
GRID 
|  

  

 

 

 

MiCOM P642/643/645  

Zabezpieczenie Transformatora 

 

      Dokumentacja Techniczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P64x/EN SS/H11 Rozdział dotyczący 

bezpieczeństwa

 

 

 

 

SS 

 
  

 



Rozdział dotyczący 

bezpieczeństwa 

P64x/EN SS/H11

 

 

 

 

SS 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P64x/EN SS/H11 Rozdział dotyczący 

bezpieczeństwa

 

 

 

 

SS 

 
 



Dane techniczne P64x/EN TD/B52
 

MiCOM P642, P643, P645 
 

 

TD 

SPIS TREŚCI 
1. WPROWADZENIE 7 

2. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 7 

3. SYMBOLE I ETYKIETY NA URZĄDZENIU 8 

3.1 Symbole 8 

3.2 Etykiety 8 

4. INSTALACJA, URUCHOMIENIE I SERWIS 8 

5. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI I UTYLIZACJA 11 

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 12 

6.1 Rodzaj bezpiecznika 12 

6.2 Klasa ochrony 12 

6.3 Kategoria instalacji 12 

6.4 Środowisko 12 

 

 

 

 

 



P64x/EN TD/B52 Dane techniczne
 

 

 

MiCOM P642, P643, P645
 

TD 



Dane techniczne P64x/EN TD/B52
 

MiCOM P642, P643, P645 
 

 

TD 

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 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 w torbie. 

2. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 

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 wykwalifikowany 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.  
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3. SYMBOLE I ETYKIETY NA URZĄDZENIU 

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

3.1 Symbole 

 

 

 

Uwaga: zapoznać się z dokumentacją urządzenia 

 

 

 

Uwaga: zagrożenie porażenia prądem 

 

 

 

Zacisk przewodu ochronnego (*Earth) 

 

 

 

Funkcjonalny / Zacisk przewodu ochronnego 
(*Earth) 

 

 

 

 

Uwaga: Ten symbol może być również 
wykorzystywany do oznaczenia zacisku 
przewodu ochronnego jeżeli jest on częścią 
bloku zacisków lub podzespołu np. zasilania. 

* UWAGA: WYRAŻENIE EARTH (UZIEMIENIE) UŻYTE W NINIEJSZEJ 
INSTRUKCJI TECHNICZNEJ JEST BEZPOŚREDNIM ODPOWIEDNIKIEM 
PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIEGO GROUND. 

3.2 Etykiety 

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

4. INSTALACJA, URUCHOMIENIE I SERWIS 

 Połączenia urządzeń 

Osoby dokonujące instalacji, uruchomienia, obsługi i serwisowania urządzenia powinny 
znać właściwe procedury pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

Należy zapoznać się z dokumentacją urządzeń przed ich instalacją, uruchomieniem lub 
obsługą. 

Zaciski niezabezpieczone podczas instalacji, uruchomienia i konserwacji mogą by c pod 
niebezpiecznym napięciem, chyba że urządzenie jest elektrycznie odizolowane.  

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.  

W przekaźnikach cyfrowych zainstalowano zaciski do monitorowania i wskazania stanu 
technicznego urządzenia.  ALSTOM Grid zdecydowanie zaleca, aby te zaciski na stałe 
podłączyć systemu automatyki, który w odpowiednim momencie wywoła alarm. 



Dane techniczne P64x/EN TD/B52
 

MiCOM P642, P643, P645 
 

 

TD 

 
 
 

Aby mieć pewność, że przewody są zakończone poprawnie należy stosować narzędzie do 
prawidłowego zaciskania odpowiednie do rozmiaru przewodów. 

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 zasilającej 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 
uziemiających.  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.  Kiedy przekaźniki wejść i wyjść binarnych są 
połączone do wspólnego potencjału, podłączone, ale nieużywane połączenia powinny być 
podłączone do wspólnego potencjału. 

Przed włączeniem zasilania urządzenia, należy sprawdzić: 

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

• dane obwodu przekładnika prądowego (tabliczka znamionowa) i 
ciągłość połączeń; 

• Dane 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. 
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Urządzenia z certyfikatem UL i CSA / CUL 

Aby utrzymać certyfikację urządzeń UL i CSA / CUL w Ameryce Północnej, urządzenia 
powinny być instalowane przy użyciu części z certyfikatem UL lub CSA: kable 
połączeniowe, bezpieczniki zabezpieczające / obudowy bezpiecznikowe lub wyłączniki, 
zaciski izolowane i zamienne wewnętrzne baterie, jak określono w dokumentacji urządzeń. 

Należy stosować zewnętrznych ochronne bezpieczniki z certyfikatem UL lub CSA. 
Powinny to być bezpieczniki z opóźnieniem czasowym klasy J o maksymalnym natężeniu 
prądu od 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 parametrów elektrycznych 
i środowiskowych. 

 

Obwody przekładników prądowych 

Nie wolno otwierać obwodu wtórnego przekładnika prądowego pod napięciem ponieważ 
generowane wysokie napięcie może być śmiertelne i 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. 

 

Izolacja i badanie wytrzymałości dielektrycznej 

Próby izolacji mogą naładować kondensatory do niebezpiecznego poziomu napięcia.  Na 
koniec każdego etapu próby napięcie należy stopniowo zmniejszać do zera aż do 
rozładowania kondensatorów, przed odłączeniem przewody 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. 
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Zewnętrzne bloki testowe i wtyki testowe 

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 włożony jest do bloku testowego 
PMiCOM P991 uzwojenia wtórne przekładników prądowych są automatycznie zwierane, 
czyniąc je bezpiecznymi. 

 

Komunikacja światłowodowa 

Nie wolno patrzeć bezpośrednio na zainstalowane urządzenia komunikacji 
światłowodowej.  Do określenia działania urządzenia lub poziom 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 

Zasilanie (pomocnicze) urządzenia może zawierać kondensatory w zasilaniu lub do 
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. 
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6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

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

6.1 Rodzaj bezpiecznika 

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

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO Przekładnik prądowy nie może być zabezpieczony 
bezpiecznikiem ponieważ otwarcie obwodu może generować śmiertelne 
niebezpieczne napięcie. 

6.2 Klasa ochrony 

IEC 60255-27: 2005   Klasa I (chyba że ustalono inaczej w dokumentacji 
sprzętu). 

EN 60255-27: 2005   Urządzenie to 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 ms, 500 

, Ω0,5 J, pomiędzy wszystkimi obwodami zasilania i uziemienia, a także między obwodami 
niezależnymi. 

6.4 Środowisko 

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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Data: Maj 2011 

Końcowe oznaczenie 
modelu: J (P642)    K (P643/5) 

Wersja oprogramowania: 04 

Schematy połączenia: 10P642xx (xx = 01 to 10) 

10P643xx (xx = 01 do 6) 

10P645xx (xx = 01 do 9) 
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Dane techniczne 

Specyfikacja mechaniczna 

Konstrukcja 
Modułowy przekaźnik platformowy MiCOM 
Px40, P642 w obudowie 40TE, P643 w 60TE 
oraz P645 w obudowie 60TE lub 80TE. 
Montaż na panelu przednim zlicowany za jego 
powierzchnią lub montaż na regałach 19” 
(opcje zamówienia). 

Stopień ochrony obudowy 
Zgodnie z IEC 60529: 1992: 
IP 52 ochrona (panel przedni) przed kurzem i 
kapiącą wodą. 
IP 50 Ochrona obudowy z tyłu i po bokach 
przed kurzem. 
IP 10 ochrona wyrobów z tyłu przed 
dotknięciem połączeń pod napięciem. 
 
Ciężar 
P642 (40TE): 7,9 kg 
P643 (60TE): 11,5 kg 
P645   (60TE): 11,5 kg 
P645 (80TE): 15,5 kg 

Zaciski 

Wejścia pomiarowe prądu i napięcia 
Znajdują się na wzmocnionej (czarnym) listwie 
zaciskowej: 
Gwintowane zaciski M4 do połączenia z 
zaciskiem pierścieniowym. 
Wejścia przekładników prądowych mają 
integralne zabezpieczenie zwarciowe, po 
usunięciu listwy zaciskowej. 

Ogólne zaciski wejścia / wyjścia 
Do zasilania, wejść opto, styki wyjściowe i 
tylna komunikacja RP1. 
Umieszczone na zaciskach uniwersalnych 
(szare): 
Gwintowane zaciski M4 do połączenia z 
zaciskiem pierścieniowym. 

Uziemienia ochronne obudowy 
Dwa tylne połączenia, gwintowane M4. 
Muszą być uziemione (uziemienie), aby 
zapewnić bezpieczeństwo, minimalny przekrój 
przewodu uziemiającego 2,5 mm². 

Przedni port szeregowy, interfejs PC  
EIA(RS)-232 DCE, 9 pin typu D złącze żeńskie 
SK1. 
Protokół Courier do interfejsu oprogramowania 
MiCOM 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 do poziomu ELV bardzo niskiego 
napięcia. 

Tylny port komunikacyjny (RP1) 
EIA(RS)-485 poziomu sygnału, dwa połączenia 
przewodowe znajdujące się na listwie 
zaciskowej ogólnej, śruba M4. 
Dla ekranowanego kabla skrętki, 
wielopunktowy, 1000 m max. 
Dla Courier (K-Bus), IEC-60870-5-103, 
MODBUS lub protokołu DNP3.0 (opcje 
zamówienia). 
Izolacja do poziomu SELV (bezpieczne bardzo 
niskie napięcie). 

Opcjonalne tylne połączenie 
światłowodowe dla SCADA / DCS 
BFOC 2,5 - (ST ®)-interfejs do włókna 
szklanego, jak w IEC 874-10. 
850 nm włókna krótkodystansowe, jedno Tx i 
jedno Rx.  Dla Courier (K-Bus), IEC-60870-5-
103, MODBUS lub protokołu DNP3.0 (opcje 
zamówienia). 

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 do poziomu SELV (bezpieczne bardzo 
niskie napięcie). 
Maksymalna długość kabla 15 m. 

Opcjonalny tylny interfejs IRIG-B 
(modulowany lub niemodulowany) 
Wtyk BNC 
Izolacja do poziomu SELV (bezpieczne bardzo 
niskie napięcie). 
Przewód koncentryczny 50 Ω. 

Opcjonalne tylne złącze  Ethernet lub 
nadmiarowe złącze Ethernet dla IEC 61850 
lub DNP3.0 

Komunikacja 10BaseT/100BaseTX 
Interfejs zgodnie ze standardami IEEE 802.3 i 
IEC 61850 
Izolacja: 1,5 kV 
Typ złącza:  RJ45 
Typ kabla: Ekranowana skrętka (STP) 
Maks. długość kabla: 100 m 
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100Base FX interfejs 
Interfejs zgodnie ze standardami IEEE 802.3 i 
IEC 61850 
Długość fali: 1300 nm 
Włókno: multi-mode 50/125 m lub 62,5 / 125 m 
Typ złącza: BFOC 2,5 - (ST ®) 
 
 
 

Oceny 

Wejścia pomiarowe AC 
Częstotliwość znamionowa: 50 i 60 Hz 
(regulowana) 
Zakres pracy: 45 do 66 Hz 
Fazie obrotu ABC lub ACB 

Prąd AC 
Prąd znamionowy (In): 1 i 5 A podwójny 
znamionowy. 
Znamionowe obciążenie  
 Faza <0.2 VA przy In  
 Ziemia <0.2 VA przy In  
Wytrzymałość termiczna: 
 ciągła 4 In 
 przez 10 s: 30 In 
 do 1 s; 100 In 
Standard liniowa do 64 In (non-offset prąd 
przemienny). 

Napięcie przemienne 
Napięcie znamionowe (Vn): 100 do 120 V  
Znamionowe obciążenie każdej fazy: < 0.06 
VA at  110 V  
Wytrzymałość termiczna: 
 ciągła 2 Vn 
 przez 10 s: 2,6 Vn 
Liniowa do 200 V (100 V/120 V). 

Zasilanie 

Napięcie pomocnicze (Vx) 
Trzy opcje zamówienia: 
(i)   Vx:  24 do 48 Vdc 
(ii)  Vx:  48 do 110 Vdc, i 40 do 100Vac (rms) 
(iii) Vx:  110 do 250 Vdc, i 100 do 
  240 Vac (rms) 

Zakres pracy: 
(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 12% dla 
prądu stałego, jak w IEC 60255-11: 1979. 

Znamionowe obciążenie 
Obciążenie spoczynkowe: 11 W lub 24 VA.  
(Extra  
1,25 W przy wyposażeniu w drugi tylny układ 
komunikacji). 

Dodatki dla uruchomionych wejść / wyjść 
binarnych: 
Dla każdego z wejścia opto: 
 0,09 W (24 do 54 V) 
 0,12 W (110/125 V) 
 0,19 W (220/250 V) 
Dla każdego włączonego przekaźnika wyjścia: 
0,13 W 
 
Czas rozruchu 
Czas do włączenia zasilania <11 s. 

 

 

Przerwy w zasilaniu 
Jak dla IEC 60255-11: 1979: 
 Przekaźnik wytrzymuje 20 ms przerwy w 
zasilaniu pomocniczym DC, bez  
 rozłączenia. 
Jak dla IEC 61000-4-11: 2004: 
 Przekaźnik wytrzymuje 20 ms przerwy w 
zasilaniu pomocniczym AC, bez  
 rozłączenia. 
MiCOM E124 rozszerza te limity. Jest to 
urządzenie pomocnicze używane do 
zapewniania zasilania dla cewki wyzwalającej 
wyłącznika. 
 

Podtrzymanie bateryjne 
Montaż na panelu przednim 
Bateria typu ½ AA, 3,6 V litowa chlorkowo-
tionylowa (SAFT numer  LS14250) 
Żywotność baterii (przekaźnik wzbudzony 
przez 90% czasu)> 10 lat 

Napięcie wyjściowe 
Regulowane 48 Vdc 
Prąd ograniczony przy 112 mA 
Zakres pracy od 40 do 60 V 

Wejścia cyfrowe („optyczne”) 
Uniwersalne wejścia opto z programowanymi 
progami napięcia (24/27, 30/34, 48/54, 
110/125, 220/250 V).  Może być zasilany 
napięciem 48 V lub z zewnętrznej baterii. 
Napięcie znamionowe: 24 do 250 Vdc 
Zakres pracy: 19 do 265 Vdc 
Wytrzymałość: 300 Vdc, 300 Vrms. 
Prąd szczytowy wejścia opto, gdy jest 
wzbudzone wynosi 3,5 mA (0-300 V) 
Znamionowe progi pobudzenia i reset: 
Pobudzenie ok 70% wartości znamionowej 
baterii 
Rest ok 66% wartości znamionowej baterii 
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 
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: 
7 ms 
 <2 ms z usuniętym długim filtrem, 
 <12 ms z włączonym półcyklowym filtrem ac 
 

Styki wyjściowe 

Standardowe kontakty 
Uniwerslane wyjścia przekaźnikowe celu 
sygnalizacji, wyzwalania i alarmowania: 
Napięcie znamionowe: 300 V 
Prąd ciągły: 10 A 
Prąd krótkotrwały: przez 3 s: 
Zdolność złączania: 250 A przez 30 ms 
Zdolność wyłączania: 
 DC:  50 W rezystancyjne 
 DC:  62,5 W indukcyjne (L / R = 50 ms) 
 AC:  2500 VA rezystancyjne (cos φ = 
jedność) 
 AC:  2500 VA indukcyjne (cos φ = 0.7) 
  AC:  1250 VA indukcyjne (cos φ = 0.5) 
Z zastrzeżeniem maksimum 10A  i 300 V 
Odpowiedź na polecenie:  <5 ms  
Trwałość 
 Obciążony styk: Minimum 10 000 operacji, 

 Nieobciążony styk: Minimum 100 000 
operacji, 

Zestyki dużej mocy 
Wyjścia przekaźnikowe do wyzwalania: 
Napięcie znamionowe: 300 V 
Prąd ciągły: 10 dc 
Prąd krótkotrwały: 30 dc przez 3 s 
Zdolność złączania: 250 dc do 30 ms 
Zdolność wyłączania: 
 DC:  7500 W rezystancyjne 
 DC:  2500 W indukcyjne (L / R = 50 ms) 
Z zastrzeżeniem maksimum 10 A  i 300 V 
Odpowiedź na polecenie:  <0,2 ms  
Trwałość 
 Obciążony styk:  Minimum 10 000 operacji, 
 Nieobciążony styk: Minimum 100 000 
operacji, 

Zestyki alarmowe 
Nieprogramowalne styki do wskazywania 
stanu normalnej pracy lub uszkodzenia 
przekaźnika: 
Zdolność wyłączania: 
 DC:  30 W rezystancyjne 
 DC:  15 W indukcyjne (L / R = 40 ms) 
 AC:  375 VA indukcyjne (cos  
 = 0,7) 

IRIG-B 12X Interfejs (modulowany) 
Synchronizacja z zewnętrznym zegarem IRIG 
standard 200-98, format B12x 
Impedancja wejściowa 6k  
przy 1000 Hz 
Współczynnik modulacji: 03:01 do 06:01 
Sygnał wejściowy, szczyt-szczyt: 200 mV do 
20 V 

 

 

IRIG-B 00X interfejs (niemodulowany) 
Synchronizacja z zewnętrznym zegarem IRIG 
standard 200-98, format B00X. 
Sygnał wejściowy TTL 
Impedancja wejściowa przy dc 10 kΩ  

Warunki środowiskowe 

Zakres temperatury otoczenia 
Jak dla IEC 60088-2-1: 2007: 
EN 60168-2-2: 2007 
Zakres temperatury pracy 
 -25 ° C do +55 ° C (lub -13 ° F do +131 ° F) 
Magazynowanie i tranzyt: 
 -25 ° C do +70 ° C (lub -13 ° F do +158 ° F) 
Testowany zgodnie z 
IEC 60068-2-1: 2007 
 -25 ° C przechowywanie (96 godzin) 
 -40 ° C praca (96 godzin) 
IEC 60068-2-2: 2007 
 +85 ° C przechowywanie (96 godzin)  
 +85 ° C praca (96 godzin) 
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Zakres wilgotności otoczenia 
Jak dla IEC 60078-2-78: 2002: 
 56 dni przy 93% wilgotności względnej i +40 
° C 
Jak dla IEC 60068-2-14: 2000 
5 cykli, -25 ° C do +55 ° C 
1 ° C / min tempa zmian 
 
Warunki korozyjne 
(Dla przekaźników z powłoką do surowego 
środowiska 
PCB) 
IEC 60068-2-60: 1995, część 2, Test Ke, 
Metoda (klasa) 3 
Przemysłowe środowisko korozyjne / słaba 
kontrola środowiska, mieszane badania 
przepływu gazu. 
21 dni przy 75% wilgotności względnej i +40 ° 
C 
narażenie na podwyższone stężenia H�S, 
(100 ppb) NO�, (200 ppb) Cl� (20 ppb). 
IEC 60068-2-52 mgła solna (7 dni) 
IEC 60068-2-43 dla H2S (21 dni), 15 ppm 
IEC 60068-2-42 dla SO2 (21 dni), 25 ppm 

 
Badania typu 

Izolacja 
Jak dla IEC 60255-27: 2005 
(zawiera sprostowanie z marca 2007 r.): 
Rezystancja izolacji> 100 M przy 500 Vdc 
 (Przy użyciu testera izolacji elektronicznego / 
bezszczotkowego). 

odległości upływu prądu 
IEC 60255-27: 2005  
(zawiera sprostowanie z marca 2007 r.): 
Stopień zanieczyszczenia 3, 
Kategoria przepięciowa III, 
Napięcie udarowe wytrzymywane 5 kV. 

Próba wytrzymałości dielektrycznej 
(Porty EIA RS-232 z normalnie otwartymi 
stykami przekaźników wyjściowych). 
 (I) Jak dla IEC 60255-27: 2005 r. (zawiera 
sprostowanie z marca 2007 r.), 2 kV rms AC,  
1 minuta: 
Między zaciskami wszystkich niezależnych 
obwodów. 
Między wszystkimi zaciskami obudowy 
połączonymi ze sobą, a obudową uziemioną. 

1 kV rms AC przez 1 minutę, pomiędzy 
otwartymi stykami alarmowymi. 
1 kV rms AC przez 1 minutę, pomiędzy 
otwartymi przełącznymi stykami 
wyjściowych przekaźników. 
1 kV rms AC przez 1 minutę dla 
wszystkich portów typu D EIA (RS) -232 
lub EIA(RS)-485 między zaciskami port 
komunikacyjnego i zaciskiem ochronnym 
uziemionym. 

(ii) Co do ANSI / IEEE C37.90-1989 
(potwierdzone 1994): 
1,5 kV rms AC przez 1 minutę, pomiędzy 
otwartymi normalnie otwartymi stykami 
wyjściowych przekaźników. 
1 kV rms AC przez 1 minutę, pomiędzy 
otwartymi stykami alarmowymi. 
1 kV rms AC przez 1 minutę, pomiędzy 
otwartymi przełącznymi stykami 
wyjściowych przekaźników. 

Próba napięciem udarowym 
Jak dla IEC 60255-27: 2005 
(zawiera sprostowanie z marca 2007 r.): 
Czas czoła: 1,2 ms, czas do połowy wartości: 
50 ms,  
Wartość szczytowa: 5 kV, 0,5 J 
Między wszystkimi niezależnymi obwodami. 
Między wszystkimi niezależnymi obwodami i 
uziemioną obudową). 
porty EIA (RS) -232 i EIA (RS) -485 i normalnie 
otwarte styki przekaźników wyjściowych. 
 

Kompatybilność 
elektromagnetyczna (EMC) 

próba zakłóceniowa 1 MHz wysokiej 
częstoliwości 
Jak dla IEC 60255-22-1: 2008, klasa III,  
napięcie probiercze w trybie wspólnym: 2,5 kV  
Próba napięcia różnicowego: 1,0 kV  
Czas trwania próby: 2 s, impedancja źródła: 
200 Ω 
(porty EIA(RS)-232 wyłączone). 

próba tłumiona 100 kHz 
EN 61000-4-18: 2007: Poziomy 
Napięcie probiercze tryb wspólny: 2.5 kV 
Napięcie probiercze tryb różnicowy: 1 kV 
 
Odporność na wyładowania 
elektrostatyczne 
Jak dla IEC 60255-22-2: 1997, Class 4,  
 wyładowanie 15 kV w powietrzu do interfejsu 
użytkownika, wyświetlacz, porty 
komunikacyjne i narażone części metalowe. 
wyładowanie 8 kV przy kontakcie punktowym w powietrzu 
do wszystkich portów komunikacyjnych. 
wyładowanie 6 kV wyładowanie do każdej 
części z przodu produktu. 

Wymagania elektryczne szybkiego 
przebiegu przejściowego lub impulsu 
Jak dla IEC 60255-22-4: 2002 r. i 
EN61000-4-4: 2004. Test nasilenia klasy III i 
IV: 
Amplituda: 2 kV, częstotliwość impulsu 5 kHz 
(Klasa III), 
Amplituda: 4 kV, częstotliwość impulsu 2,5 kHz 
seria (klasa IV). 
 Przyłożony bezpośrednio do zasilania 
pomocniczego i  do wszystkich innych wejść.  
(porty EIA(RS)-232 wyłączone). 



 

 

Amplituda: 4 kV, częstotliwość impulsu 5 kHz 
(Klasa IV) przyłożone bezpośrednio do 
pomocniczego. 

Wytrzymałość udarowa 
Jeśli chodzi o IEEE / ANSI C37.90, 1: 2002: 
4 kV szybki przebieg i 2,5 kV oscylacyjny  

przyłożone bezpośrednio na każdym styku 
wyjściowym, wejście izolowane optycznie, i 
obwód zasilania. 

Badanie odporności na udary 
(porty EIA(RS)-232 wyłączone). 
Jak dla IEC 61000-4-5: 2006 poziom 4,  
Czas do połowy wartości: 1,2 do 50 ms,  

Amplituda: 4 kV pomiędzy wszystkimi 
grupami i uziemieniem obudowy (masą), 
Amplituda: 2 kV między zaciskami każdej 
grupy. 

Odporność na przewodzone i 
promieniowane zaburzenia 
Dla czujników RTD stosowanych w 
zabezpieczeniach odporność na przewodzone 
i promieniowane zaburzenia gwarantowana 
jest tylko przy użyciu całkowicie ekranowanych 
przewodów RTD (skręcone przewody). 

Odporność na promieniowanie 
elektromagnetyczne 
Jak dla IEC 60255-22-3: 2001, klasa III: 
Natężenie pola testowe, pasmo częstotliwości 
od 80 do  
 1000 MHz:  
 10 V / m,  
 Badanie przy użyciu AM: 1 kHz / 80%,  
 Testy miejscowe 80, 160, 450, 900 MHz 
Jeśli chodzi o IEEE / ANSI C37.90, 2: 2004: 
25, 80 MHz do 1000 MHz, zero i 100% 
prostokątny modulowany, 1 kHz 80% AM i AM 
modulowane impulsowo. 
Natężenie pola 35 V / m. 

Badanie odporności na promieniowanie z 
urządzeń komunikacji cyfrowej 
Jeśli chodzi o EN61000-4-3: 2002, 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 AM: 1 kHz/80%. 

Badanie odporności na promieniowanie z 
cyfrowych telefonów radiowych 
Jak dla IEC 61000-4-3: 2002: 
10 V / m, 900 MHz i 1,89 GHz. 

Odporność na zaburzenia przewodzone 
indukowane przez pola o częstotliwości 
radiowej 
Jak dla IEC 61000-4-6: 1996, Level 3,  
Zakłócające napięcie probiercze: 10 V. 

Odporność na pole magnetyczne o 
częstotliwości zasilania 
Jak dla IEC 61000-4-8: 2001, Level 5,  

 100 A / m przyłożone w sposób ciągły, 
 1000 A / m przyłożone przez 3 s. 
Jak dla IEC 61000-4-9: 2001, Level 5,  
 1000 A / m stosowane we wszystkich 
płaszczyznach. 
Jak dla IEC 61000-4-10: 2001, Level 5,  
 100 A / m stosowane we wszystkich 
płaszczyznach przy   
100 kHz do 1 MHz z czasem trwania impulsu 2 
s. 

 

Emisja przewodzona 
Jeśli chodzi o EN 55022: 1998 Klasa A: 

0,15 - 0,5 MHz, 79 dBV (quasi szczyt)  
66 dBV (średnio) 

 0,5 - 30 MHz, 73 dBV (quasi szczyt)  
 60 dBV (średnio). 

Promieniowanie 
Jeśli chodzi o EN 55022: 1998 Klasa A: 
 30 do 230 MHz, 40 dBV / m na 10 m   
odległość pomiaru 
 230 do 1 GHz, 47 dBV / m na 10 m   
odległość pomiaru. 

Dyrektywy UE 

zgodność EMC  
Jeśli chodzi o 2004/108/WE: 
Zgodność z Dyrektywą Komisji Europejskiej  
dotyczące zgodności elektromagnetycznej jest 
wykazane za pomocą  Dokumentacji 
technicznej.  Standardy dla określonego 
produktu zostały wykorzystane do ustalenia 
zgodności: 
 EN 50263: 2000 

Bezpieczeństwo produktów 
Co do 2006/95/WE: 
Zgodność z dyrektywą Komisji Europejskiej 
dotycząca  
 Niskiego napięcia. Zgodność wykazano w 
odniesieniu do ogólnych norm 
bezpieczeństwa: 
 EN60255-27: 2005 r. (zawierających 
sprostowanie marca 2007 r.) 
  

  

zgodność 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 wykazana przez certyfikaty 
wystawione przez jednostki certyfikujące. 
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 II (2) G

 

Wytrzymałość mechaniczna 

Próba drgań 
Jak dla IEC 60255-21-1: 1996: 
 Klasa reakcji 2 
 Klasa wytrzymałości 2 

Wstrząsy i uderzenia 
Jak dla IEC 60255-21-2: 1996: 
 Klasa reakcji na wstrząs 2 
 Klasa wytrzymałości na wstrząs 1 
 klasa wytrzymałości na uderzenia 1 

Badania Sejsmiczne 
Jak dla IEC 60255-21-3: 1995: 
 Klasa 2 
 
Wydajność opakowania w tranzycie 
Testowanie produktów do symulacji ochrony 
oferowanej przez kartonowe opakowanie 
podstawowe według specyfikacji ISTA 1C. 
 
Próby drgań i upuszczenia: 
 
Badania drgań w 3 kierunkach, ruch wibracyjny 
7 Hz, amplituda 5,3 mm, przyspieszenie 1,05 g 
 

Próba upadku - 10 upadków i z wysokości 61 
cm na różne ścianki, krawędzie i narożniki 
 

 

 



 

 

Funkcje ochronne 

Ochrona różnicowa transformatora  

Dokładność 
Wartość Pick-up (zadziałanie przekaźnika) 
wzór 5% 
Wartość Drop-off (wyzerowanie przekaźnika) 
95% o wzoru 5% 
Powtarzalność: wartości Pick-up i drop-off <1% 
Czas zadziałania elementu niskoustawionego 
elementu "low set" (zabezpieczenia 
nadprądowego czasowego) <33 ms dla 
prądów przyłożonych na poziomie 3x pickup 
lub większym 
Czas zadziałania elementu 
wysokoustawionego elementu "high set 1" 
(zabezpieczenia nadprądowego czasowego) 
<15 ms dla prądów przyłożonych na poziomie 
2x pickup lub większym 
Czas zadziałania elementu 
wysokoustawionego elementu "high set 2" 
(zabezpieczenia nadprądowego czasowego) 
<25 ms dla prądów przyłożonych na poziomie 
2x pickup lub większym 
Czas pracy DT: ±5% lub 33 ms zależności od 
tego, które jest większe dla prądów 
przyłożonych ma poziomie 3x lub większym 
Powtarzalność czasu pracy: <2 ms czas 
rozłączeniai: <15 ms 

Alarm awarii obwodów 

Dokładność 
Wartość Pick-up (zadziałanie przekaźnika) 
wzór 5% 
Wartość Drop-off (wyzerowanie przekaźnika) 
0,95 o wzorze 5% 
Powtarzalność: wartości Pick-up i drop-off <4% 
Natychmiastowy czas pracy: <26 ms przy 2,5 x 
wartości  pick-up  
Czas rozłączenia: <26 ms 
Powtarzalność czasu pracy: <8 ms 
Timer  
2% lub 50 ms, którekolwiek jest większe 
ID> 1 Timer alarmu: 2% lub 50 ms, 
którakolwiek wartość jest większa 

Niskoimpedancyjne strefowe 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe 

Dokładność 
Wartość Pick-up (zadziałanie przekaźnika) 
wzór 5% 
Wartość Drop-off (wyzerowanie przekaźnika) 
0,90 wzorze 5% 
Powtarzalność: wartości Pick-up i drop-off <5% 
Czas pracy przy niskiej impedancji: <45 ms dla 
prądów przyłożonych na poziomie 2x pickup 
lub większym 

Praca DT przy niskiej impedancji: <45 ms dla 
prądów przyłożonych na poziomie 2x pickup 
lub większym 
Powtarzalność czasu pracy: <5 ms 
Czas rozłączenia: <30 ms 

Wysokoimpedancyjne strefowe 
zwarcie doziemne 

Dokładność 
Wartość Pick-up (zadziałanie przekaźnika) 
wzór 5% 
Wartość Drop-off (wyzerowanie przekaźnika) 
0,90 wzorze 5% 
Powtarzalność: wartości Pick-up i drop-off <5% 
 
Najwyższy czas pracy impedancja: <30 ms  
Powtarzalność czasu pracy: <5 ms 
Czas rozłączenia: <30 ms 
 

Monitoring zwarć bezpośrednich 

Dokładność 
TF I> pick-up: nastawa 5% lub 50 mA, 
którakolwiek wartość jest większa 
TF I> drop-off: 0,95 ustawienia 5% lub 50 mA, 
którakolwiek wartość jest większa 
TF I2t> pick-up: nastawa ±2% lub 5 A2s 
zależności od tego, która wartość  jest większa 

Rezerwa systemu 

Przemijające przekroczenie i silne 
przekroczenie 

Dokładność 
Dodatkowa tolerancja ze względu na rosnące 
wskaźniki X / R:  ± 5% ponad X / R 1 do 120 
Przekroczenie elementów nadprądowych: <40 
ms 
Czasu rozłączenia <30 ms 

Niekierunkowe/ kierunkowe fazowe 
nadprądowe i nadprądowe 
sterowane napięciem 

Dokładność 
Wartość Pick-up (zadziałanie przekaźnika) 
nastawa  
5% lub 20 mA, którakolwiek wartość jest 
większa 
Wartość Drop-off (wyzerowanie przekaźnika) 
0,95 x ustawienie 5% lub 20 mA, którakolwiek 
wartość jest większa 
VVCO pick-up: nastawa  
5% lub 50 mV, którakolwiek wartość jest 
większa 
VVCO drop-off: 0.95 × nastawa  
5% lub 50 mV, którakolwiek wartość jest 
większa 
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VPOL pick-up: nastawa  
5% lub 50 mV, którakolwiek wartość jest 
większa 
VPOL drop-off: 0.95 × nastawa  
5% lub 50 mV, którakolwiek wartość jest 
większa 
Powtarzalność: wartości Pick-up i drop-off <1% 
Wartość pick-up granicy pracy: ±2% RCA 
Histereza granicy pracy: <2° 
Powtarzalność granicy pracy: <2% 
Natychmiastowy czas pracy: <60 ms 
Czas rozłączenia: <35 ms 
Powtarzalność czasu pracy: <6 ms  
Charakterystyka: Krzywe UK: IEC 60255-3 - 
1998 
krzywe USA: IEEEC37.112 - 1996 

Wartość nadprądowa składowej 
przeciwnej prądu 

Dokładność 
I2> Pick-up: nastawa ±5% lub 20 mA, 
którakolwiek wartość jest większa 
I2> Drop-off: 0.95 x nastawa ±5% lub 20 mA, 
którakolwiek wartość jest większa 
Vpol pobudzenie: nastawa ±5% or 50 mV 
którakolwiek wartość jest większa 
Vpol opadanie: 0.95 x Ustawienie ±5% or 
50 mV, którakolwiek wartość jest większa 
Powtarzalność: wartości Pick-up i drop-off <1% 
Wartość pick-up granicy pracy: ±2 RCA 90° 
Histereza granicy pracy: <2° 
Powtarzalność granicy pracy: <2% 
Praca DT: ±2% lub 65 ms, którakolwiek 
wartość jest większa 
Natychmiastowy czas pracy: <65 ms 
Czas rozłączenia: <35 ms 
Powtarzalność czasu pracy: <6 ms 
Charakterystyka:  
Krzywe UK: IEC 60255-3 - 1998 
krzywe USA: IEEEC37.112  - 1996 

Zabezpieczenie przeciążeniowe 
termiczne 

Dokładność 
Punkt gorący > pobudzenie: Oczekiwany czas 
pobudzenia  
 5% lub 50 ms którakolwiek wartość jest 
większa (oczekiwany czas pobudzenia to czas 
wymagany do osiągnięcia nastawy 
temperatury) 
Punkt gorący> DT: ±5% lub 50 ms, 
którakolwiek wartość jest większa 
Temperatura górnej warstwy oleju> 
pobudzenie: Oczekiwany czas pobudzenia  
 5% lub 50 ms którakolwiek wartość jest 
większa (oczekiwany czas pobudzenia to czas 
wymagany do osiągnięcia nastawy 
temperatury) 

Temperatura górnej warstwy oleju> DT: ±5% 
lub 50 ms, którakolwiek wartość jest większa 
Powtarzalność: <2,5% 

Niekierunkowe/kierunkowe 
doziemienie 

Dokładność 
Zmierzone pobudzenie:  nastawa ±5% lub 20 
mA, którakolwiek wartość jest większa 
Mierzona wartość opadania: 95%   
ustawienia ± 5% lub  
20 mA którakolwiek wartość jest większa 
Obliczona wartość pobudzenia:  nastawa ±5% 
lub 20 mA, którakolwiek wartość jest większa 
Obliczona wartość opadania: 90%  
ustawienia ± 5% lub 20 mA którakolwiek 
wartość jest większa 
Powtarzalność: wartości Pick-up i drop-off <1% 
Vpol pobudzenie: Vpol 5% lub 50 mV, 
którakolwiek wartość jest większa 
Vpol opadanie: 0,95 ×Vpol 5%  
 lub 50 mV, którakolwiek wartość jest większa 
Wartość pick-up granicy pracy: ±2% RCA 
Histereza granicy pracy: <1° 
Powtarzalność granicy pracy: <1% 
Natychmiastowy czas pracy: <60 ms 
Czas rozłączenia: <35 ms 
Powtarzalność czasu pracy: <6 ms 

 

2-stopniowe przesunięcie punktu 
neutralnego lub nadnapięcia 
szczątkowego 

Dokładność 
Pick-up VN> ±5% lub 50 mV którakolwiek 
wartość jest większa 
Wartość Drop-off (wyzerowanie przekaźnika) 
0.95 x Ustawianie  
5% 
Powtarzalność Pick-up i Drop-off: <1% 
Kształt IDMT: ±2% lub 55 ms, którakolwiek 
wartość jest większa 
   
Praca DT: ±2% lub 70 ms, którakolwiek 
wartość jest większa 
Wyzerowanie: <50 ms 
Powtarzalność Timera: <10 ms 
Czasu rozłączenia <35 ms 
 

V / Hz 

Dokładność 
Wartość Pick-up (zadziałanie przekaźnika) V / 
Hz> 5% 
Wartość Drop-off (wyzerowanie przekaźnika) 
98% V / Hz> 5% 
Powtarzalność (próg pracy): <1% 



 

 

Czas pracy IDMT: ±5% lub 50 ms, 
którakolwiek wartość jest większa 
Czas określony: ±2% lub 50 ms, którakolwiek 
wartość jest większa 
Praca natychmiastowa: <50 ms 
Czas rozłączenia: <50 ms 
Powtarzalność (czas pracy): <10 ms 
Pomiar V / Hz: ±1% 
Czas zerowania: ±2% lub 50 ms, którakolwiek 
wartość jest większa 
 

2-stopniowe podnapięciowe 

Dokładność 
Pick-up dla DT i IDMT: Nastawa  
5% 
Wartość Drop-off (wyzerowanie przekaźnika) 
1.02 x Ustawianie  
5% 
Kształt IDMT: ±2% lub 50 ms, którakolwiek 
wartość jest większa 
   
Praca DT: ±2% lub 50 ms, którakolwiek 
wartość jest większa 
   
Wyzerowanie: <50 ms 
Powtarzalność: <1% 

2-stopniowe przepięcie 

Dokładność 
DT Pick-up: Nastawa  
5% 
IDMT Pick-up: Nastawa  
5% 
Wartość Drop-off (wyzerowanie przekaźnika) 
0.98 x Ustawianie  
5% 
Kształt charakterystyki IDMT: ±2% lub 50 ms, 
którakolwiek wartość jest większa 
Praca DT: ±2% lub 50 ms, którakolwiek 
wartość jest większa 
Wyzerowanie: <50 ms 
Powtarzalność: <1% 

1-stopniowe przepięcie NPS 
 
Dokładność 
Wartość Pick-up (zadziałanie przekaźnika) 
Nastawa ±5% 
Wartość Drop-off (wyzerowanie przekaźnika) 
0.95 x Ustawianie ±5% 
Powtarzalność (próg pracy): <1% 
Natychmiastowy czas pracy (tryb 
przyspieszony) <50 ms 
Natychmiastowy czas pracy (tryb normalny) 
<60 ms 
praca DT tryb przyspieszony): ±2% lub 50 ms, 
którakolwiek wartość jest większa 
Praca DT (tryb normalny): ±2% lub 100 ms, 
którakolwiek wartość jest większa 

Czas rozłączenia: <35 ms 
Powtarzalność czasu pracy: <5 ms 

4-stopniowa podczęstotliwościowa 

Dokładność 
Wartość Pick-up (zadziałanie przekaźnika) 
Nastawa  
0,01 Hz 
Wartość Drop-off (wyzerowanie przekaźnika) 
(Nastawa +0.025 Hz)  
0.01 Hz 
Praca DT: ±2% lub 70 ms, którakolwiek 
wartość jest większa 
Powtarzalność: <1% 
 Praca obejmuje również czas na śledzenie 
przez przekaźnik częstotliwości (20 Hz / s) 

2-stopniowe nadczęstotliwościowe 

Dokładność 
Wartość Pick-up (zadziałanie przekaźnika) 
Nastawa  
0,01 Hz 
Wartość Drop-off (wyzerowanie przekaźnika) 
(Nastawa -0025 Hz)  
0.01 Hz 
Powtarzalność: <1% 
Praca DT: ±2% lub 70 ms, którakolwiek 
wartość jest większa 
 Praca obejmuje również czas na śledzenie 
przez przekaźnik częstotliwości (20 Hz / s) 

Usterka wyłącznika 

Dokładność 
I <pobudzenie: 110% ustawienia ± 5% lub 
20 mA którakolwiek wartość jest większa 
I <opadanie: 100% ustawienia ± 5% lub 20 mA 
którakolwiek wartość jest większa 
Powtarzalność: wartości Pick-up i drop-off <1% 
Timers: ±2% lub 50 ms, którakolwiek wartość 
jest większa 
Czas rozłączenia: <30 ms 
Czas zerowania: <1 cykl w pełni 
zrównoważone prądów za 

wykrywanie martwego bieguna. 

I <pobudzenie:  Ustalony próg (50 mA) ± 20 
mA 
I <opadanie:  Ustalony próg (55 mA) ± 20 mA 
V <Pick-up:  Ustalony próg (10 V) ± 5% 
V <Drop-off:  Ustalony próg (30 V) ± 5% 
Praca natychmiastowa:  <50 ms 
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Funkcje nadzorcze 

Nadzór napięcia transformatora 

Dokładność 
VTS I> pobudzenie: ustawienie  
5% lub 50 mA, którakolwiek wartość jest 
większa 
VTS I> opadanie: 90% ustawienia  
 5% lub 50 mA, którakolwiek wartość jest 
większa 
VTS I2> pobudzenie: ustawienie  
5% lub 50 mA, którakolwiek wartość jest 
większa 
VTS I2> opadanie: 95% ustawienia  
 5% lub 50 mA którakolwiek wartość jest 
większa 
P643 / 5 modele:  
VTS V <pobudzenie: Ustalony próg (10 V)  
 5% 
VTS V <opadanie: Ustalony próg (30 V)  
 5% 
P642 model: 
VTS V <pobudzenie: Ustalony próg (70 V)  
 5% 
VTS V <opadanie: Ustalony próg (95 V)  
 5% 
VTS V2> pobudzenie: Ustalony próg (10 V)  
 5% 
VTS V2> opadanie: Ustalony próg  
 (9.5 V)  
5% 
Powtarzalność: wartości Pick-up i drop-off <1% 
Działanie szybkiego bloku: <25 ms 
Zerowanie szybkiego bloku: <30 ms 
Czas opóźnienia: Nastawa  

2% lub 50, którakolwiek wartość jest większa 

Różnica CTS 

Dokładność 
CTS I1 Pick-up ratio: nastawa  
5% lub 20 mA, którakolwiek wartość jest 
większa 
CTS I2/I1> 1  stosunek wartości pobudzenia: 
95% ustawienia  
 5% lub 20 mA, którakolwiek wartość jest 
większa 
CTS I2/I1> 2  stosunek wartości pobudzenia: 
105% ustawienia   
 5% lub 20 mA którakolwiek wartość jest 
większa  
CTS I1 Drop-off stosunek: 95% ustawienia  
 5% lub 20 mA, którakolwiek wartość jest 
większa 
CTS I2/I1> 1 stosunek wartości opadania: 
nastawa  
5% lub 20 mA, którakolwiek wartość jest 
większa 
CTS I2/I1> 2 stosunek wartości opadania: 
nastawa  

5% lub 20 mA, którakolwiek wartość jest 
większa 
Powtarzalność: wartości Pick-up i drop-off <3% 
Działanie opóźnione: ±2% lub 50 ms, 
którakolwiek wartość jest większa 
Działanie listwy zaciskowej CTS: <25 ms 
Działanie bloku różnicowego CTS <30 ms 
zerowanie CTS <25 ms 
Czas rozłączenia CTS <30 ms 

Logika PSL 

Dokładność 
Timer urządzenia dopasowującego sygnał 
wyjściowy: Nastawa  
2% lub 50, którakolwiek wartość jest większa 
Timer urządzenia dopasowującego przerwę 
pracy: Nastawa  
2% lub 50, którakolwiek wartość jest większa 
Timer urządzenia dopasowującego puls: 
Nastawa  

2% lub 50, którakolwiek wartość jest większa 

Pomiary i urzadzenia do zapisu 

Pomiary 

Dokładność 
Prąd: 0.05 to 3 In: ±1% lub 3 mA odczytu 
Napięcie 0.05 do 2 Vn: ±1% odczytu 
Moc (W): 0.2 do 2 Vn, 0.05 to 3 In: ±5% 
odczytu przy jednostkowym współczynniku 
mocy 
Moc bierna (VArs): 0.2 do 2 Vn, 0.05 to 3 In: 
±5% odczytu na poziomie zerowym 
współczynniku mocy 
Moc pozorna (VA): 0.2 do 2 Vn, 0.05 to 3 In: 
 ±5% odczytu 
Energia (Wh): 0.2 do 2 Vn, 0.2 to 3 In: ±5% 
odczytu na poziomie zerowym współczynniku 
mocy 
Energia (Sarh): 0.2 do 2 Vn, 0.2 to 3 In: ±5% 
odczytu na poziomie zerowym współczynniku 
mocy 
Dokładność fazy: 0° do 360: ±5% 
Częstotliwość 5 do 70 Hz. ±0.025 Hz 

IRIG-B i zegar czasu rzeczywistego 

Wydajność 
Rok 2000: Zgodny 
Dokładność zegara czasu rzeczywistego: <  
1 s / dzień 
Zewnętrzna synchronizacja zegara: Zgodny z 
normą IRIG 200-98, format B 

Funkcje 
24-godzinny zegar czasu rzeczywistego 
ustawiane 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 za 
pomocą interfejsu IRIG-B do sygnału IRIG-B to 
BNC 

Wejścia i wyjścia pętli prądowej 

Dokładność 
Dokładność wejścia pętli prądowej: ±1% pełnej 
skali 
CLI próg opadania pod: nastawa  
1% pełnej skali 
CLI próg opadania ponad: nastawa  
1% pełnej skali 
Interwał próbkowania CLI: 50 ms 
CLI chwilowy czas pracy: <200 ms dla   20 Hz 
do 70 Hz, <300 ms dla 5 Hz do 20 Hz 
CLI czas pracy DT: ±2% nastawy lub 150 ms 
 którakolwiek wartość jest większa dla 20 Hz 
do 70 Hz;   
2% nastawy lub 200 ms którakolwiek wartość 
jest większa dla 5 Hz to 20 Hz 
CLO przedział konwersji: 50 ms 
CLO opóźnienie: < 1.07 s lub <70 ms zależnie 
od 
 Parametrów wyjściowych CLO wewnętrznej 
częstotliwości odświeżania   - (1 s lub 0,5 
cyklu) 
Dokładność wyjścia pętli prądowej: ±0,5% 
pełnej skali 
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 pomiędzy wspólnymi kanałami 
wejściowymi:  zero 
Izolacja między kanałami wejściowymi i 
obudową  uziemienie / inne obwody: 2 kV rms 
przez 1 minutę 
CLO zgodność napięcia 0-1 mA / 0 10 mA: 
 10 V 
CLO zgodność napięcia 0-20 mA / 4 -20 mA: 
 8,8 V 
Napięcie obwodu otwartego wyjścia pętli 
prądowej: <15 V 

Rejestr zakłóceń 

Dokładność 
Wielkość i względne fazy: ±5% zastosowanych 
wielkości 
Czas trwania: ±2% 
Położenie przy uruchomieniu rejestracji ±2% 
(minimum 100 ms) 
Długość zapisu: 50 zapisów każdy 1,5 s  (75 s 
całkowitej pamięci), 8 kanałów analogowych  i 

32 kanały cyfrowe (Courier, MODBUS,   DNP 
3,0), 8 rekordów każdy 3 s (50 Hz) lub 2,5 s 
(60 Hz) czas trwania (IEC60870-5-103). 

Rejestry zdarzeń, uszkodzeń i 
konserwacji 

Maksymalnie 512 zdarzeń w pamięci cyklicznej 
Maksymalnie 5 zapisków uszkodzeń 
Maksymalnie 10 zapisków konserwacji 

Dokładność 
Dokładność znacznika czasu zdarzeń: 1 ms 

IEC 61850 dane Ethernet 

Interfejs 100 Base FX 

charakterystyka optyczna przetwornika 
(TA = 0°C do 70°C, VCC = 4.75 V do 5.25 V) 
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Parametr Sym Min. Typ. Max. 
Jed
nost
ka 

Moc optyczna 
wyjścia BOL 
62.5/125 µm,           
NA = 0.275 Fiber  
EOL 

PO 
-19 

-20 
-16,8 -14 dBm 

śr. 

Moc optyczna 
wyjścia BOL 
50/125 µm,           
NA = 0.20 Fiber  
EOL 

PO 
-22,5 

-23,5 
-20,3 -14 dBm 

śr. 

Wskaźnik 
optyczny 
gaśnięcia 

   
10 

-10 

% 

dB 

Moc optyczna 
wyjścia przy 
stanie 
logicznego “0” 

PO 

("0") 
  -45 dBm 

śr. 

BOL - Początek życia 
EOL - End życia 

Charakterystyka optyczna odbiornika 
(TA = 0°C do 70°C, VCC = 4.75 V do 5.25 V) 
 

Parametr Sym Min. Typ. Max. Jedn
ostka 

Minimalna moc 
wejścia 
optycznego na 
krawędzi okna  

Min 
PIN. 
(W) 

 -33,5 -31 dBm 
śr. 

Minimalna moc 
wejścia 
optycznego w 
centrum 
widzenia 

Min 
PIN. 
(C) 

 -34,5 -31,8 Bm 
śr. 

Maksymalna 
moc wejścia 
optycznego 

PIN 
Max. -14 -11,8  dBm 

śr. 

Uwaga:  Połączenie 10BaseFL nie 
będzie obsługiwane jako IEC 61850   nie 
określa tego interfejsu. 

 



 

 

Ustawienia, pomiary i lista 
rejestrów 

Lista ustawień 

Globalne ustawienia (dane systemu) 
Język: Angielski / francuski / niemiecki / 
hiszpański / 
Rosyjski / Chiński 
Częstotliwość ``: 50/60 Hz 

data oraz godzina,  

Synchronizacja IRIG-B Wyłączone / włączone 
Stan baterii: dane 
Alarm baterii Wyłączone / włączone 

LocalTime Enable (lokalny czas aktywny)  
wyłączony / stały / Elastyczne offset czasu 
lokalnego:    -720 min…720 min 
DST Enable (czas DST (letni))     Wyłączone / 
włączone 
DST Offset (kompensacja czasu DST)    30 
min ... 60 min 
DST Start (start czasu DST)    Pierwszy / 
drugi / trzeci / czwarty/ 
      Ostatni 
DST Start Day (dzień startowy czasu DST)        
Nd / Pon / Wt / Śr / 
      Czw / Pt / Sob 
DST Start Month (miesiąc startowy czasu 
DST)    Sty / luty / Mar / kwi / maj / 
cze / Lip / sier / wrze / paź / list / grud min DST 
Start:    0 min ... 1425 min 
DST End (koniec czasu DST)     Pierwszy / 
drugi / trzeci / czwarty/ 
     Ostatni 
DST End Day (dzień końcowy czasu DST)
    Nd / Pon / Wt / Śr / 
      Czw / Pt / Sob 
DST End Month (miesiąc końcowy czasu DST)
    Styczeń / luty / Mar / kwiecień / maj / 
czerwiec /    Lipiec / sierpień / wrzesień / 
październik / listopad / grudzień 
DST End Mins (minuty końcowe czasu DST)
    0 min ... 1425 min 
RP1 Time Zone (strefa czasowa RP1)    UTC 
/ miejscowy 
RP2 Time Zone (strefa czasowa RP2)      UTC 
/ miejscowy 
Tunnel Time Zone (strefa czasowa tunnel)  
UTC / miejscowy 

Konfiguracja  
Przywrócić ustawienia domyślne  

Brak pracy / Wszystkie ustawienia, grupa 
ustawień 1, Grupa ustawień 2, Grupa 

ustawień 3, Grupa ustawień 4 
Grupa ustawień: 

 Wybierz z menu 
 Wybierz z Opto 
Aktywne ustawienia Grupa 1/2/3/4 
Zapisz zmiany 
 Brak obsługi (brak działania)  
 Zapisz 
 Przerwij 
Kopiuj z: Grupa 1/2/3/4 
Kopiuj do Grupa 1/2/3/4 
Grupa ustawień 1: Wyłączone / włączone 
Grupa ustawień 2: Wyłączone / włączone 
Grupa ustawień 3: Wyłączone / włączone 
Grupa ustawień 4: Wyłączone / włączone 
 
Zabezpieczenie różnicowe Wyłączone / 
włączone 
Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe
 Wyłączone / włączone 
Zabezpieczenie nadprądowe Wyłączone / 
włączone 
Zabezpieczenie nadprądowe składowej 
przeciwnej Wyłączone / włączone 
Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne
 Wyłączone / włączone 
Zabezpieczenie od zwarć doziemnych
 Wyłączone / włączone 
Szczatkowy O / V NVD włączony / wyłączony 
V / Hz Wyłączone / włączone 
Zwarcie bezpośrednie Wyłączone / włączone 
Ochrona Volt  włączona / wyłączona 
Zabezpieczenie częstotliwościowe
 Wyłączone / włączone 
Wejścia RTD Wyłączone / włączone 
Usterka wyłącznika Wyłączone / włączone 
Nadzór: Wyłączone / włączone 
Etykiety wejść: Widoczne / niewidoczne 
Etykiety wyjść: Widoczne / niewidoczne 
Etykiety RTD: Widoczne / niewidoczne 
Przekładnie przekładników prądowych i 
napięciowych: Widoczne / niewidoczne 
Record Control (kontrola rejestru)
 Widoczne / niewidoczne 
Rejestrator zakłóceń Widoczne / 
niewidoczne 
Ustawienia pomiarowe Widoczne / 
niewidoczne 
Ustawienia komunikacji: Widoczne / 
niewidoczne ` 
Testy rozruchowe: Widoczne / niewidoczne 
Wartości nastaw Pierwotne / wtórne 
Wejścia sterownicze: Widoczne / 
niewidoczne 
Wejścia pętli prądowej Wyłączone / włączone 
Wyjścia pętli prądowej Wyłączone / włączone 
Konfiguracja wejść sterujących Widoczne / 
niewidoczne 
Etykiety wejść sterujących Widoczne / 
niewidoczne 
Bezpośredni dostęp Włączona / wyłączona / 
Hotkey 
IEC GOOSE niewidoczne / widoczne 
Klawisze funkcyjne  Widoczne / niewidoczne 
Kontrast LCD: 0…31 
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Przekładnie przekładników 
prądowego i napięciowego  
Główna lokalizacja VT           HV/LV/TV 
Aux’ VT Location            HV/LV 
Main VT Primary (napięcie przekładników 
napięciowych po stronie pierwotnej) 100 ... 
1 000 000 V 
Główny VT wtórne: 80...140 V (100/120 V) 
Aux’ VT Primary: 100...1 000 000 V 
Aux’ VT Wtórne: 80 ... 140 V (100 / 120 
V)  
T1 CT 
 Polaryzacja przekładnika Standardowa / 
odwrócona 
 CT pierwotne: 1 A…30 kA 
 CT wtórne: 1 / 5 
T2 CT 
 Polaryzacja przekładnika Standardowa / 
odwrócona 
 CT pierwotne: 1 A…30 KA 
 CT wtórne: 1 / 5 
T3 CT 
 Polaryzacja przekładnika Standardowa / 
odwrócona 
 CT pierwotne: 1 A…30 KA 
 CT wtórne: 1 / 5 
T4 CT 
 Polaryzacja przekładnika Standardowa / 
odwrócona 
 CT pierwotne: 1 A…30 KA 
 CT wtórne: 1 / 5 
T5 CT 
 Polaryzacja przekładnika Standardowa / 
odwrócona 
 CT pierwotne: 1 A…30 KA 
 CT wtórne: 1 / 5 
TN1 CT 
 Polaryzacja przekładnika Standardowa / 
odwrócona 
 CT pierwotne: 1 A…30 KA 
 CT wtórne: 1 / 5 
TN2 CT 
 Polaryzacja przekładnika Standardowa / 
odwrócona 
 CT pierwotne: 1 A…30 KA 
 CT wtórne: 1 / 5 
TN3 CT 
 Polaryzacja przekładnika Standardowa / 
odwrócona 
 CT pierwotne: 1 A…30 KA 
 CT wtórne: 1 / 5 
 

Kolejność rejestracji zdarzeń 
(kontrola zapisu) 

Clear Events (kasowanie zdarzeń) Nie / 
Tak 
Clear Faults (kasowanie zwarć) Nie / Tak 
Clear Maint (kasowanie konserwacji) Nie / 
Tak 
Alarm Event (zdarzenie alarmowe)
 Wyłączone / włączone 

Relay O/P Event (zdarzenia dotyczące wyjść 
przekaźnika) Wyłączone / włączone 
Opto wejścia zdarzeń (zdarzenie związane z 
wejściem optycznym) Wyłączone / włączone 
General Event (zdarzenie ogólne)
 Wyłączone / włączone 
Fault Rec Event (zdarzenia rejestru zwarć)
 Wyłączone / włączone 
Maint Rec Event (zdarzenia rejestru 
konserwacji) Wyłączone / włączone 
Ochrona zdarzeń (zdarzenie związane z 
zabezpieczeniem) Wyłączone / włączone 
Wyczyść zapiski Dist: Nie / Tak 
DDB 31 - 0:  (Do): 
DDB 2047 - 2016: 
 Łańcuchy łącza funkcji binarnej wybiera, 
które sygnały DDB są przechowywane jako 
wydarzenia i które są filtrowane. 

Oscylografia 
(Rejestrator zakłóceń) 
Czas trwania: 0,10 ... 10,50 s 
Położenie przy uruchomieniu rejestracji 0,0 ... 
100,0% 
Tryb uruchomienia rejestracji Single / 
Rozszerzony 
Kanał analogowy nr 1 (Do): 
Kanał analogowy 30 (zależnie od modelu): 
 Kanały zaburzeń wybrane z: 

 IA-1 / IB-1 / IC-1 / IN-1 / IA-2 / IB-2 / IC-2 / 
IN-2, etc (zależnie od modelu) 

Wejście cyfrowe nr 1 (Do): 
Wejście cyfrowe nr 32 
Wybrane przypisanie kanału z dowolnego 
punktu stanu DDB przekaźnika, takiego jak 
wejście opto, styk wyjściowy, alarmy, 
rozpoczęcia, wyzwolenia, elementy 
sterowania, logika. 
Impuls podany do wejścia nr 1 na start 
rejestracji Brak wyzwalania / wyzwalanie L / H 
(od najniższej do najwyższej) / wyzwalanie H / 
L (od najwyższej do najniższej) 
 (Do): 
Impuls podany do wejścia nr 32 na start 
rejestracji Brak wyzwalania / wyzwalanie L / H / 
wyzwalanie H / L 

Zmierzone dane operacyjne 
(Setup measure't) 
Wyświetlane dane domyślne 

3f + N Prąd, 3f neutralna Napięcie, zasilanie, 
data i godzina, opis, odniesienie do zakładu, 
częstotliwość lub poziom dostępu 

Wartości lokalne: Pierwotne / wtórne 
Wartości zdalne Pierwotne / wtórne 
Wartości pomiarowe odniesienia  

Vx, VA, VB, VC, IA1, IB1, IC1, IA2, IP2, IC2, 
IA3, IB3, IC3, IA4, IB4, IC4, IA5, IB5, IC5, 
VAB lub VBC 

Tryb pomiarowy 0 / 1 / 2 / 3 
 



 

 

Komunikacja 
RP2 Protocol (protokół RP2) (Dane) 
Adres RP1 (Courier lub IEC870-5-103): 
 0.255 
Adres RP1 (DNP3.0): 
 0…65534 
Adres RP1 (MODBUS): 
 1.247 
RP1 InactivTimer: 1 ... 30 min 
RP1 Baud Rate (prędkość transmisji w bodach 
dla RP1) (IEC870-5-103): 
 9600/19200/38400 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): 
 9600/19200/38400 bitów/s 
RP1 Parzystość nieparzysty / parzysty / 
Brak     (MODBUS, DNP3.0) 
RP1 Okres pomiarowy: 1…60 s 
  (IEC870-5-103) 
RP1 PhysicalLink:  
 Miedź (EIA (RS) -485 lub szyna K) lub 
światłowód 
RP1 Time Sync (synchronizacja czasu)
 Wyłączone / włączone 
MODBUS IEC Timer: Standard / odwrócone 
RP1 CS103Blocking:  
 Nieaktywny 
 Monitor Blocking (blokowanie 

monitorowania) 
 Command Blocking (blokowanie poleceń) 
RP1 Card Status (status karty RP1) (Dane) 
 K Bus OK (szyna K Bus OK) 
 EIA485 OK 
 Światłowodowy OK (Courier) 
RP1 Port Config (konfiguracja portu RP1)
 (Kurier) 
 K Bus 
 EIA485 (RS485) 
RP1 Comms Mode (tryb komunikacyjny RP2)
 (Kurier) 
 IEC60870 FT1.2 
 IEC60870 10-bit, bez parzystości 
RP1 Baud Rate (prędkość transmisji w bodach 
dla RP1) 
 9600/19200/38400 bitów/s 
Uwaga: Jeśli konfiguracja portu 
RP1 to szyna K Bus to prędkość transmisji 
wynosi 64 kbits/s 
DNP Need Time: 1…30 mins 
DNP fragment aplikacji : 100…2048 bajtów 
DNP app timeout (limit czasu DNP app) 1 ... 
120 s 
DNP SBO timeout (limit czasu DNP SBO) 1 ... 
10 s 
DNP link timeout (limit czasu łącza DNP) 0,1 ... 
60 s 

Opcjonalnie Ethernet lub 
nadmiarowy port Ethernet 
NIC Protocol (protokół NIC) dane 

NIC MAC Address (adres NIC MAC) dane 
NIC Tunl Timeout (limit czasu NIC Tunl) 1 ... 
30 min  
NIC Link Report (raport łącza NIC) Alarm, 
zdarzenia, None 
NIC link timeout (limit czasu łącza NIC) 
0.1...60 s 

Opcjonalna dodatkowa komunikacja 
z tylnego portu 
(tylny port2 (RP2)) 
RP2 Protocol (protokół RP2) (Dane) 
RP2 Card Status (status karty RP2) (Dane) 
 Nie obsługuje  
 Karta nie włozona  
 EIA232 OK,  
 EIA485 OK 
 Kbus OK 
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-bit, bez parzystości 
Adres RP2 0…255 
RP2 InactivTimer: 1 ... 30 min 
RP2 Baud Rate (prędkość transmisji w bodach 
dla RP2) 
 9600/19200/38400 bitów/s 
Uwaga: Jeśli konfiguracja portu 
RP2 to szyna K Bus to prędkość transmisji 
wynosi 64 kbits/s 
DNP Need Time: 1…30 mins 
DNP fragment aplikacji : 100…2048 bajtów 
DNP app timeout (limit czasu DNP app) 1 ... 
120 s 
DNP SBO timeout (limit czasu DNP SBO) 1 ... 
10 s 

Testy rozruchowe 
Status wejść z izolacją optyczną (Dane) 
wskazuje status wejść opt. 
Status przekaźników wyjściowych (Dane) 
wskazuje stan przekaźników wyjściowych. 
Status portu testowego (Dane) wskazuje stan 
bitów monitora od 1 do 8. 
Bit kontrolny 1  
 (Do): 
Bit kontrolny 8 
 Łańcuchy łącza funkcji binarnej, wybierają 
które sygnały DDB mają status widoczny w  
menu uruchomienia, do celów testowych 
Test Mode (tryb testowy) 
 Nieaktywny 
 Test Mode (tryb testowy) 
 Zablokowane kontakty 
Wzorzec testowy 
 Konfiguracja które styki wyjściowe mają być 
pod napięciem, gdy zastosowany jest test 
kontaktu 
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Wejścia binarne połączone 
optycznie 
(konfiguracja wejść z izolacją 
optyczną) 
Globalna nominalna V: 
 24 - 27 V 
 30 - 34 V 
 48 - 54 V 
 110 - 125 V 
 220 - 250 V 
Specjalne 
Wejście z izolacją optyczną nr 1 
 (Do): 
Wejście Opto #.  (# = Max liczba opto): 
 Niestandardowe opcje umożliwiają 
niezależne  progi ustalane dla każdego wejścia 
opto w takim samym zakresie jak wyżej. 
Opto Filter Control: 
 Łańcuchy łącza funkcji binarnej, wybierają 
które wejścia opto mają dodatkowy filtr szumu 
1 / 2 cyklu, a które nie. 
Charakterystyka: 
 Standard 60% - 80% 
 50% - 70% 

Wejścia sterujące do PSL 
(Ctrl. I / P Config.) 
Klawisz skrótu Wyłączony 
 Łańcuchy łącza funkcji binarnej, wybierają, 
które z   wejść sterujących są sterowane przez 
Hotkeys. 
Wejście Control 1 (wejscie sterownicze 1)
 Zamknięta, impulsowy (zablokowane, 
impulsowe) 
 (Do): 
Control Input 32 (wejście sterownicze 1)
 Zamknięta, impulsowy (zablokowane, 
impulsowe) 
Ctrl Command 1 (ster Komenda. 1) 
 (Do): 
Ctrl Command 32 (komenda ster. 1) 
 Włączony/wyłączony 
 SET/RESET (wysterowywanie/reset) 
 Wejście/wyjście 
 Włączone/ wyłączone 

Klawisze funkcyjne 
Etykieta Status przycisku 1 
 (Do): 
Etykieta Status przycisku 10 
 Wyłącz 
 Zamek 
 Odblokuj / Włącz 
Etykieta klawisza funkcyjnego 1 Przełączone / 
Normalne 
 (Do): 
Etykieta klawisza funkcyjnego 10 Przełączone 
/ Normalne 
Etykieta klawisza funkcyjnego 1 
 (Do): 
Etykieta klawisza funkcyjnego 10 
Zdefiniowany przez użytkownika tekst do opisu 

funkcji poszczególnych klawiszy funkcyjnych 

KONFIGURATOR IED 
Przełącz Konf. Bank: brak działania / przełącz 
banki 

IEC 61850 GOOSE 
GoEna: Wyłączone / włączone 
Test Mode (tryb testowy) Niepełnosprawnych / 
Pass Through / Forced 
VOP Test Pattern (Wzorzec testowy VOP) 
0x00000000 ... 0xFFFFFFFF 
Ignore Test Flag (ignoruj flagę TEST) Nie / Tak 

Etykiety wejście sterujące 
użytkownika 
(Ctrl. I / P etykiety) 
Wejście Control 1 (wejście sterownicze 1) 
 (Do): 
Control Input 32 (wejście sterownicze 1) 
 Zdefiniowany przez użytkownika tekst do 
opisania funkcji określonego wejścia 
sterującego 

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



 

 

Funkcje ochronne 

SYSTEM CONFIG (konfiguracja 
systemu) 
Winding Config (konfiguracja uzwojenia) SN + 
nn + TV, SN + nn 
Winding Type (typ uzwojenia) Konwencjonalne 
/ Auto 
HV CT Terminals (zaciski napięcia górnego 
przekładnika prądowego 00001 
LV CT Terminals (zaciski napięcia dolnego 
przekładnika prądowego) 10000 
TV CT Terminals (zaciski napięcia trójnego 
przekładnika prądowego) 00100 
Ref mocy S: 100 kVA do 5 GVA 
HV Connection (połączenie WN) D-Delta / Y-
Wye / Z-Zygzak 
HV Grounding (uziemienie WN) Uziemione / 
nieuziemione 
HV Nominal (WN nominalne) 100 V do 100 MV 
HV Rating (WN znamionowe) 100 KVA do 5 
GVA 
Reaktancja: 1,00% do 100,00% 
LV Vector Group (układ połączeń LV) 0 do 11 
LV Connection (połączenie WN) D-Delta / Y-
Wye / Z-Zygzak 
LV Grounding (uziemienie WN) Uziemione / 
nieuziemione 
LV Nominal (NN nominalne) 100 V do 100 MV 
LV Rating (NN znamionowe) 100 kVA do 5 
GVA 
TV Vector Group (układ połączeń TV) 0 do 11 
TV Connection (połączenie WN) D-Delta / Y-
Wye / Z-Zygzak 
TV Grounding (uziemienie WN) Uziemione / 
nieuziemione 
TV Nominal (nominalne TV) 100 V do 100 MV 
TV Rating (znamionowe napięcie testowe) 100 
kVA do 5 GVA 
Match Factor CT1 (współczynnik 
dopasowujący) 0,05 do 20 
Match Factor CT2 (współczynnik 
dopasowujący) 0,05 do 20 
Match Factor CT3 (współczynnik 
dopasowujący) 0,05 do 20 
Match Factor CT4 (współczynnik 
dopasowujący) 0,05 do 20 
Match Factor CT5 (współczynnik 
dopasowujący) 0,05 do 20 
Phase Sequence (sekwencja faz) 
Standardowe ABC / tył ACB 
VT Reversal (odwrócenie VT) Brak wymiany / 
A-B zamienione / B-C zamienione / C-A 
zamienione 
CT1 Reversal (odwrócenie CT1) Brak wymiany 
/ A-B zamienione / B-C zamienione / C-A 
zamienione 
CT2 Reversal (odwrócenie CT2) Brak wymiany 
/ A-B zamienione / B-C zamienione / C-A 
zamienione 
CT3 Reversal (odwrócenie CT3) Brak wymiany 
/ A-B zamienione / B-C zamienione / C-A 
zamienione 

CT4 Reversal (odwrócenie CT4) Brak wymiany 
/ A-B zamienione / B-C zamienione / C-A 
zamienione 
CT5 Reversal (odwrócenie CT5) Brak wymiany 
/ A-B zamienione / B-C zamienione / C-A 
zamienione 

Zabezpieczenie różnicowe 
Trans Diff (zabez. różnicowe) Włączone/ 
wyłączone 
Set Mode (ustawić tryb) Proste / 
zaawansowane 
Is1: 100,0 e-3 do 2500 PU 
K1: 0 do 150,0% 
Is2: 100,0 e-3 do 10 PU 
K2: 15 do 150,00% 
tDIFF LS: 0 do 10,00 s 
Is-CTS: 100,0 e-3 do 2500 PU 
Is-HS1: 2500 do 32,00 PU 
Stan H2S: Włączone/ wyłączone 
Czy-HS2: 2500 do 32,00 PU 
Zero seq filt HV (filtr składowej zerowej prądu 
dla uzwojenia WN) Włączone/ wyłączone 
Zero seq filt LV (filtr składowej zerowej prądu 
dla uzwojenia NN) Włączone/ wyłączone 
Zero seq filt TV (filtr składowej zerowej prądu 
dla uzwojenia TV) Włączone/ wyłączone 
2. harmoniczna zablokowana: Włączone/ 
wyłączone 
Ih (2)%>: 5.000 do 50.000% 
Cross blocking (blokowanie krzyżowe) 
Włączone/ wyłączone 
CTSat i NoGap Włączone/ wyłączone 
5-ta harmoniczna zablokowana Włączone/ 
wyłączone 
Ih(5)%>: 0 do 100,00% 
Circuitry Fail (uszkodzenie obwodu) Włączone/ 
wyłączone 
Czy-cctfail>: 30,00 e-3 do 1000 PU 
K-cctfail: 0 do 50,00% 
tls-cctfail>: 0 do 10,00 s 

STREFOWE ZABEZPIECZENIE 
ZIEMNOZWARCIOWE 
REF HV status (stan zabezpieczenia) LowZ 
REF/HighZ REF/wyłączone 
HV CT Input (wejście HV CT) TN1 
HV IS1 Ustaw: 6,00 do 300,00 A 
HV is2 Ustaw: 30,00 do 3000,00 A 
HV IREF K1: 0 do 150,0% 
HV IREF K2: 15,00 do 150,0% 
HV TREF: 0 do 10,00 s 
REF LV status: LowZ REF/HighZ 
REF/wyłączone 
LV CT Input (wejście LV CT) TN2 
LV IS1 nastawa: 6,00 do 300,00 A 
LV IS2 nastawa: 30,00 do 3000,00 A 
LV IREF K1: 0 do 150,0% 
LV IREF K2: 15,00 do 150,0% 
LV TREF: 0 do 10,00 s 
REF TV status: LowZ REF/HighZ 
REF/wyłączone 
TV CT Input (wejście TV CT) TN3 
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TV IS1 nastawa: 6,00 do 300,00 A 
TV IS2 nastawa: 30,00 do 3000,00 A 
TV IREF K1: 0 do 150,0% 
TV IREF K2: 15,00 do 150,0% 
TV tREF: 0 do 10,00 s 
REF AUTO status LowZ REF/HighZ 
REF/wyłączone 
wejście Auto CT: TN1 
Auto IS1 nastawa: 6,00 do 300,00 A 
Auto IS2 nastawa: 30,00 do 3000,00 A 
Auto IREF K1: 0 do 150,0% 
Auto IREF K2: 15,00 do 150,0% 
TV tREF: 0 do 10,00 s 
 

ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE 
SKŁADOWEJ PRZECIWNEJ 
NPS O/C 1 (zabezpieczenie nadprądowe 
składowej przeciwnej) T1/T2/T3/T4/T5/HV 
uzwojenie/LV uzwojenie/TV uzwojenie 
Ι2>1 Status (stan zabezpieczenia) Wyłączone / 
włączone 
Ι2>1 Char (charakterystyka): 
 Charakterystyka typu DT (defined time - 
niezależna) 
 IEC S Inverse 
 IEC V Inverse 
 IEC E Inverse 
 UK LT Inverse 
 UK Rectifier 
 RI 
 IEEE M Inverse 
 IEEE V Inverse 
 IEEE E Inverse 
 USA Inverse 
 USA ST Inverse 
I2>1 Directional (kierunkowość) 
Bezkierunkowe, kierunkowe Fwd, kierunkowe 
Rev 
I2>1 Current Set (nastawa prądu 
rozruchowego) 0,08 do 4,00 W 
I2>1 Time Delay (czas zwłoki) 0,00 do 100,00 
s 
I2>1 TMS (nastawa mnożnika czasu) 0.025 do 
1.200 
I2>1 Time Dial (czas nastawiony) 0,01 do 
100,00 
I2> 1 K (RI): 0,10 do 10, 00 
I2>1 Reset Char (wyzerowanie 
charakterystyki) DT / Inverse 
I2>1 TReset (czas wyzerowania 
zabezpieczenia) 0,00 do 100,00 s 
I2> 2 takie samo, jak I2> 1 
I2>3 Status (stan zabezpieczenia) Wyłączone / 
włączone 
I2>3 Directional (kierunkowość) 
Bezkierunkowe, kierunkowe Fwd, kierunkowe 
Rev 
I2>3 Current Set (nastawa prądu 
rozruchowego) 0,08 do 4,00 W 
I2>3 Time Delay (czas zwłoki) 0,00 do 100,00 
s 
I2> 4 takie samo, jak I2> 3 
I2> VTS Blokowanie: 1111 

I2> V2pol Set (nastawa polaryzacji V2) 0,5 do 
25 V 
I2> Char Angle (kąt charakterystyki) -95 do 95° 
NPS O / C 2 i NPS O / C 3 takie same jak NPS 
O / C 1 
 

Fazowe nadprądowe  
Overcurrent1 (zabezpieczenie nadprądowe1) 
T1/T2/T3/T4/T5/HV uzwojenie/LV 
uzwojenie/TV uzwojenie 
I>1 Status (stan zabezpieczenia 
nadprądowego) Włączone/ wyłączone 
I>1 Char (charakterystyka)  
 Charakterystyka typu DT (defined time - 
niezależna) 
 IEC S Inverse 
 IEC V Inverse 
 IEC E Inverse 
 UK LT Inverse 
 UK Rectifier 
 RI 
 IEEE M Inverse 
 IEEE V Inverse 
 IEEE E Inverse 
 USA Inverse 
 USA ST Inverse 
I>1 Direction (kierunkowość) Bezkierunkowe, 
kierunkowe Fwd, kierunkowe Rev 
I>1 Current Set (nastawienie prądu 
rozruchowego) 0,08 do 4,00 W 
I>1 Time Delay (czas zwłoki) 0,00 do 100,00 s 
I>1 TMS (nastawa mnożnika czasu) 0.025 do 
1.200 
I>1 Time Dial (czas nastawiony) 0,01 do 
100,00 
I>1 K (RI) 0,10 do 10,00 
I>1 Reset Char (wyzerowanie charakterystyki) 
DT / Inverse 
I>1 tRESET (czas wyzerowania 
zabezpieczenia) 0,00 do 100,00 s 
I>2 takie samo jak I>1  
I>3 Status (stan zabezpieczenia 
nadprądowego) Wyłączone / włączone 
I>3 Direction (kierunkowość) Bezkierunkowe, 
kierunkowe Fwd, kierunkowe Rev 
I>3 Current Set (nastawienie prądu 
rozruchowego) 0,08 do 32,00 W 
I>3 Time Delay (czas zwłoki) 0,00 do 100,00 s 
I>4 takie samo jak I>3 
I> Char Angle (kąt charakterystyki) -95 do 95° 
I> Function Link (łącze funkcji) 1111 
Overcurrent2 i Overcurrent3 samo jak 
Overcurrent1 
V CONTROLED O/C   
VCO>1 T1/T2/T3/T4/T5/HV uzwojenie/LV 
uzwojenie/TV uzwojenie                
VCO>1 Char (charakterystyka) 
 Charakterystyka typu DT (defined time - 
niezależna) 
 IEC S Inverse 
 IEC V Inverse 
 IEC E Inverse 
 UK LT Inverse 



 

 

 UK Rectifier 
 RI 
 IEEE M Inverse 
 IEEE V Inverse 
 IEEE E Inverse 
 USA Inverse 
 USA ST Inverse 
VCO>1 Direction (kierunkowość) 
Bezkierunkowe, kierunkowe Fwd, kierunkowe 
Rev 
VCO>1 Curr' Set  (nastawienie prądu 
rozruchowego) 0,08 do 4,00 W 
VCO>1 Time Delay (czas zwłoki) 0,00 do 
100,00 s 
VCO>1 TMS (nastawa mnożnika czasu) 0.025 
do 1.200  
VCO>1 Time Dial (czas nastawiony) 0,01 do 
100,00 
VCO> 1 K (RI): 0,10 do 10,00 
VCO>1 (wyzerowanie charakterystyki) DT / 
Inverse 
VCO>1 (czas wyzerowania zabezpieczenia) 
0,00 do 100,00 s 
VCO>1 Angle (kąt) -95 do 95°  
VCO>1 V<Setting (nastawa) 5 V do 120,00 V
  
VCO>1 K Setting (nastawa) 0,1 do 1 
VCO>2 takie samo jak VCO>1 
 

Zabezpieczenie przeciążeniowe 
termiczne 
Mon't Winding: HV/LV/TV/prąd spoczynkowy 
T otoczenia RTD1 /  RTD2 /  RTD3 /  RTD4 /  
RTD5 /  RTD5 /  RTD7 /  RTD8 /  RTD9 /  
RTD10 / ŚREDNI / CLIO1 / CLIO2 / CLIO3 / 
CLIO4 /   
Amb CLIO Type (typ Amb CLIO) 0-1 / 0-10 / 0-
20 / 4-20 mA 
Amb CLIO Min -9999 do +9999 
Amb CLIO Max -9999 do +9999 
Average Amb T (średnia temperatura 
otoczenia) -25,00 Do +75,00 Cel 
T Górnej warstwy oleju RTD1 / RTD2 /  RTD3 /  
RTD4 /  RTD5 /  RTD5 /  RTD7 /  RTD8 /  
RTD9 /  RTD10 / /OBLICZONY / CLIO1 / 
CLIO2 / CLIO3 / CLIO4   
Top Oil CLIO Typ: 0-1 / 0-10 / 0-20 / 4-20 mA 
Top Oil CLIO Min: -9999 do +9999 
Top Oil CLIO Max: -9999 do +9999 
IB: 0,1 do 4,0 PU 
Rated NoLoadLoss (znamionowe straty mocy 
czynnej) 0,1 do 100 
Hot Spot Overtop 0,1 do 200,0 Cel 
Top Oil Overamb 0,1 do 200,0 Cel 
Tryb chłodzenia: tryb chłodzenia 1 / tryb 
chłodzenia 2 / tryb chłodzenia 3 / tryb 
chłodzenia 4 / Wybierz przez PSL 
Cooling Status (stan chłodzenia) (Dane) tryb 
chłodzenia 1 / tryb chłodzenia 2 / tryb 
chłodzenia 3 / tryb chłodzenia 4 
Tryb chłodzenia 1 
Winding exp m (exp m uzwojenia) 0,01 do 2,0 
Oil exp n (exp n oleju) 0,01 do 2,0 

tryb chłodzenia 2, tryb chłodzenia 3 i tryb 
chłodzenia 4 taki sam jak tryb chłodzenia 1 
Hot spot rise co (wzrost temp. punktu 
gorącego) 0,01 do 20,0 min 
Top oil rise co (wzrost temperatury górnej 
warstwy oleju) 1,0 do 1000,0 min 
Stan TOL: Włączone/ wyłączone 
Hot Spot>1 do 3 nastawa: 1,0 do 300,0 Cel 
tHot Spot>1 do 3 nastawa: 0 do 60 min k 
Top Oil>1 do 3 nastawa: 1,0 do 300,0 Cel 
tTop Oil>1 do 3 nastawa: 0 do min 60k 
tPre-trip Set (nastawa tPre-trip) 0 do 60 min k 
LOL statusu Włączone/ wyłączone 
Life Hours at HS (godziny trwałości w HS) 1 do 
300 000 godzin 
Designed HS temp (projektowa temp. HS) 1 do 
200,0 Cel 
Constant B Set (nastawa stałej B) 1 do 100 
000 
FAA> Set (FAA> Nastawa) 0,1 do 30  
tFAA> Set (tFAA> Nastawa) 0 do 60 min k 
LOL>1 Set (LOL>1 Nastawa) 0,1 do 300 000hr 
tLOL> Set (tLOL> Nastawa) 0 do 60 min k 
Godziny Rst Life: 0 do 300 000 godzin 

4-stopniowe kierunkowe 
ziemnozwarciowe 
Earth Fault 1 (zabezpieczenie od zwarć 
doziemnych 1) Włączone/ wyłączone 
EF 1 Input (sygnał wejściowy) Zmierzone / 
pochodne 
EF 1 Derived (wyprowadzone) (dane) 
T1/T2/T3/T4/T5/HV uzwojenie/LV 
uzwojenie/TV uzwojenie 
EF 1 Measured (zmierzone) (Dane) 
TN1/TN2/TN3 
IN>1 Status (stan zabezpieczenia) Włączone/ 
wyłączone 
IN>1 Char (charakterystyka) 
 Charakterystyka typu DT (defined time - 
niezależna) 
 IEC S Inverse 
 IEC V Inverse 
 IEC E Inverse 
 UK LT Inverse 
 RI  
 IEEE M Inverse 
 IEEE V Inverse 
 IEEE E Inverse 
 USA Inverse 
 USA ST Inverse 
 IDG 
IN>1 Direction (kierunkowość) Bezkierunkowe, 
kierunkowe Fwd, kierunkowe Rev 
IN>1 Current (prąd) 0,08 do 4 W 
IN>1 IDG Is: 1 do 4 W 
IN>1 Time Delay (czas zwłoki) 0,00 do 200,0 s 
IN>1 TMS (nastawa mnożnika czasu) 0.025 do 
1.200 
IN>1 Time Dial (czas nastawiony) 0,01 do 
100,00 
IN> 1 K (RI): 0,1 do 10,00 
IN>1 IDG Time (czas IDG) 1 do 2,00 
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IN>1 Reset Char (wyzerowanie 
charakterystyki) DT, Inverse 
IN>1 tRESET (czas wyzerowania 
zabezpieczenia) 0,00 do 100,00 s 
IN>2 taki sam jak IN>1 
IN>3 Status (stan zabezpieczenia) wyłączone, 
DT 
IN>3 Current (prąd) 0,08 do 32,00 W 
IN>3 Time Delay (czas zwłoki) 0,00 do 200,00 
s 
IN>4 taki sam jak IN>3 
Ziemnozwarciowe 2 i ziemnozwarciowe 3 takie 
samo jak Ziemnozwarciowe 1 
 
Krzywa IDG jest powszechnie stosowana dla 
zwłocznych zabezpieczeń ziemnozwarciowych 
dostępnych na rynku szwedzkim.  Krzywa ta 
jest dostępna w etapie 1 ochrony 
ziemnozwarciowej.  

Krzywa IDG opisana jest poniższym 
równaniem. 

t = 5.8 - 1.35 loge ( )Ι, ΙN > Setting  in seconds 

Gdzie: 

Ι = Prąd zmierzony 
ΙN>ustawienia = Regulowane 
ustawienie, które określa Punkt Gwiazdy danej 
charakterystyki 

Chociaż punkt gwiazdy charakterystyki 
definiowany jest przez  N> ustawienie, 
rzeczywista prądowa wartość progowa 
przekładnika definiowana jest ustawieniem 
IDG s.  Ustawienie IDG s jest wielokrotnością 
N>. 

Czy minimalnego ustawienia Czasu 
zadziałania w przypadku wysokich prądów 
zwarciowych używane żartem również 
dodatkowe ustawienie Czas IDG. 

Błąd! Obiekty nie mogą być tworzone z 
edycji kodów pól ..  
Charakterystyka IDG 

Zwarcie bezpośrednie 
Zwarcie bezpośrednie Wyłączone / włączone 
Monitorowane napięcie HV / LV / TV 
TF I> Trigger (impuls) 0,08 do 20,00 PU 
TF I2t> Alarm 0 do 500 000 A2 s 

Nadnapięcie szczątkowe (NVD) 
VN>1 Function (funkcja) Wyłączone/DT/IDMT
              
VN>1 Voltage Set (nastawa napięcia) 1 do 80 
V 
VN>1 Time Delay (czas zwłoki) 0 do 100 s
    
VN>1 TMS (nastawa mnożnika czasu) 0,5 do 
100   

VN>1 tReset (czas wyzerowania 
zabezpieczenia) 0 do 100 s   
VN>2 Status (stan zabezpieczenia) Włączone/ 
wyłączone           
VN>2 Voltage Set (nastawa napięcia) 1 do 80 
V  
VN>2 Time Delay (czas zwłoki) 0 do 100 s
  
 
Zabezpieczenie przed 
przemagnesowaniem (V / Hz) 
V/Hz W2 
V/Hz Alm Status (stan alarmu) Wyłączone / 
włączone 
V/Hz Alm Set (nastawa alarmu) 1,5 do 3,5 V / 
Hz 
V/Hz Alarm Delay (czas zwłoki alarmu) 0 do 
6000 s 
V/Hz>1 Status (stan zabezpieczenia) 
Wyłączone / włączone 
V/Hz>1 funkcja wyzwolenia  DT / IDMT 
V/Hz>1 Trip Set (nastawa wyłączenia) 1,5 do 
3,5 V / Hz 
V/Hz>1 wyzwolenie TMS: 0,01 do 12 
V/Hz>1 Delay (czas zwłoki) 0 do 6000 s 
V/Hz>1 tReset (czas wyzerowania 
zabezpieczenia) 0 do 6000 s 
V/Hz>2 Status (stan zabezpieczenia) 
Wyłączone / włączone 
V/Hz>2 Trip Set (nastawa wyłączenia) 1,5 do 
3,5 V / Hz 
V/Hz>2 Delay (czas zwłoki) 0 do 6000 s 
V / Hz> 3 i 4 tak samo jak V / Hz> 2 
TPre-trip Alarm: 1 do 6000,0 s 
Volts/Hz W1 tak samo jak Volts/Hz W2 

Charakterystyka zwłoczna zależna czasowo 
według następującego wzoru: 
t  = TMS , (M - 1)2  

Gdzie: 
M  = V/f, ( V/f Trip Setting ) 

V = Napięcie zmierzone 
f = Częstotliwość zmierzona 

Zabezpieczenie nadnapięciowe 

Zabezpieczenie podnapięciowe 
V< Measur’t Mode (tryb pomiaru) faza-
faza/faza-zerowy 
V< Operate Mode (tryb działania) dowolna 
faza / trzy fazy 
V<1 Function (funkcja) Wyłączone/DT/IDMT 
V<1 Voltage Set (nastawa napięcia) 10 do 120 
V (100 / 120 V) 
V<1 Time Delay (czas zwłoki) 0,00 do 00,00 s 
V<1 TMS (nastawa mnożnika czasu) 0,05 do 
100,0 
V<1 Poledead Inhibit (blokada) Wyłączone / 
włączone 
V<2 Function (funkcja) Osób / DT 



 

 

V<2 Status (stan zabezpieczenia) Wyłączone / 
włączone 
V<2 Voltage Set (nastawa napięcia) 10 do 120 
V (100 / 120 V) 
V<2 Time Delay (czas zwłoki) 0,00 do 100,00 s 
V<2 Poledead Inhibit (blokada) Wyłączone / 
włączone 

Charakterystyka zależna podana jest według 
następującego wzoru: 
t  =  K, (1 - M)  

Gdzie: 

K = ustawienie mnożnika czasowego 
t = czas zadziałania w sekundach 
M = Nastawa przyłożonego napięcia 
wejściowego / podnapięcia 

Zabezpieczenie nadnapięciowe 
V> Measur’t Mode (tryb pomiaru) faza-
faza/faza-zerowy 
V< Operate Mode (tryb działania) dowolna 
faza / trzy fazy 
V>1 Function (funkcja) Wyłączone/DT/IDMT 
V>1 Voltage Set (nastawa napięcia) 60 do 
185 V (100/120 V) 
V>1 Time Delay (czas zwłoki) 0,00 do 100,00 s 
V>1 TMS (nastawa mnożnika czasu) 0,05 do 
100,0 
V>2 Status (stan zabezpieczenia) Wyłączone / 
włączone 
V>2 Voltage Set (nastawa napięcia) 60 do 
185 V (100/120 V) 
V>2 Time Delay (czas zwłoki) 0,00 do 100,00 s 
Charakterystyka zależna podana jest według 
następującego wzoru: 

t  =  K, (M - 1)  

Gdzie: 

K = ustawienie mnożnika czasowego 
t = czas zadziałania w sekundach 
M = Nastawa przyłożonego napięcia 
wejściowego / nadnapięcia 

NPS nadnapięcie 
F>1 Status: Włączone/ wyłączone 
V2>1 Voltage Set (nastawa napięcia) 1 do 110 
V 
F <1 Czas opóźnienia: 0 do 100 s  

Zabezpieczenie częstotliwościowe 

Zabezpieczenie 
podczęstotliwościowe 
F>1 Status (stan zabezpieczenia) Wyłączone / 
włączone 
F<1 Ustawienie: 46,00 do 65,00 Hz 
F <1 Czas opóźnienia: 0 do 100,0 s 
F<2/3/4 tak samo jak F<1 

Zabezpieczenie 
nadczęstotliwościowe 
F>1 Status (stan zabezpieczenia) Wyłączone / 
włączone 
F<1 Ustawienie: 46,00 do 65,00 Hz 
F <1 Czas opóźnienia: 0 do 100,0 s 
F<2/3/4 tak samo jak F<1 

Ochrona RTD 
Wybierz RTD: 
 Bit 0 - Wybierz RTD 1 
 Bit 1 - Wybierz RTD 2 
 Bit 2 - Wybierz RTD 3 
 Bit 3 - Wybierz RTD 4 
 Bit 4 - Wybierz RTD 5 
 Bit 5 - Wybierz RTD 6 
 Bit 6 - Wybierz RTD 7 
 Bit 7 - Wybierz RTD 8 
 Bit 8 - Wybierz RTD 9 
 Bit 9 - Wybierz RTD 10 
Łańcuch łącza funkcji binarnej, wybierający 
które czujniki RTD (1 - 10) są włączone. 
RTD 1 Alarm Set (nastawa alarmu) 0C do 
200C 
RTD 1 Alarm Dly: 0 s do 100 s 
RTD 1 Trip Set (nastawa wyłączenia) 0C do 
200C 
RTD 1 Trip Dly (czas zwłoki wyłączenia) 0 s do 
100 s 
RTD2/3/4/5/6/7/8/9/10 taki sam jak RTD1 

Wejście pętli prądowej  
Wejście CLIO 1 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: -9999.+9999 
CLI1 Maksymalna: -9999.+9999 
CLI1 Alarm: Wyłączone / włączone 
CLI1 Alarm Fn: Powyżej / Poniżej 
CLI1 Alarm Set (nastawa alarmu) CLI1 min do 
max CLI1 
CLI1 Alarm Delay (czas zwłoki alarmu) 0,0 do 
100,0 s 
CLI1 wycieczki: Wyłączone / włączone 
CLI1 Trip Fn: Powyżej / Poniżej 
CLI1 Trip Set (nastawa wyłączenia): CLI1 min 
do max CLI1 
CLI1 Trip Delay (czas zwłoki wyłączenia): 0,0 
do 100,0 s 
CLI1 I< Alarm (tylko wejście 4 do 20 mA):
 Wyłączone / włączone 
CLI1 I< Alarm Set (tylko wejście 4 do 20 mA): 
 0,0 do 4,0 mA 
CLI2/3/4 tak samo jak CLI1 
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Wyjście pętli prądowej 
CLO1 Wyjście 1: Wyłączone / włączone 
CLO1 Typ wyjścia: 
 0 - 1 mA 
 0 - 10 mA 
 0 - 20 mA 
 4 - 20 mA 
CLO1 Set Values (wartości nastaw) Pierwotne 
/ wtórne 
CLO1 parametr: Jak przedstawiono poniżej * 
CLO1 Min: Zakres, wielkość kroku i jednostka 
odpowiada wybranemu parametrowi 
CLO1 Max: Tak samo jak CLO1 Min 
CLO2/3/4 tak samo jak CLO1 
Parametry wyjściowe pętli prądowej: 
 Amplituda IA-1 
 Amplituda IB-1 
 Amplituda IC-1 
 Amplituda IA-2 
 Amplituda IB-2 
 Amplituda IC-2 
 Amplituda IA-3 
 Amplituda IB-3 
 Amplituda IC-3 
 Amplituda IA-4 
 Amplituda IB-4 
 Amplituda IC-4 
 Amplituda IA-5 
 Amplituda IB-5 
 Amplituda IC-5 
 Amplituda I1-1 
 Amplituda I2-1 
 Amplituda I0-1 
 Amplituda I1-2 
 Amplituda I2-2 
 Amplituda I0-2 
 Amplituda I1-3 
 Amplituda I2-3 
 Amplituda I0-3 
 Amplituda I1-4 
 Amplituda I2-4 
 Amplituda I0-4 
 Amplituda I1-5 
 Amplituda I2-5 
 Amplituda I0-5 
 Amplituda IA GN 
 Amplituda IB GN 
 Amplituda IC GN 
 Zmierzona ampl. IN GN 
 Obliczona ampl. IN GN 
 Amplituda IA DN 
 Amplituda IB DN 
 Amplituda IC DN 
 Zmierzona ampl. IN DN 
 Obliczona ampl. IN DN 
 Amplituda IA TV 
 Amplituda IB TV 
 Amplituda IC TV 
 Zmierzona ampl. IN TV 
 Obliczona ampl. IN TV 
 Amplituda VAB 
 Amplituda VBC 
 Amplituda VCA 
 Amplituda VAN 

 Amplituda VBN 
 Amplituda VCN 
 Amplituda Vx 
 Obliczona AMPL. VN 
 Amplituda V1 
 Amplituda V2 
 Amplituda V0 
 VAN RMS 
 VBN RMS 
 VCN RMS 
 Częstotliwość 
 RTD 1 
 RTD 2 
 RTD 3 
 RTD 4 
 RTD 5 
 RTD 6 
 RTD 7 
 RTD 8 
 RTD 9 
 BRT 10 
 Wejście pętli Prąd. 1 
 Wejście pętli Prąd. 2 
 Wejście pętli Prąd. 3 
 Wejście pętli Prąd. 4 
 V/Hz W1 
 V/Hz termiczne W1 
 V/Hz W2 
 V/Hz termiczne W2 
 T punktu gorącego 
 T górnej warstwy oleju 
 T otoczenia 
 Status LOL 

CB Fail & I< 
T1 CBF Status (stan niesprawności 
wyłącznika) Włączone/ wyłączone 
I< Current Set (nastawa prądu rozruchowego) 
5% do 400% 
IN< Status (stan zabezpieczenia) Włączone/ 
wyłączone 
IN< Input (wejście) Zmierzone / obliczone 
IN< Terminal (zacisk) TN1/TN2/TN3 
IN< Current Set (nastawa prądu 
rozruchowego) 5% do 400% 
CB Fail 1 Status (stan niesprawności 
wyłącznika 1) Włączone/ wyłączone 
CB Fail 1 Timer (człon czasowy) 0 do 10 s 
CB Fail 2 Status (stan niesprawności 
wyłącznika 1) Włączone/ wyłączone 
CB Fail 2 Timer (człon czasowy) 0 do 10 s
  
CBF Non I Reset (wyzerowanie CBF Non I) I< 
Only, CB Open & I<, Prot Reset & I< 
CBF Ext Reset (zewn. zresetować CBF) I< 
Only, CB Open & I <, Prot Reset & I< 
T2 CBF, T3 CBF, T4 CBF i T5 CBF takie same 
jak T1 CBF 

Etykiety danych wejściowych 
Wejście Opto 1 do 32: Wejście L1 do wejścia 
L32 



 

 

Zdefiniowany przez użytkownika tekst do 
opisania funkcji określonego wejścia opto 

Etykiety danych wyjściowych 
Przekaźnik 1 do 32: Wyjście R1 do wyjścia 
R32 

Zdefiniowany przez użytkownika tekst do 
opisania funkcji określonego kontaktu wejścia 
przekaźnika 

 

ETYKIETY RTD 
RTD 1-10: RTD1 do RTD10 

Zdefiniowany przez użytkownika tekst do 
opisania funkcji określonego RTD 

Funkcje nadzorcze 

Nadzór napięcia transformatora 
Stan VTS (stan kontroli) Blokowanie / 
Wskazanie / wyłączone 
VTS Reset Mode (tryb wyzerowania) 
Manual/Auto 
VTS Time Delay (czas zwłoki) 1,0 do 10,0 s 
VTS I> Inhibit: 0,08 W do 32,0 W 
VTS I2> Inhibit: 0,05 W do 0,50 W 
Napięcie składowej przeciwnej prądu (V2): 
 10 V (100 / 120 V)  
 Nadnapięcie fazowe:  
 Wartość Pick-up (zadziałanie przekaźnika)
 30 V  
 Wartość Drop-off (wyzerowanie przekaźnika)
 10 V (100/120 V) 
 Nałożony prąd: 0,1 W 
 
Monitoring przekładnika prądowego 
Diff CTS (różnica CTS) Włączone/ wyłączone 
CTS Status (stan kontroli) Ogranicz / 
Wskazanie 
CTS Time Delay (czas zwłoki) 0 do 10 s  
CTS I1: 5 do 100%  
CTS I2/I1> 1: 5 do 100%  
CTS I2/I1> 2: 5 do 100%  

Lista pomiarów 

Pomiary 1 

P642 
Amplituda IA-1 
Kąt fazowy IA-1 
Amplituda IB-1 
Kąt fazowy IB-1 
Amplituda IC-1 
Kąt fazowy IC-1 
Amplituda IA-2 
Kąt fazowy IA-2 
Amplituda IB-2 
Kąt fazowy IB-2 
Amplituda IC-2 
Kąt fazowy IC-2 

Amplituda IA GN 
Kąt fazowy IA-HV 
Amplituda IB GN 
Kąt fazowy IB-HV 
Amplituda IC GN 
Kąt fazowy IC-HV 
Amplituda IA DN 
Kąt fazowy IA-LV 
Amplituda IB DN 
Kąt fazowy IB-LV 
Amplituda IC DN 
Kąt fazowy IC-LV 
Amplituda I0-1 
Amplituda I1-1 
Amplituda I2-1 
Amplituda  zmierzona IN-HV 
Amplituda  zmierzona IN-HV 
Amplituda  obliczona IN-HV 
Amplituda  obliczona IN-HV 
Amplituda I0-2 
Amplituda I1-2 
Amplituda I2-2 
Amplituda zmierzona IN-LV 
Kąt  zmierzony IN-LV 
Amplituda obliczona IN-LV 
Kąt obliczony IN-LV 
IA-HV RMS 
IB-HV RMS 
IC-HV RMS 
IA-LV RMS 
IB-LV RMS 
IC-LV RMS 
Amplituda Vx 
Kąt fazowy Vx 
Amplituda V1 
Amplituda V2 
Amplituda VAB 
Kąt fazowy VAB 
Amplituda VBC 
Kąt fazowy VBC 
Amplituda VCA 
Kąt fazowy VCA 
Częstotliwość 

P643 
Amplituda IA-1 
Kąt fazowy IA-1 
Amplituda IB-1 
Kąt fazowy IB-1 
Amplituda IC-1 
Kąt fazowy IC-1 
Amplituda IA-2 
Kąt fazowy IA-2 
Amplituda IB-2 
Kąt fazowy IB-2 
Amplituda IC-2 
Kąt fazowy IC-2 
Amplituda IA-3 
Kąt fazowy IA-3 
Amplituda IB-3 
Kąt fazowy IB-3 
Amplituda IC-3 
Kąt fazowy IC-3 
Amplituda IA GN 
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Kąt fazowy IA-HV 
Amplituda IB GN 
Kąt fazowy IB-HV 
Amplituda IC GN 
Kąt fazowy IC-HV 
Amplituda IA DN 
Kąt fazowy IA-LV 
Amplituda IB DN 
Kąt fazowy IB-LV 
Amplituda IC DN 
Kąt fazowy IC-LV 
Amplituda IA-TV 
Kąt fazowy IA-TV 
Amplituda IB-TV 
Kąt fazowy IB-TV 
Amplituda IC-TV 
Kąt fazowy IC-TV 
Amplituda I0-1 
Amplituda I1-1 
Amplituda I2-1 
Amplituda  zmierzona IN-HV 
Amplituda  zmierzona IN-HV 
Amplituda  obliczona IN-HV 
Amplituda  obliczona IN-HV 
Amplituda I0-2 
Amplituda I1-2 
Amplituda I2-2 
Amplituda zmierzona IN-LV 
Kąt  zmierzony IN-LV 
Amplituda obliczona IN-LV 
Kąt obliczony IN-LV 
Amplituda I0-3 
Amplituda I1-3 
Amplituda I2-3 
Amplituda zmierzona IN-TV 
Kąt zmierzony IN-TV 
Amplituda obliczona IN-TV 
Kąt obliczony IN-TV 
IA-HV RMS 
IB-HV RMS 
IC-HV RMS 
IA-LV RMS 
IB-LV RMS 
IC-LV RMS 
IA-TV RMS 
IB-TV RMS 
IC-TV RMS 
Amplituda VAN 
Kąt fazowy VAN 
Amplituda VBN 
Kąt fazowy VBN 
Amplituda VCN 
Kąt fazowy VCN 
Amplituda Vx 
Kąt fazowy Vx 
Amplituda V1 
Amplituda V2 
Amplituda V0 
Obliczona AMPL. VN 
Kąt obliczony VN 
Amplituda VAB 
Kąt fazowy VAB 
Amplituda VBC 
Kąt fazowy VBC 

Amplituda VCA 
Kąt fazowy VCA 
VAN RMS 
VBN RMS 
VCN RMS 
Częstotliwość 

P645 
Amplituda IA-1 
Kąt fazowy IA-1 
Amplituda IB-1 
Kąt fazowy IB-1 
Amplituda IC-1 
Kąt fazowy IC-1 
Amplituda IA-2 
Kąt fazowy IA-2 
Amplituda IB-2 
Kąt fazowy IB-2 
Amplituda IC-2 
Kąt fazowy IC-2 
Amplituda IA-3 
Kąt fazowy IA-3 
Amplituda IB-3 
Kąt fazowy IB-3 
Amplituda IC-3 
Kąt fazowy IC-3 
Amplituda IA-4 
Kąt fazowy IA-4 
Amplituda IB-4 
Kąt fazowy IB-4 
Amplituda IC-4 
Kąt fazowy IC-4 
Amplituda IA-5 
Kąt fazowy IA-5 
Amplituda IB-5 
Kąt fazowy IB-5 
Amplituda IC-5 
Kąt fazowy IC-5 
Amplituda IA GN 
Kąt fazowy IA-HV 
Amplituda IB GN 
Kąt fazowy IB-HV 
Amplituda IC GN 
Kąt fazowy IC-HV 
Amplituda IA DN 
Kąt fazowy IA-LV 
Amplituda IB DN 
Kąt fazowy IB-LV 
Amplituda IC DN 
Kąt fazowy IC-LV 
Amplituda IA-TV 
Kąt fazowy IA-TV 
Amplituda IB-TV 
Kąt fazowy IB-TV 
Amplituda IC-TV 
Kąt fazowy IC-TV 
Amplituda I0-1 
Amplituda I1-1 
Amplituda I2-1 
Amplituda  zmierzona IN-HV 
Amplituda  zmierzona IN-HV 
Amplituda  obliczona IN-HV 
Amplituda  obliczona IN-HV 
Amplituda I0-2 



 

 

Amplituda I1-2 
Amplituda I2-2 
Amplituda zmierzona IN-LV 
Kąt  zmierzony IN-LV 
Amplituda obliczona IN-LV 
Kąt obliczony IN-LV 
Amplituda I0-3 
Amplituda I1-3 
Amplituda I2-3 
Amplituda zmierzona IN-TV 
Kąt zmierzony IN-TV 
Amplituda obliczona IN-TV 
Kąt obliczony IN-TV 
Amplituda I0-4 
Amplituda I1-4 
Amplituda I2-4 
Amplituda I0-5 
Amplituda I1-5 
Amplituda I2-5 
IA-HV RMS 
IB-HV RMS 
IC-HV RMS 
IA-LV RMS 
IB-LV RMS 
IC-LV RMS 
IA-TV RMS 
IB-TV RMS 
IC-TV RMS 
Amplituda VAN 
Kąt fazowy VAN 
Amplituda VBN 
Kąt fazowy VBN 
Amplituda VCN 
Kąt fazowy VCN 
Amplituda Vx 
Kąt fazowy Vx 
Amplituda V1 
Amplituda V2 
Amplituda V0 
Obliczona AMPL. VN 
Kąt obliczony VN 
Amplituda VAB 
Kąt fazowy VAB 
Amplituda VBC 
Kąt fazowy VBC 
Amplituda VCA 
Kąt fazowy VCA 
VAN RMS 
VBN RMS 
VCN RMS 
Częstotliwość 

Pomiary 2 

P642 
IA różnicowy 
IB różnicowy 
IC różnicowy 
IA spoczynkowy 
IB spoczynkowy 
IC spoczynkowy 
IA różnicowy 2H 
IB różnicowy 2H 
IC różnicowy 2H 

IA różnicowy 5H 
IB różnicowy 5H 
IC różnicowy 5H 
IREF HV LoZ różnicowy 
IREF HV LoZ spoczynkowy 
IREF LV LoZ różnicowy 
IREF LV LoZ spoczynkowy 
IREF Auto LoZ różnicowy 
IREF Auto LoZ spoczynkowy 
IREF HV HighZ Op 
IREF LV HighZ Op 
IREF Auto HighZ Op 
Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne  
T punktu gorącego 
T górnej warstwy oleju 
Zerowanie termiczne 
T otoczenia 
TOL Pretrip lewy 
Status LOL 
Zerowanie LOL 
Stopień LOL 
Współczynnik starzenia LOL  
Obliczeniowa Lres 
FAA, m 
Lres dla FAA,m 
Volts/Hz 
V/Hz W2 
V/Hz W2 tPretrip 
V/Hz termiczne W2 
Zerowanie V/Hz W2 
Etykieta RTD 1 
Etykieta RTD 2 
Etykieta RTD 3 
Etykieta RTD 4 
Etykieta RTD 5 
Etykieta RTD 6 
Etykieta RTD 7 
Etykieta RTD 8 
Etykieta RTD 9 
Etykieta RTD 10 
RTD Open Cct 
RTD Short Cct 
RTD błąd danych  
Zerowanie flag RTD 
Wejście CLIO 1 
Wejście CLIO 2 
Wejście CLIO 3 
Wejście CLIO 4 

P643 i P645 
faza A waty 
faza A waty 
faza A waty 
faza B waty 
faza B waty 
faza B waty 
faza C waty 
faza C waty 
faza C waty 
faza A VArs 
faza A VArs 
faza A VArs 
faza B VArs 
faza B VArs 
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faza B VArs 
faza C VArs 
faza C VArs 
faza C VArs 
faza A VA 
faza A VA 
faza A VA 
faza B VA 
faza B VA 
faza B VA 
faza C VA 
faza C VA 
faza C VA 
3 fazy waty 
3 fazy waty 
3 fazy waty 
3 fazy VArs 
3 fazy VArs 
3 fazy VArs 
3 fazy VA 
3 fazy VA 
3 fazy VA 
Współczynnik mocy 3Ph 
Współczynnik mocy APh 
Współczynnik mocy BPh 
Współczynnik mocy CPh 
3Ph WHours Fwd 
3Ph WHours Rev 
3Ph VArHours Fwd 
3Ph VArHours Rev 
3Ph W Fix Demand 
3Ph VArs Fix Dem 
3 Ph W Roll Dem 
3Ph VArs RollDem 
3Ph W szczyt Dem 
3Ph VAr szczyt Dem 
Resetowanie Demand 

Pomiary 3 

P643 i P645 
IA różnicowy 
IB różnicowy 
IC różnicowy 
IA spoczynkowy 
IB spoczynkowy 
IC spoczynkowy 
IA różnicowy 2H 
IB różnicowy 2H 
IC różnicowy 2H 
IA różnicowy 5H 
IB różnicowy 5H 
IC różnicowy 5H 
IREF HV LoZ różnicowy 
IREF HV LoZ spoczynkowy 
IREF LV LoZ różnicowy 
IREF LV LoZ spoczynkowy 
IREF TV LoZ różnicowy 
IREF TV LoZ spoczynkowy 
IREF Auto LoZ różnicowy 
IREF Auto LoZ spoczynkowy 
IREF HV HighZ Op 
IREF LV HighZ Op 
 

IREF TV HighZ Op 
IREF Auto HighZ Op 
Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne  
T punktu gorącego 
T górnej warstwy oleju 
Zerowanie termiczne 
T otoczenia 
TOL Pretrip lewy 
Status LOL 
Zerowanie LOL 
Stopień LOL 
Współczynnik starzenia LOL  
Obliczeniowa Lres 
FAA, m 
Lres dla FAA,m 
V / Hz 
V/Hz W1 
V/Hz W1 tPretrip 
V/Hz termiczne W1 
Zerowanie V/Hz W1 
V/Hz W2 
V/Hz W2 tPretrip 
V/Hz termiczne W2 
Zerowanie V/Hz W2 
Etykieta RTD 1 
Etykieta RTD 2 
Etykieta RTD 3 
Etykieta RTD 4 
Etykieta RTD 5 
Etykieta RTD 6 
Etykieta RTD 7 
Etykieta RTD 8 
Etykieta RTD 9 
Etykieta RTD 10 
RTD Open Cct 
RTD Short Cct 
RTD błąd danych  
Zerowanie flag RTD 
Wejście CLIO 1 
Wejście CLIO 2 
Wejście CLIO 3 
Wejście CLIO 4 
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Końcowe oznaczenie 
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Wersja oprogramowania: 04 

Schematy: 10P642xx (xx = 1 do 10) 

10P643xx (xx = 1 do 6) 

10P645xx (xx = 1 do 9) 
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1 WPROWADZENIE 

1.1 Interfejs użytkownika oraz struktura menu 

Ustawienia oraz funkcje przekaźnika zabezpieczającego MiCOM 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 oraz Rysunek 2 przedstawiają przedni panel przekaźnika; mocowane na 
zawiasach pokrywy dolna i górna są na tych rysunkach 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,   

2. chwytając za boczne kołnierze przezroczystej osłony 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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SER No
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Rysunek 1:  Widok przekaźnika od przodu (P642) 
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Rysunek 2:  Widok przekaźnika od przodu (P643 oraz 645) 

Na panelu przednim przekaźnika znajdują się wymienione poniżej elementy, natomiast jego 
wygląd przedstawiono na rysunkach Rysunek 1 oraz Rysunek 2. 

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

19-klawiszowa (P643/5), 9-klawiszowa (P643) klawiatura z klawiszami nawigacyjnymi 
(strzałkami) (�, �, � oraz �), klawiszem enter (�), klawiszem usuwania (�), przyciskiem 
odczytu (�), 2 klawiszami skrótu (�) oraz 10 (� − �) programowalnymi klawiszami funkcyjnymi 
(P645). 

• Funkcje klawiszy funkcyjnych (P643/5).  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 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 (P643/5), 12 diod (P642); 4 przypisane na stałe diody, 8 trzykolorowych 
(P643/5), 8 czerwonych (P642) funkcyjnych diod programowalnych po lewej stronie 
panelu przedniego oraz 10  
znajdujących się po prawej stronie trzykolorowych programowalnych diod funkcyjnych 
powiązanych z klawiszami funkcyjnymi (P643/5). 

• Pod górną, zamontowaną na zawiasach pokrywą: 

� Numer seryjny przekaźnika.  

� Prąd i napięcie znamionowe przekaźnika. 

• Pod dolną, zamontowaną na zawiasach pokrywą: 

� Komora na 1/2 baterie AA zasilania podtrzymania, służące do zasilania zegara 
czasu rzeczywistego oraz umożliwiające rejestrację zdarzeń zwarć oraz  zakłóceń. 

� Przedni 9-pinowy żeński port typu D służące do połączenia (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 Znaczenia diod 

Funkcje przypisane na stałe 
Cztery diody o przypisanych na stałe funkcjach znajdujące się po lewej stronie panelu 
przedniego wskazują wystąpienie następujących 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. 

• 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 diody 
zostaną wyłączone. 

• Dioda awaryjna (żółta) zapala się, gdy zabezpieczenie przekaźnikowe nie działa 
prawidłowo. 

• 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 styków 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 temperaturach 
otoczenia. 

Diody programowalne 
Przekaźnik P642 ma osiem CZERWONYCH diod programowalnych (o numerach od 1 do 8) 
służących wskazywaniu stanów alarmowych. 

P643 oraz P645 posiadają osiem diod programowalnych (o numerach od 1 do 8) służących 
wskazywaniu stanów alarmowych oraz dziesięć  diod programowalnych (F1 do F10) 
służących wskazywaniu stanów klawiszy funkcyjnych.  Wszystkie programowalne diody 
przekaźników P643 oraz P645 są trzykolorowe i mogą być ustawione na kolor CZERWONY, 
ŻÓŁTY LUB ZIELONY. 

Ustawienia fabryczne zestawiono w poniższej tabeli. 

Nr diody Fabryczne ustawienie P64x przekaźnik 

1 Czerwona Wyzwolenie elementu różnicowego 

2 Czerwona Wyzwolenie REF - wyzwolenie REF WN, wyzwolenie 
REF NN, wyzwolenie REF TV 

3 Czerwona 

Wyzwolenie temp. górnego oleju – wyzwolenie temp. 
górnego oleju 1, wyzwolenie temp. górnego oleju 2, 
wyzwolenie temp. górnego oleju 3 

Wyzwolenie temp. punktu gorącego – Wyzwolenie temp. 
punktu gorącego 1, Wyzwolenie temp. punktu gorącego 
2, Wyzwolenie temp. punktu gorącego 3  

4 Czerwona 

Wyzwolenie przemagnesowaniem – W1 V/Hz>1, W1 
V/Hz>2, W1 V/Hz>3, W1 V/Hz>4, W2 V/Hz>1, W2 
V/Hz>2, W2 V/Hz>3, W2 V/Hz>4  

Wyzwolenie podczęstotliwością – F<1, F<2, F<3, F<4 

Wyzwolenie nadczęstotliwością – F>1, F>2 

Wyzwolenie podnapięciem – V<1, V<2 

Wyzwolenie nadnapięciem – V<1, V<2 

Wyzwolenie nadnapięciem resztkowym - VN>1, VN>2 
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Nr diody Fabryczne ustawienie P64x przekaźnik 

5 Czerwona 

Wyzwolenie nadprądowe WN – POC 1I>1, POC 1I>2, 
POC 1 I>3, POC 1 I>4,  

Wyzwolenie zwarciem doziemnym WN – EF 1 IN>1, EF 
1 IN>2, EF 1 IN>3, EF 1IN>4 

Wyzwolenie NPOC WN – NPOC1I2>1, NPOC1 I2>2, 
NPOC I2>3, NPOC I2>4 

6 Czerwona 

Wyzwolenie nadprądowe NN – POC 2 I>1, POC 2 I>2, 
POC 2 I>3, POC 2 I>4,  

Wyzwolenie zwarciem doziemnym NN - EF 2 IN>1, EF 2 
IN>2, EF 2 IN>3, EF 2 IN>4 

Wyzwolenie NPOC NN - NPOC2 I2>1, NPOC2 I2>2, 
NPOC2 I2>3, NPOC2 I2>4 

7 Zielona 

Wyzwolenie nadprądowe TV – POC 3 I>1, POC 3 I>2, 
POC 3 I>3, POC 3 I>4 

Wzwolenie zwarciem doziemnym TV - EF 3 IN>1, EF 3 
IN>2, EF 3 IN>3, EF 3 IN>4 

Wyzwolenie NPOC TV - NPOC3 I2>1, NPOC3 I2>2, 
NPOC3 I2>3, NPOC3 I2>4 

8 Czerwona/Żółta/Zielona Usterka wyłącznika 

F1 Czerwona/Żółta/Zielona Nie wykorzystywana 

F2 Czerwona/Żółta/Zielona Nie wykorzystywana 

F3 Czerwona/Żółta/Zielona Nie wykorzystywana 

F4 Czerwona/Żółta/Zielona Nie wykorzystywana 

F5 Czerwona Załączona 2 grupa konfiguracyjna 

F6 Żółta Reset przemagnesowania 

F7 Żółta Reset przeciążenia termicznego 

F8 Żółta Reset zmniejszenia trwałości 

F9 Żółta Reset Przekaźnika/diody 

F10 Żółta Rejestrator Zakłóceń Wyzwoleń Ręcznych 

1.2.2 Tylny panel przekaźnika 

Rysunek 3 pokazuje tylny panel przekaźnika.  Sloty A oraz B służą do umieszczenia 
opcjonalnych płyt IRIG-B umożliwiających synchronizację czasową oraz połączenie 
światłowodowe. 



 

 

 

Rysunek 3:  Widok przekaźnika od tyłu 

W celu uzyskania kompletnych informacji odnośnie do połączeń, należy zapoznać się ze 
schematami połączeń z rozdziału Instalacja dokumentu P64x/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, napięcia i mocy znamionowa 
umieszczono pod górną pokrywą.  Przekaźnik dostępny jest w wersjach na napięcia 
pomocnicze wyspecyfikowane w poniższej tabeli. 

Zakresy znamionowe Zakresy robocze 
napięć DC  

Zakresy robocze 
napięć AC 

24 – 48 V DC 19 do 65 V - 

48 – 110 V DC (30 – 100 V AC rms) ** 37 do 150 V 24 do 110 V 

110 – 250 V DC (100 – 240 V AC rms) ** 87 do 300 V 80 do 265 V 

** wartości przewidziane dla zasilania AC lub DC 

Uwaga: Tabliczka znamionowa nie uwzględnia parametrów znamionowych wejść 
logicznych.   

Przekaźnik P64x 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 optycznie izolowane wejścia logiczne rozdziału 
Firmware P64x/EN FD . 

Uwaga: W dowolnej konfiguracji maksymalne napięcie znamionowe wejść 
izolowanych optycznie wynosi 300 V DC. 

Po zweryfikowaniu parametrów znamionowych dla danej aplikacji należy zgodnie z 
wymaganiami z tabliczki znamionowej podłączyć zasilanie zewnętrzne.  Szczegółowe 
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informacje na temat instalacji oraz właściwą polaryzację zasilania DC można znaleźć na 
schematach połączeń zewnętrznych P64x w rozdziale Instalacja dokumentu P64x/EN IN . 

1.4 Zapoznanie z interfejsami użytkownika oraz opcjami konfiguracyjnymi 

Przekaźnik wyposażony został w następujące interfejsy użytkownika: 

• wyświetlacz LCD oraz klawiatura przedniego panelu, 

• przedni port obsługujący protokół Courier, 

• tylny port obsługujący protokół Courier lub MODBUS,  
IEC 60870-5-103 lub DNP3.0. Protokół portu tylnego musi być określony w 
zamówieniu przekaźnika. 

• opcjonalny port ethernetowy obsługuje IEC 61850-8-1 lub DNP 3.0, 

• drugi opcjonalny port tylny, obsługujący protokoły Courier, KBUS lub InterMiCOM. 

 Klawiatura 
lub LCD Courier MODBUS IEC870-5-

103 
IEC61850-8-

1 DNP3.0 

Wyświetlacz oraz 
modyfikacje wszystkich 
ustawień 

• • •    

Status sygnałów 
dwustanowych I/O • • • • • • 

Wyświetlanie/wyodrębnianie 
pomiarów • • • • • • 

Wyświetlanie/wyodrębnianie 
zapisów dot. zwarć • • • •  • 

Wyodrębnianie zapisów dot. 
zakłóceń  • • • •  

Ustawienia logiki PSL  •     

Reset rejestrów alarmów i 
zwarć • • • •  • 

Usuwanie zdarzeń i zwarć • • •   • 

Synchronizacja czasu  • • • • • 

Komendy sterujące • • • • • • 

Tabela 1  Informacje pomiarowe oraz ustawienia przekaźnika, do których dostęp 
można uzyskać za pośrednictwem interfejsów. 

1.5 Struktura menu 

Menu przekaźnika 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 Rysunek 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 ustawień menu można znaleźć w rozdziale Ustawienia dokumentu P64x/EN ST 
oraz rozdziale Baza danych menu przekaźnika dokumentu P64x/EN MD. 



 

 

Up to 4 protection setting groups

Column
data

settings

Column header

Control & support Group 1 Group 2

System data View records Overcurrent Ground fault Overcurrent Ground fault

Repeated for groups 2, 3 and 4
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Rysunek 4:  Struktura menu 

Opcje konfiguracyjne menu można podzielić na trzy kategorie: opcje zabezpieczeń, opcje 
rejestratora zakłóceń oraz opcje 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 tymczasowym notatniku „scratchpad".  Po zatwierdzeniu nowych ustawień, przekaźnik 
aktywuje je wszystkie jednocześnie.  Zbiorowe, 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 elementy 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 lub modelu przekaźnika) 

• ustawienia przekładni przekładnika prądowego (CT) oraz napięciowego (VT), 

• reset LED, 

• grupa ustawień zabezpieczeń aktywnych, 

• ustawienia hasła oraz języka, 

• kontrola wyłącznika oraz ustawienia nadzoru (zależne od typu lub modelu 
przekaźnika), 
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• ustawienia komunikacji, 

• ustawienia pomiarowe, 

• ustawienia rejestracji zdarzeń oraz zwarć, 

• ustawienia interfejsu użytkownika, 

• ustawienia rozruchowe. 

1.6 Zabezpieczenie hasłem 

Dostęp do struktury menu został podzielony na trzy poziomy uprawnień.  Aktywny poziom 
uprawnień decyduje o tym, które z ustawień przekaźnika mogą zostać zmienione. Poziom 
uprawnienia kontrolowany jest poprzez wprowadzenie dwóch różnych haseł.  Poziomy 
uprawnień zestawiono w tabeli 2. 

Ustawienie 
komórki 

„Password 
Control" 
(kontrola 

hasłem) na 

Komórka 
„Access 

Level" (Poziom 
uprawnień) 
pokazuje 

Operacje Wymagany rodzaj 
hasła 

0 0 
Read (Odczyt)  

Dostęp do wszystkich ustawień, rejestrów 
alarmów, zdarzeń oraz zwarć. 

Brak 

  

Execute (Wykonywanie)  

Komendy sterujące, jak otwieranie lub 
zamykanie wyłącznika.  Reset stanów 
alarmowych oraz zwarć.  Reset LED. 
Usuwanie zapisów zdarzeń oraz zwarć 

Hasło poziomu 1 

  
Edit (Edycja)  

Wszystkie pozostałe ustawienia 
Hasło poziomu 2 

1 1 
Read (Odczyt)  

Dostęp do wszystkich ustawień, rejestrów 
alarmów, zdarzeń oraz zwarć. 

Brak 

  

Execute (Wykonywanie)  

Komendy sterujące, jak otwieranie lub 
zamykanie wyłącznika.  Reset stanów 
alarmowych oraz zwarć.  Reset LED.  
Usuwanie zapisów zdarzeń oraz zwarć 

Brak 

  
Edit (Edycja)  

Wszystkie pozostałe ustawienia 
Hasło poziomu 2 

2 (domyślnie) 2 (domyślnie) 
Read (Odczyt)  

Dostęp do wszystkich ustawień, rejestrów 
alarmów, zdarzeń oraz zwarć. 

Brak 

  

Execute (Wykonywanie)  

Komendy sterujące, jak otwieranie lub 
zamykanie wyłącznika.  Reset stanów 
alarmowych oraz zwarć.  Reset LED. 
Usuwanie zapisów zdarzeń oraz zwarć 

Brak 

  
Edit (Edycja)  

Wszystkie pozostałe ustawienia 
Brak 

Każde z dwóch haseł składa się z 4 wielkich liter.  Fabrycznie oba hasła ustawione są na 
AAAA.  Każde z haseł może zostać zmienione przez użytkownika zaraz po prawidłowym 
wprowadzeniu hasła dotychczasowego.  W celu wprowadzenia hasła można skorzystać albo 
z okienka wyskakującego po próbie wprowadzenia zmiany ustawienia, albo z opcji menu 
System data > Password.  Poziom uprawnień jest załączany niezależnie dla każdego z 
interfejsów, tak więc jeżeli dla tylnego portu komunikacyjnego aktywny jest 2 poziom 
uprawnień, dostęp z panelu przedniego nadal pozostaje na poziomie 0, chyba że z tego 
panelu zostanie wprowadzone odpowiednie hasło.   



 

 

Aktywowany hasłem poziom uprawnień po okresie bezczynności, niezależnie dla każdego z 
interfejsów, powraca do poziomu domyślnego.  W przypadku utraty hasła należy 
skontaktować się z ALSTOM Grid i podać nr seryjny przekaźnika, w ten sposób można 
uzyskać hasło awaryjne.  W celu sprawdzenia aktualnego poziomu uprawnień, 
aktywowanego dla danego interfejsu należy wybrać z menu opcję System data > Access 
level.  Poziom uprawnień dla interfejsu użytkownika (UI) panelu przedniego jest jedną z 
opcji, które są fabrycznie ustawione jako wyświetlane. 

Przekaźnik standardowo dostarczany jest z uprawnieniami ustawionymi na poziomie 2, tak 
więc nie jest potrzebne żadne hasło do zmiany któregokolwiek z jego ustawień.  Możliwe jest 
również ustawienie domyślnego poziomu dostępu do menu na poziom 0 lub 1, zapobiegając 
w ten sposób nieautoryzowanym zmianom ustawień przekaźnika.  Domyślny poziom 
uprawnień dla dostępu do menu ustawiany jest w opcji menu System data > Password 
control. 

Uwaga:  Opcja ta może być zmieniona jedynie z poziomu 2 uprawnień. 

1.7 Konfiguracja przekaźnika 

Przekaźnik jest urządzeniem wielofunkcyjnym, zapewniającym różnorodną ochronę, funkcje 
kontrolne oraz komunikacyjne.  W celu uproszczenia konfiguracji przekaźnika stworzono 
kolumnę konfiguracji 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 tę 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.  

1.8 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.  Dzięki temu szybciej można zarówno zmieniać wartości parametrów jak i 
nawigować po menu: im dłużej wciśnięty jest klawisz, tym zmiany nim wywoływane są 
szybsze.  
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Rysunek 5:  Interfejs użytkownika panelu przedniego 

1.8.1 Domyślny układ wyświetlacza oraz okres bezczynności dla menu 

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: 

• data oraz 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 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 przekaźnik zgłosi alarm (zarejestrowanie zwarcia, alarm zabezpieczenia lub sterowania) 
i alarm ten nie zostanie usunięty domyślny układ wyświetlacza zostanie zastąpiony 
następującym. 

Alarms/Faults 

Present 



 

 

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

1.8.2 Poruszanie się po menu oraz przeglądanie opcji konfiguracyjnych. 

Do przeglądania menu o strukturze pokazanej na 0służą cztery przyciski-strzałki. 

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

1. Za pomocą klawiszy � oraz � wybrać wymagany nagłówek kolumny. 

2. Za pomocą klawiszy � oraz � można podejrzeć wartości parametrów wybranej 
kolumny. 

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

4. 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 wyświetlacza domyślnego, gdyż ten sposób 
przenosi nas jedynie do poziomu nagłówków kolumn. 

5. Nacisnąć klawisz � ponownie, by przejść do domyślnego układu wyświetlacza. 

1.8.3 Nawigacja po menu klawiszy skrótu 

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

7. Po przejściu do menu klawiszy skrótu dostępne w nim opcje można przewijać 
klawiszami � oraz �, a za pomocą klawiszy skrótu można kontrolować aktualnie 
wybrane funkcje. 
 
Jeżeli w ciągu 20 sekund od wejścia do podmenu klawiszy skrótu nie zostanie 
naciśnięty ani klawisz �, ani �, przekaźnik powróci do domyślnego układu menu. 

8. Aby powrócić do menu domyślnego z dowolnego ekranu menu przycisków skrótu, 
nacisnąć przycisk kasowania � . 

9. 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 w następujących 
rozdziałach. 

1.8.3.1 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 pojawia 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 rozdziału Działanie dokumentu P64x/EN OP. 
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1.8.3.2 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 paragrafie Wejścia sterownicze rozdziału Działanie dokumentu 
P64x/EN OP. 



 

 

1.8.4 Wprowadzanie hasła 

10. W przypadku, gdy do zmiany danego ustawienia wymagane będzie podanie hasła, 
pojawi się okienko do jego wprowadzenia Enter password. 

Enter password 

**** Level 1 

 

11. Migający kursor wskazuje na literę hasła, która może być zmieniona w danej chwili.  
Zmianę pomiędzy literami alfabetu od A do Z przeprowadza się za pomocą klawiszy � 
oraz �. 

12. Poruszanie się pomiędzy literami hasła wykonywane jest za pomocą klawiszy � oraz 
�.  Naciśnij klawisz enter � , aby zatwierdzić hasło 
 
W przypadku wprowadzenia hasła nieprawidłowego wyświetlacz powróci do okna 
wprowadzania hasła.  Następnie pojawi się komunikat potwierdzający prawidłowość 
wprowadzonego hasła oraz wskazujący poziom uprawnień, jaki został za jego pomocą 
odblokowany.  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.   

13. Aby wyjść z tego okna należy nacisnąć przycisk kasowania �.  Alternatywnie można 
wprowadzić hasło wybierając opcję System data > Password. 
W przypadku 15 minutowej bezczynności klawiatury, system ochrony hasła interfejsu 
użytkownika panelu przedniego powróci do domyślnego poziomu uprawnień. 

14. Aby ręcznie zresetować system ochrony hasła do poziomu domyślnego należy wybrać  
System data > Password i następnie zamiast wprowadzać hasło należy nacisnąć 
przycisk kasowania. 

1.8.5 Odczyt oraz kasowanie komunikatów alarmowych oraz zapisów zwarć 

Na wyświetlaczu domyślnym pojawi się jeden lub więcej alarmów i zaczną migać żółte diody 
alarmowe.  Komunikaty alarmowe mogą być albo samoresetujące, albo blokowane, w 
którym to przypadku należy kasować je ręcznie. 

15. Aby wyświetlić komunikaty alarmowe należy nacisnąć przycisk odczytu �.  Po 
wyświetleniu wszystkich alarmów, gdy nie są one jeszcze skasowane, dioda 
alarmowa przestanie migać i zacznie się świecić światłem ciągłym, następnie 
wyświetlony zostanie ostatni zapis zwarcia (jeżeli takowy istnieje). 

16. Za pomocą klawisza � przewinąć ekrany ostatnio zapisanych zwarć.  Po przejrzeniu 
wszystkich zapisów zwarć pojawi się następujące okienko. 

Press clear to 

reset alarms 

17. Aby wykasować wszystkie komunikaty alarmowe należy nacisnąć �.  Aby powrócić do 
ekranu z aktualnymi alarmami oraz zwarciami bez kasowania alarmów należy 
nacisnąć klawisz �. 

18. W zależności od konfiguracji opcji dla hasła konieczne może być jego wprowadzenie 
przed wykasowaniem komunikatów alarmowych.  Patrz paragraf 1.6 Zabezpieczenie 
hasłem. 

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

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



 

 

1.8.6 Zmiany ustawień 

21. 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.  W przypadku, gdy do 
zmiany wartości danej komórki wymagane jest podanie hasła, pojawi się okienko do 
jego wprowadzenia. 

22. Aby zmienić wartość danej opcji konfiguracyjnej należy nacisnąć klawisz � lub � .  
Jeżeli opcja, która ma być zmieniona jest wartością binarną lub ciągiem znaków, 
należy za pomocą klawiszy � oraz � wybrać bit lub literę do zmiany. 

23. Nacisnąć  �, aby zatwierdzić nowy parametr lub klawisz kasowania , by anulować 
zmianę.  Nowa wartość zostanie anulowana automatycznie, jeżeli nie zostanie 
zatwierdzona w ciągu 15 sekund. 

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

25. 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:  
 
  
  

  
 

26. Aby zatwierdzić nowe ustawienie należy nacisnąć �, aby je anulować nacisnąć�. 

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 Update settings???? . 

1.9 Interfejs użytkownika przedniego portu komunikacyjnego 

Przedni port komunikacyjny jest złączem 9-pinowym, żeńskim typu D, umieszczonym pod 
zamocowaną na zawiasach pokrywą dolną.  Port ten zapewnia szeregowe połączenie 
EIA(RS)232 z komputerem, a jego długość może mieć do 15 m, patrz  
Rysunek 6.  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 współpracuje z 
programem do konfiguracji ustawień przekaźnika MiCOM S1 Studio, który jest kompatybilny 
z systemami WindowsTM 2000 oraz XP. 

d  

Rysunek 6:  Podłączenie portu przedniego 

Update settings? 

Enter or clear 
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Przekaźnik jest urządzeniem komunikacyjnym transmisji danych (DCE), którego 9-pinowe 
złącze komunikacyjne na panelu przednim ma następujący układ połączeń: 

Numer pinu Opis 

2 Tx transmisja danych 

3 Rx odbiór danych 

5 0 V wspólny przewód 

Połączenia portu szeregowego przekaźnika 
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 (DCE) o następującym układzie 
połączeń portu szeregowego (w razie wątpliwości należy sprawdzić w instrukcji swojego 
komputera). 

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 

Podłączenie portu szeregowego komputera 
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.  Patrz Rysunek 7.  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 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. 

P0108ENd  

Rysunek 7:  Połączenie PC - przekaźnik 

Po fizycznym połączeniu przekaźnika z komputerem, ustawienia transmisji na komputerze 
muszą odpowiadać tym z przekaźnika.  W poniższej tabeli pokazano konfigurację transmisji 
portu przedniego przekaźnika. 

Protokół Courier 

Szybkość transmisji 
danych 19 200 bitów/s 

Adresacja protokołu 
Courier 1 

Format pakietu 
transmisyjnego 

11-bitowy - 1 bit startu, 8 bitów danych, 1 bit parzystości (parzystość), 1 
bit stopu 

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. 



 

 

1.9.1 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, uruchomienia oraz 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. 

Automatyczne wyodrębnianie zapisów zdarzeń: 

• Bajt statusowy protokołu Courier nie obsługuje flagi Zdarzenia. 

• Komendy Wyślij Zdarzenie lub Zaakceptuj Zdarzenie nie są używane. 

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. 

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



 

 

1.10 Podstawowe zagadnienia komunikacji pomiędzy przekaźnikiem a MiCOM S1 Studio 

Przedni port komunikacyjny EIA(RS)232 służy do współpracy z programem konfiguracyjnym 
przekaźnika - MiCOM S1 Studio.  Program ten działa na systemach WindowsTM 2000 oraz 
Vista i jest uniwersalnym programem MiCOM IED Support Software umożliwiającym 
bezpośredni dostęp do wszystkich danych zapisanych w MiCOM IED. 

MiCOM S1 Studio zapewnia pełny dostęp do: 

• przekaźników MiCOM Px40, serii Modulex, serii K, serii L 

• Urządzenia pomiarowe MiCOM Mx20 

1.10.1 Wymagania względem PC 

Aby uruchomić program MiCOM S1 Studio na komputerze klasy PC, zaleca się 
zastosowanie sprzętu o następujących parametrach. 

 

Wymagania minimalne 

• 1 GHz procesor 

• 256 MB RAM 

• WindowsTM 2000 

• Rozdzielczość 800 x 600 x 256 kolorów 

• 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej 

 

Parametry zalecane 

• 2 GHz procesor 

• 1 GB RAM 

• WindowsTM XP 

• Rozdzielczość 1024 x 768 

• 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej 

 

Microsoft WindowsTM Vista 

• 2 GHz procesor 

• 1 GB RAM 

• 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej 

• MiCOM S1 Studio musi być uruchamiany z uprawnieniami administratora systemu 

1.10.2 Łączenie się z przekaźnikiem P64x za pomocą MiCOM S1 Studio 

Niniejszy paragraf ma służyć za szybki instruktarz z obsługi programu MiCOM S1 Studio i 
zakłada, że kopia tego programu jest już zainstalowana na komputerze użytkownika.  Więcej 
informacji w paragrafie Pomoc online w zakresie programu MiCOM S1 Studio. 

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

28. Aby uruchomić program Micom S1 Studio, należy wybrać Programs > MiCOM S1 
Studio > MiCOM S1 Studio. 

29. Kliknąć zakładkę Quick Connect (szybkie połączenie) i wybrać Create a New 
System (utwórz nową instalację). 
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30. Sprawdzić prawidłowość ścieżki do pliku instalacji Path to System file, a następnie 
wprowadzić nazwę instalacji w polu Name.  Można również w razie potrzeby 
wprowadzić krótki opis instalacji w polu Comment. 

31. Kliknąć OK. 

32. Wybrać typ urządzenia. 

33. Wybrać port komunikacyjny. 

34. Po połączeniu ustawić język pliku konfiguracyjnego, nazwę urządzenia i następnie 
kliknąć Finish (skończone).  Konfiguracja została zaktualizowana. 

35. Aby przejąć bezpośrednią kontrolę nad przekaźnikiem, w oknie przeglądarki Studio 
Explorer należy wybrać Device > Supervise Device…. 

1.10.3 Użytkowanie MiCOM S1 Studio w trybie offline 

Micom S1 Studio może być również używany w trybie offline, jako narzędzie 
przygotowywania konfiguracji, bez potrzeby bezpośredniego dostępu do przekaźnika.  

36. Tworząc nową instalację w przeglądarce Studio Explorer należy wybrać opcję create 
new system (utwórz nową instalację).  Następnie stworzoną instalację należy kliknąć 
prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję New substation (nowa podstacja). 

37. Kliknąć prawym przyciskiem myszy nową podstację i wybrać New voltage level 
(nowy poziom napięcia). 

38. Kliknąć prawym przyciskiem myszy nowy poziom napięcia i wybrać New bay (nowe 
pole). 

39. 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. 

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

41. Wprowadzić pełny numer modelu i kliknąć Next (dalej). 

42. Wybrać język (Language) oraz Model, następnie kliknąć Next (dalej). 

43. Wprowadzić unikalną nazwę urządzenia i kliknąć Finish (skończone). 

44. Prawym przyciskiem myszy kliknąć folder Settings (ustawienia) i wybrać New File 
(nowy plik).  Dodany zostanie plik domyślny 000. 

45. Kliknąć prawym przyciskiem myszy plik 000 i wybrać Open (otwórz). Teraz można 
przeprowadzić edycję ustawień.  Więcej informacji w paragrafie Pomoc online w 
zakresie programu MiCOM S1 Studio. 
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2 PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW 

Częstotliwość próbkowania przekaźnika P64x wynosi 24 próbki na cykl.  Nieobrobione 
pomiary z każdego kanału są buforowane w 2 cyklowym buforze rotacyjnym. 

Do wyodrębnienia składowej sinusoidy i cosinusoidy podstawowej z każdego kanału oraz 
drugiej i piątej harmonicznej składowej sinusoidy i cosinusoidy z prądu różnicowego każdej 
fazy używany jest jednocyklowy filtr Fouriera. 

Dla każdego z kanałów wyliczana jest wartość bezwzględna oraz kąt fazowy, jak również 
inne wielkości pochodne. 

Funkcje zabezpieczające wymagają kombinacji nieobrobionych pomiarów, składowych 
harmonicznych, wartości bezwzględnych, fazy oraz innych wielkości pochodnych wedle 
właściwości. Są one określone w części wejścia analogowego każdej funkcji.  

Akwizycja danych odbywa się z częstotliwością 24 próbek (pomiarów) na cykl.  Śledzenie 
częstotliwościowe uruchamiane jest z programu planującego co 3 próbkę. Zadanie 
zabezpieczenia różnicowego uruchamiane jest co 3 próbki.  PSL oraz zadanie 
różnicowoprądowe uruchamiane są z częstotliwością 8 razy na cykl.  Poniższa tabela 
pokazuje częstotliwość wykonywania pozostałych funkcji: 

Funkcja 
Częstotliwość 
wykonywania 

(razy/cykl) 

CTS, algorytm wykrywania przejścia przez zero wykorzystywany przez 
funkcję CBF (zabezpieczenia na wypadek awarii wyłącznika), wykrywanie 
nasycenia przekładnika prądowego (CT), wykrywanie braku szczeliny, 
detektor zwarć wewnętrznych/zewnętrznych. 

8 

Wysokoimpedancyjne ograniczone zabezpieczenie ziemnozwarciowe 
(REF), niskoimpedancyjne zabezpieczenie ziemnozwarciowe (REF), 
kontrola przekładnika napięciowego (VTS), martwy biegun, awaria 
wyłącznika 

4 

Przetężenie fazy, przetężenie przeciwnej kolejności faz, przetężenie pracy 
jałowej, pod-/nadnapięcie, nadnapięcie szczątkowe, przetężenie 
kontrolowane napięciowo, przepięcie przeciwnej kolejności faz 

2 

CLIO, RTD, przemagnesowanie, monitorowanie zwarć bezpośrednich, 
przeciążenie termiczne 

1 

Tabela 1: Częstotliwość wykonywania  

Algorytm śledzenia częstotliwościowego wykorzystywany jest do określania częstotliwości 
instalacji elektroenergetycznej oraz do regulacji zegara próbkowania tak, by był 
wielokrotnością częstotliwości instalacji elektroenergetycznej.  Śledzenie częstotliwościowe 
P64x obejmuje zakres od 45 do 66 Hz. Przekaźnik będzie śledził harmoniczną podstawową 
w dół, do następujących poziomów napięć (10V ±5%) oraz prądów (50 mA).  Kolejność 
kanałów śledzenia częstotliwościowego jest następująca VA, VB, VC, VX, IA1, IB1, IC1, IA2, 
IB2, IC2, IA3, IB3, IC3, IA4, IB4, IC4, IA5, IB5, IC5.  Kanały VA, VB, VC są dostępne jedynie 
w P643/5 po wybraniu opcji trójfazowego przekładnika napięciowego. Kanały napięciowe 
mają pierwszeństwo.  Kanał prądowy będzie używany jedynie wtedy, gdy nie ma kanału 
napięciowego.  Jeżeli w danej chwili używany jest kanał prądowy, a dostępny stanie się 
również kanał napięciowy, śledzenie częstotliwościowe przełączy się automatycznie na ten 
kanał.  Jednakże jeżeli żaden kanał napięciowy ani IA1 nie są dostępne, używany będzie 
IB1.  Jeżeli IA1 stanie się dostępny, ale kanał napięciowy będzie niedostępny nadal, 
algorytm śledzenia częstotliwościowego pozostanie przy IB1. 

 



 

 

3 DZIAŁANIE POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH 

W poniższych paragrafach szczegółowo opisano poszczególne funkcje zabezpieczające.  

3.1 Zabezpieczenie różnicowe (DIFF) 

Zadaniem przekaźnika P64x jest zabezpieczanie transformatorów jak również silników i 
dławików oraz innych układów dwuuzwojeniowych (P642, P643, P645), trójuzwojeniowych 
(P643, P645) lub zawierających pięć wejść spolaryzowanych (P645). 

W celu zastosowania urządzenia w roli zabezpieczenia różnicowego 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. 

W aplikacjach, w których urządzenie służy za zabezpieczenie różnicowoprądowe silników, 
możliwe jest ustawienie maksymalnego blokowania drugiej harmonicznej (kompensacja 
rozruchu).  Rozruch bezpośrednio podłączonych silników asynchronicznych stanowi problem 
dla ochrony różnicowoprądowej z powodu przejściowego stanu nasycenia przekładnika 
powodowanego przesunięciem prądu rozruchowego dla relatywnie wysokich stałych 
czasowych strony pierwotnej.  W celu zredukowania efektów nasycenia przekładnika 
prądowego (CT) przekaźnik P64x wykorzystuje przejściowe prądy spoczynkowe. 

3.1.1 Załączanie lub wyłączanie zabezpieczenia różnicowoprądowego 

Zabezpieczenie różnicowe może być załączone lub wyłączone z poziomu panelu 
przedniego.  Co więcej, załączanie może być przeprowadzone oddzielnie dla każdej grupy 
ustawień.  Aby załączyć zabezpieczenie różnicowe należy ustawić komórkę [090C: Diff 
Protection] na enabled. Komórka ta znajduje się pod nagłówkiem menu CONFIGURATION.  
Funkcja różnicowoprądowa musi być również załączona w odpowiedniej grupie ustawień, a 
więc przykładowo należy ustawić komórkę [3101: Trans Diff] znajdująca się pod nagłówkiem 
menu  GROUP 1 DIFF PROTECTION na enabled.  W ten sposób zostaje załączone 
zabezpieczenie różnicowe grupy ustawień setting group1. 

3.1.2 Wybór wejść prądowych 

Wejścia prądowe powiązane z każdym z uzwojeń transformatora ustawiane są w Zaciskach 
(terminalach) HV CT (napięcie wysokie przekładnika prądowego), LV CT (napięcie niskie 
przekładnika prądowego) oraz TV CT (napięcie uzwojenia trójnego przekładnika 
prądowego).   

Wejścia prądowe mogą być przypisane w sposób następujący: 

 P642 P643 P645 

Zaciski HV CT (napięcie 
wysokie przekładnika 
prądowego 

01 
001 

011 

00001 

00011 

00111 

01011 

01111 
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 P642 P643 P645 

Zaciski LV CT (napięcie 
niskie przekładnika 
prądowego) 

10 
100 

110 

10000 

11000 

11100 

11010 

11110 

Zaciski TV CT (napięcie 
uzwojenia trójnego 
przekładnika 
prądowego) 

 010 

00100 

01100 

00110 

01110 

Wejścia przekładnika prądowego CT są następujące, 1 oznacza, że wejście CT jest 
wykorzystywane przez zaciski xx CT, natomiast 0 oznacza, że wejście CT nie jest 
wykorzystywane przez zaciski xx CT: 

01111
T1 CT
T2 CT
T3 CT
T4 CT
T5 CT 

Jeżeli jakikolwiek przekładnik prądowy CT jest przypisany do więcej niż jednego uzwojenia, 
aktywowany zostanie alarm wyboru przekładnika prądowego (DDB 483).  W razie 
wystąpienia DDB 483 blokowane jest również zabezpieczenie. 

One CT is configured to more than 
one winding simultaneously

CT selection alarm (DDB 483)

P4844ENa  

Rysunek 8:  Schemat wybierania przekładnika prądowego CT  

3.1.3 Korekcja przekładni 

Przekaźnik MiCOM P64x automatycznie oblicza współczynnik korekcji przekładni dla 
każdego wejścia prądowego.  Współczynniki dopasowania wyświetlane są pod nagłówkiem 
menu GROUP x SYSTEM CONFIG w postaci parametrów Match Factor CT1, Match 
Factor CT2, Match Factor CT3, Match Factor CT4 oraz Match Factor CT5.  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  [3007: Sref] pod nagłówkiem menu GROUP x SYSTEM CONFIG. 

Przekaźnik P64x oblicza współczynniki korekcji przekładni w oparciu o moc odniesienia, 
napięcie znamionowe uzwojenia oraz znamionowe prądy strony pierwotnej przekładników 
prądowych. 

nnom

ref

nnom
namp

nnom
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nref
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Sref:  wspólna moc odniesienia dla wszystkich końców 

n:  wynosi CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 dla każdego wejścia CT 

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 P64x 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 

Logika wykrywania niedopasowania przekładnika prądowego zaimplementowana jako 
firmware ma następującą postać: 

 

One CT is configured to more than 
one winding simultaneously

Winding configuration = HV/LV

The ratio correction factor 
(amplitude matching factor) of any 

CT is out of range

AND

Winding configuration = HV/LV/TV

The ratio correction factor (amplitude 
matching factor) of the CTs associated with 

the HV winding is out of range

OR

AND

OR

Set CT para 
mismatch alarm

Reset CT para 
mistmatch alarm

The ratio correction factor (amplitude 
matching factor) of the CTs associated with 

the LV winding is out of range

The ratio correction factor (amplitude 
matching factor) of the CTs associated with 

the  TV winding is out of range

The ratio correction factor (amplitude 
matching factor) of the CTs associated with 

the  TV winding is greater than 20

AND

The ratio correction factor (amplitude 
matching factor) of the CTs associated with 

the TV winding is less than 0.05

AND Remove the current input(s) from 
the differential calculation

P4845ENa  

Rysunek 9:  Schemat logiki wykrywania niedopasowania przekładnika prądowego  

W przypadku, gdy którykolwiek ze wpółczynników korekcji przekładni w aplikacjach 
dwuuzwojeniowych wyjdzie poza dopuszczalny zakres, aktywowany zostanie alarm 
niedopasowania przekładnika CT.  W aplikacjach trójuzwojeniowych alarm niedopasowania 
przekładnika CT jest aktywowany, jeżeli współczynniki korekcji przekładni przekładników 
prądowych połączonych z uzwojeniami WN lub NN są poza zakresem, lub gdy współczynnik 
korekcji przekładni przekładników prądowych połączonych z uzwojeniem trójnym jest 
większy niż 20.  W niektórych aplikacjach, jeżeli współczynnik korekcji przekładni 
przekładnika prądowego połączonego z uzwojeniem trójnym jest niższy niż 0,05, 
zalecane może być automatyczne usunięcie tego prądu z wyliczeń różnicowych.  
Logika przedstawiona na Rysunek 9 umożliwia przekaźnikowi na wprowadzenie takiej 
właśnie funkcji. 

W przypadku aktywowania alarmu niedopasowania CT blokowane jest również 
zabezpieczenie. 

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. 
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3.1.4 Dopasowanie układu połączeń 

Uzwojenia WN transformatora są oznaczone literami wielkimi, natomiast uzwojenia NN 
małymi.  Numery odnoszą się do pozycji na tarczy zegar, tj. wskazują przesunięcie fazowe 
zrównoważonych trójfazowych prądów liniowych NN względem równoważonych 
trójfazowych prądów liniowych WN.  Strona WN jest traktowana jako odniesienie i 
odpowiada jej pozycja godziny 12 na tarczy zegara. Tym samym każda godzina oznacza 30° 
przesunięcie; tj. 1 oznacz 30° zwłokę a 11 oznacza 30° wyprzedzenie (NN względem WN).  
Dodatkowa litera N, YNd1, (litera mała w przypadku NN, d) wskazuje na połączenie punktu 
neutralnego z uziemieniem po stronie wysokonapięciowej 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 wysokiego napięcia i w trójkąt po stronie uzwojeń napięcia 
niskiego.  Liniowe prądy zrównoważone strony niskonapięciowej są opóźnione względem 
liniowych prądów zrównoważonych strony wysokonapięciowej o 30° (przesunięcie fazowe 
wynoszące −30°).  

Połączenie Dyn1yn11 wskazuje na transformator trójuzwojeniowy z uzwojeniem 
wysokonapięciowym połączonym w trójkąt oraz z dwoma uziemionymi, połączonymi w 
gwiazdę uzwojeniami niskonapięciowymi. Przesunięcie fazowe pierwszego uzwojenia NN 
względem uzwojenia WN to 30° opóźnienie (przesunięcie fazowe wynoszące −30°), 
przesunięcie fazowe drugiego uzwojenia NN względem uzwojenia WN to 30° wyprzedzenie 
(przesunięcie fazowe wynoszące +30°). 

Dopasowanie układu połączeń przeprowadzane jest na amplitudowo dopasowanych 
prądach fazowych strony uzwojeń niskonapięciowych oraz trójnych zgodnie z numerem 
charakterystycznego układu połączeń.   

Gdy przekaźnik P64x został skonfigurowany do zabezpieczania transformatora YNd1, 
programowe pośredniczące przekładniki prądowe wykorzystywane przez przekaźnik do 
uzyskania korekty wektorowej mają postać jak na rysunku Rysunek 10.  Na dopasowanych 
amplitudowo prądach fazowych WN nie jest przeprowadzana żadna korekta.  Jeżeli 
przekaźnik pracuje w trybie prostym i gdy komórka [HV Grounding] pod nagłówkiem menu 
GROUP 1 SYSTEM CONFIG ustawiona jest na uziemienie, stosowane jest filtrowanie 
składowej kolejności zerowej.  Jeżeli przekaźnik pracuje w trybie zaawansowanym 
filtrowanie składowej kolejności zerowej jest załączane lub wyłączane w komórce [Zero seq 
filt HV] pod nagłówkiem menu GROUP 1 DIFF PROTECTION.  Dlatego też po 
wysokonapięciowej stronie 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 niskonapięciowej mają 30° zwłokę 
względem prądów strony wysokonapięciowej.  Przekaźnik za pomocą programowego 
pośredniczącego przekładnika prądowego Yd11 po stronie niskonapięciowej sprowadza 
prąd strony niskonapięciowej do fazy zgodnej z prądem strony wysokonapięciowej.   
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Rysunek 10:  Programowe przekładniki prądowe transformatora Yd1 

Podczas zewnętrznych zwarć doziemnych po stronie wysokonapięciowej należy uwzględnić 
uziemione uzwojenie Y transformatora YNd1.  Należy również uwzględnić to, że źródło 
podłączone jest do strony połączonej w trójkąt.  Składowa kolejność zerowa prądu 
zwarciowego przepływa przez uziemiony punkt neutralny znajdujący się w strefie ochrony 
różnicowej transformatora.  Składowa kolejność zerowa prądu zwarciowego widziana jest 
jedynie przez przekładniki prądowe strony wysokonapięciowej.  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 wysokonapięciowej.  Składowa 
kolejność zerowa prądu jest wyliczana z prądów fazowych o dopasowanej amplitudzie w 
sposób następujący: 

( )

nzeroampnAampfilterednAamp

nCampnBampnAampnzeroamp

III

IIII

,,,,,,,

,,,,,,,, 3
1

−=

++=
 

n: T1, CT, T2, CT, T3, CT, T4, CT, T5, CT dla każdego z wejść CT 

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 NN transformatora mocy stanowi przejście 
dla zwarć doziemnych strony NN.  W celu zapobieżenia nieprawidłowościom podczas 
zewnętrznych zwarć doziemnych, składowa kolejność zerowa powinna być odfiltrowana.  
Dodatkowo prądy NN powinny być w fazie z prądami WN.  Filtrowanie składowej kolejności 
zerowej oraz korekta wektorowa uzyskiwana jest w przekaźniku P64x 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 kolejność zerowa prądu po stronie 
niskonapięciowej jest zwykle odfiltrowana, podczas gdy dla parzystych charakterystycznych 
układów połączeń składowa kolejność zerowa prądu po stronie niskonapięciowej nigdy nie 
jest odfiltrowywana automatycznie.  Drugi warunek dotyczy również strony 
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wysokonapięciowej, 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 P64x podczas korekty wektorowej. 

Indeksy we wzorach mają następujące znaczenie: 

am: dopasowanie amplitudowe 
s: dopasowanie amplitudowe oraz układu połączeń 
x: faza A, B lub C 
y: różnicowy system pomiarowy odpowiadający fazom A, B lub C. 
n: T1 CT, T2 CT, T3 CT, T4 CT, T5 CT dla każdego z wejść CT 
x+1: faza o zwłoce cyklicznej 
x-1: faza o wyprzedzeniu cyklicznym 

Po stronie WN 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 wysokiego napięcia.  W rezultacie przekaźnik 
może przeprowadzać następujące obliczenia matematyczne dla strony WN: 

 Z filtrowaniem Izero Bez filtrowania Izero 

0 nzeroampnxampnyvec III ,,,,,, −=  nxampnyvec II ,,,, =  

Tabela 2: Matematyczne działania na fazorach dla strony WN 

Rysunek 11 prezentuje różne parzyste układy połączeń: 
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Rysunek 11:  Parzyste układy połączeń 

Analiza układów pokazanych na Rysunek 11. 

• W układach połączeń transformatorów mocy Yy0, Dd0, Dz0 lub Zd0, prądy NN są w 
fazie z prądami WN.  Tak więc przekaźnik, jeżeli jest to wymagane odfiltrowuje jedynie 
składową kolejności zerowej prądu.   

• W układach połączeń transformatorów mocy Yy2, Dd2, Dz2 lub Zd2, prądy NN są 
opóźnione względem prądów WN o 60°.  Aby uzgodnić fazę prądów NN z fazą 
prądów WN przekaźnik wykorzystuje programowe pośredniczące przekładniki 
prądowe Yy10.   



 

 

• W układach połączeń transformatorów mocy Yy4, Zd4 lub Dz4, prądy NN są 
opóźnione względem prądów WN o 120°.  Aby uzgodnić fazę prądów NN z fazą 
prądów WN przekaźnik wykorzystuje programowe pośredniczące przekładniki 
prądowe Yy8.   

• W układach połączeń transformatorów mocy Yy6, Dz6, Zd6 lub Dd6, prądy NN są 
opóźnione względem prądów WN o 180°.  Aby uzgodnić fazę prądów NN z fazą 
prądów WN przekaźnik wykorzystuje programowe pośredniczące przekładniki 
prądowe Yy6.  

• W układach połączeń transformatorów mocy Yy8, Dz8, Zd8 lub Dd8, prądy NN są 
opóźnione względem prądów WN o 120°.  Aby uzgodnić fazę prądów NN z fazą 
prądów WN przekaźnik wykorzystuje programowe pośredniczące przekładniki 
prądowe Yy4.  

• W układach połączeń transformatorów mocy Yy10, Dz10, Zd10 lub Dd10, prądy NN 
są opóźnione względem prądów WN o 60°.  Aby uzgodnić fazę prądów NN z fazą 
prądów WN przekaźnik wykorzystuje programowe pośredniczące przekładniki 
prądowe Yy2.  

W poniższej tabeli zestawiono działania matematyczne odpowiadające wspomnianym 
programowym pośredniczącym przekładnikom prądowym po stronie niskonapięciowej, dla 
parzystych układów połączeń. 

VG Z filtrowaniem Izero Bez filtrowania Izero 

0 nzeroampnxampnyvec III ,,,,,, −=  nxampnyvec II ,,,, =  

2 ( )nzeroampnxampnyvec III ,,,1,,, −−= +  nxampnyvec II ,1,,, +−=  

4 nzeroampnxampnyvec III ,,,1,,, −= −  nxampnyvec II ,1,,, −=  

6 ( )nzeroampnxampnyvec III ,,,,,, −−=  nxampnyvec II ,,,, −=  

8 nzeroampnxampnyvec III ,,,1,,, −= +  nxampnyvec II ,1,,, +=  

10 ( )nzeroampnxampnyvec III ,,,1,,, −−= −  nxampnyvec II ,1,,, −−=  

Tabela 3:  Matematyczne działania na fazorach  dla strony NN transformatorów o 
parzystych układach połączeń. 

Rysunek 12 pokazuje programowe pośredniczące przekładniki prądowe wykorzystywane 
przez przekaźnik P64x zabezpieczający transformator mocy YNyn0.  Należy zauważyć, że w 
przypadku zastosowania pośredniczących przekładników prądowych Ydy0 po stronach NN i 
WN załączany jest filtr składowej kolejności zerowej. 
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Rysunek 12:  Programowe przekładniki prądowe transformatora YNyn0 
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Na poniższym rysunku przedstawiono różne parzyste układy grup połączeń: 
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Rysunek 13:  Parzyste układy grup połączeń 

Analiza układów pokazanych na Rysunek 13. 

• W układach połączeń transformatorów mocy Dy1, Yd1, Yz1 lub Zy1, prądy NN są 
opóźnione względem prądów WN  
o 30°.  Przekaźnik P64x wykorzystuje programowy pośredniczący przekładnik 
prądowy Yd11 do uzgodnienia faz prądów NN z fazą prądów WN.   

• W układach połączeń transformatorów mocy Dy3 lub Yd3, prądy NN są opóźnione 
względem prądów WN  
o 90°.  Przekaźnik P64x wykorzystuje programowy pośredniczący przekładnik 
prądowy Yd9 do uzgodnienia faz prądów NN z fazą prądów WN.   

• W układach połączeń transformatorów mocy Dy5, Yd5 lub Yz5, prądy strony NN są 
opóźnione względem prądów WN  
o 150°.  Przekaźnik P64x wykorzystuje programowy pośredniczący przekładnik 
prądowy Yd7 do uzgodnienia faz prądów NN z fazą prądów WN.   

• W układach połączeń transformatorów mocy Dy7, Yd7 lub Zy7, prądy NN wyprzedzają 
prądy WN o 150°.  Przekaźnik P64x wykorzystuje programowy pośredniczący 
przekładnik prądowy Yd5 do uzgodnienia faz prądów NN z fazą prądów WN.   

• W układach połączeń transformatorów mocy Dy9 lub Yd9, prądy NN wyprzedzają 
prądy WN o 90°.  Przekaźnik P64x wykorzystuje programowy pośredniczący 
przekładnik prądowy Yd3 do uzgodnienia faz prądów NN z fazą prądów WN.   

• W układach połączeń transformatorów mocy Dy11, Yd11, Yz11 lub Zy11, prądy NN 
wyprzedzają prądy WN o 30°.  Przekaźnik P64x wykorzystuje programowy 
pośredniczący przekładnik prądowy Yd1 do uzgodnienia faz prądów NN z fazą 
prądów WN.   

W poniższej tabeli zestawiono działania matematyczne odpowiadające  programowemu 
pośredniczącemu przekładnikowi prądowemu po stronie niskonapięciowej, dla parzystych 
układów połączeń. 
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VG Z filtrowaniem lub bez filtrowania Izero 

1 ( )nxampnxampnyvec III ,1,,,,,
3

1
+−⋅=  

3 ( )nxampnxampnyvec III ,1,,1,,,
3

1
+− −⋅=  

5 ( )nxampnxampnyvec III ,,,1,,,
3

1
−⋅= −  

7 ( )nxampnxampnyvec III ,,,1,,,
3

1
−⋅= +  

9 ( )nxampnxampnyvec III ,1,,1,,,
3

1
−+ −⋅=  

11 ( )nxampnxampnyvec III ,1,,,,,
3

1
−−⋅=  

Tabela 4:  Matematyczne działania na fazorach  dla strony NN transformatorów o 
parzystych układach połączeń. 

Dopasowanie układu połączeń odbywa się poprzez wprowadzenie numeru identyfikacyjnego 
układu połączeń, pod warunkiem, że prądy fazowe stron nisko- i wysokonapięciowych są 
połączone w konfiguracji standardowej.  Dla innych konfiguracji konieczne może być 
uwzględnienie czynników specjalnych.  Konfigurując P64x należy uwzględnić wsteczną 
rotację faz (kolejność faz A-C-B).  Przekaźnik P64x automatycznie określi dopełniającą 
wartość numeru identyfikacyjnego ustawionego układu połączeń do numeru 12 (układ 
połączeń ID = 12 - set ID). 

3.1.5 Charakterystyki wyzwalania 

Prądy różnicowe oraz prądy spoczynkowe każdej z faz obliczane są ze zmiennych 
prądowych po dopasowaniu amplitud oraz układu połączeń.   

Prądy różnicowe oraz spoczynkowe wyliczane są w sposób następujący: 

5,,4,,3,,2,,1,,, CTysCTysCTysCTysCTysydiff IIIIII ++++=  





 ++++⋅= 5,,4,,3,,2,,1,,, 5.0 CTysCTysCTysCTysCTysybias IIIIII  

y jest systemem pomiarowym odpowiadającym fazom A, B lub C. 
s jest prądem po amplitudzie i dopasowaniu układu połączeń. 

W celu zapewnienia późniejszej stabilności na zwarcia zewnętrzne, należy w obliczeniach 
prądu spoczynkowego uwzględnić dodatkowe wielkości: 

3.1.5.1 Opóźniony prąd spoczynkowy:  

Wielkość prądu spoczynkowego jest maksymalną wartością spośród średnich wartości 
prądów spoczynkowych obliczonych dla ostatniego cyklu.  Średni prąd spoczynkowy stanowi 
składową podstawową prądu spoczynkowego.  W ten sposób utrzymywany jest poziom 
spoczynkowy i tym samym zapewniona jest stabilności podczas wyłączania zwarcia 
zewnętrznego. Funkcja ta implementowana jest dla poszczególnych faz. Algorytm ma 
następującą postać, funkcja wykonywana jest 8 razy na cykl: 

Ibias A_delayed = Maximum [Ibias, A(n), Ibias,A (n-1), ........., Ibias,A (n – (k-1))]                                 

Ibias B_delayed = Maximum [Ibias, B(n), Ibias,B (n-1), ........., Ibias,B (n – (k-1))]                                 

Ibias C_delayed = Maximum [Ibias, C(n), Ibias,C (n-1), ........., Ibias,C (n – (k-1))] 



 

 

3.1.5.2 Maksymalny prąd spoczynkowy: 

Maksymalny opóźniony prąd spoczynkowy obliczony dla wszystkich trzech faz jest 
maksymalnym prądem spoczynkowym: 

Ibias,max = Maximum [IbiasA_delayed, Ibias,B_delayed, Ibias,C_delayed] 

Maksymalny prąd spoczynkowy (maximum bias) używany jest do obliczenia różnicowego 
prądu zadziałania.  Różnicowy prąd zadziałania obliczany jest przy pomocy następujących 
równań charakterystycznych: 

Równanie charakterystyczne dla zakresu: 
1

1s
maxbias

K

I
I0 ≤≤  

 1sIIop =  

Równanie charakterystyczne dla zakresu: 2smaxbias
1

1s II
K

I
≤≤  

 maxbias1 IKIop ⋅=  

Równanie charakterystyczne dla zakresu: 2smaxbias II ≥  

 ( )2smaxbias22s1 IIKIKIop −+⋅=  

K1: gradient charakterystyki w zakresie 2smaxbias
1

1s II
K

I
≤≤  

K2: gradient charakterystyki w zakresie 2smaxbias II ≥  
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Rysunek 14:  Charakterystyka wyzwalania zabezpieczenia różnicowego 

Krzywa wyzwalania zabezpieczenia różnicowego przekaźnika P64x jest w dwóch miejscach 
załamana.  Pierwsze załamanie zależy od ustawień Is1 oraz K1. Drugie załamanie krzywej 
wyzwalania determinowane jest ustawieniem Is2.  Zbocze dolne odpowiada za czułość na 
zwarcia wewnętrzne.  Wyższe zbocze zapewnia stabilność dla zwarć bezpośrednich, 
podczas których mogą występować nieustalone prądy różnicowe powodowane nasyceniem 
przekładnika prądowego. 
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3.1.5.3 Prąd spoczynkowy stanu nieustalonego 

Do obliczeń prądu spoczynkowego wprowadzane są dodatkowe prądy spoczynkowe dla 
poszczególnych faz, jeżeli pomiar średniej wartości prądu spoczynkowego wykazał nagły 
wzrost tego parametru. Wielkość ta, nazwana prądem spoczynkowym stanu nieustalonego, 
opada wykładniczo.  Prąd spoczynkowy stanu nieustalonego resetowany jest do zera zaraz 
po wyzwoleniu przekaźnika, lub gdy średnia wielkość spoczynkowa ustawiona jest poniżej 
Is1.  Średni prąd spoczynkowy stanowi składową podstawową prądu spoczynkowego.  Jak 
wyjaśniono w paragrafie ?3.1.5.2, przekaźnik oblicza prąd zadziałania dla maksymalnego 
prądu spoczynkowego.  Prąd spoczynkowy obliczany jest dla poszczególnych faz i 
dodawany jest do prądu zadziałania wyliczonego dla maksymalnego prądu spoczynkowego.  
Tym samym dostępne są następujące wartości progowe prądu różnicowego: 

Wartość progowa prądu różnicowego fazy A = Izadz. przy maks. pr. spocz.  + prąd spocz. 
fazy A 

Wartość progowa prądu różnicowego fazy B = Izadz. przy maks. pr. spocz.  + prąd spocz. 
fazy B 

Wartość progowa prądu różnicowego fazy C = Izadz. przy maks. pr. spocz.  + prąd spocz. 
fazy C 

Składowa podstawowa prądu różnicowego porównywana jest z wartością progową prądu 
różnicowego podaną powyżej dla każdej z faz.  W oparciu o pomiary przekaźnik oblicza prąd 
różnicowy  za pomocą następującego wzoru: 

CT 5T,y,sCT 4T,y,sCT 3T,y,sCT 2T,y,sCT 1T,y,sy,diff IIIIII ++++=  

Przekaźnik oblicza składową podstawową prądu różnicowego za pomocą filtra Fouriera. 

Jeżeli składowa podstawowa prądu różnicowego jest większa niż wartość graniczna a druga 
lub piąta harmoniczna nie są blokowane, może dochodzić do wyzwalania niskoustawionego 
elementu różnicowego. 

Technika prądów spoczynkowych stanu nieustalonego podczas tworzenia dynamicznej 
charakterystyki spoczynkowej uwzględnia stałą czasową zaniku, współczynniki stabilności 
oraz ustawienia funkcji różnicowej.  Rysunek 15 prezentuje zachowanie przekaźnika w 
momencie wystąpienia zwarcia zewnętrznego.  Prąd spoczynkowy stanu nieustalonego 
poprawia stabilność przekaźnika.  Aby doszło do wyzwolenia przekaźnika, składowa 
podstawowa prądu różnicowego powinna być wyższa do prądu zadziałania dla max bias + 
transient bias. 



 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

t(s)

I (
p

u
)

transient bias  - phaseA

Iadiff fundamental

Iop at max bias + transient bias - phaseA

P4848ENa  

Rysunek 15:  Charakterystyka spoczynkowa stanu nieustalonego 

Prąd spoczynkowy stanu nieustalonego poprawia stabilność elementu różnicowego podczas 
zwarć zewnętrznych oraz umożliwia opóźnienie czasowe w przypadku nasycenia 
przekładnika prądowego spowodowanego małymi prądami zwarć zewnętrznych oraz 
wysokimi stosunkami X/R.  Dla wewnętrznych zwarć jedno- i dwustronnych prąd różnicowy 
stanowi największy udział i prąd spoczynkowy stanu nieustalonego nie ma tu żadnego 
znaczenia.    

Prąd spoczynkowy stanu nieustalonego jest likwidowany po wyzwoleniu przekaźnika w celu 
zapobieżenia możliwości klekotania. W celu zapobieżenia powstawaniu wartości 
szczątkowych powodowanych efektami numerycznymi, prąd spoczynkowy stanu 
nieustalonego likwidowany jest również, gdy Ibias jest mniejszy niż Is1. 

Prąd spoczynkowy stanu nieustalonego nie jest generowany podczas przełączania pod 
obciążeniem. Prąd spoczynkowy stanu nieustalonego również nie występuje, gdy CT 
wyjdzie ze stanu nasycenia. 
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3.1.6 Funkcja wysokoustawionego zabezpieczenia różnicowego 

Algorytm high set 1 do uzyskania krótkich czasów zadziałania wykorzystuje metodę detekcji 
wartości szczytowej.  Wartość szczytowa jest największą wartością bezwzględną spośród 
ostatnich 24 pomiarów 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, muszą być spełnione dwa warunki: 

• wartość szczytowa prądu różnicowego musi być większa niż ustawiona wartość Is-
HS1,  

• charakterystyka spoczynkowa musi być w obszarze działania. 

Powyżej ustawionej wartości progowej Is-HS1 prądu różnicowego, przekaźnik P64x wyzwoli 
zabezpieczenie nie uwzględniając blokowania drugiej harmonicznej ani przemagnesowania, 
uwzględniony zostanie jednak prąd spoczynkowy.  Algorytm high set 1 resetowany jest w 
momencie, gdy prąd różnicowy oraz prąd spoczynkowy zawierają się w strefie ograniczania 
(obszar zaznaczony na szaro na Błąd! Nie można odnaleźć źródła odsyłacza.). 

Algorytm high set 2 wykorzystuje wartości Fouriera.  Jeżeli prąd różnicowy przekroczy 
ustawialną wartość progową Is-HS2, wartości graniczne prądu spoczynkowego, drugiej 
harmonicznej oraz przemagnesowania przestają być uwzględniane.  W rezultacie przekaźnik 
P64x wymusza wyzwolenie high set 2 bez względu na blokowanie harmonicznej czy też 
prądu spoczynkowego.  Element high set 2 jest resetowany, gdy prąd różnicowy spadnie 
poniżej 0,95*Is-HS2. 

3.1.7 Funkcja nisokoustawionego zabezpieczenia różnicowego 

Prąd spoczynkowy stanu nieustalonego dodawany jest ze względu na stabilność na zwarcia 
bezpośrednie.  Prąd spoczynkowy stanu nieustalonego ma charakter fazowy i nie wpływają 
na niego ustawienia K1 oraz K2. 

Po wyliczeniu prądu różnicowego oraz spoczynkowego przeprowadzane są następujące 
porównania i uzyskiwany jest sygnał zadziałania/ograniczenia: 

Zbocze płaskie:   
1

1s
bias

K

I
I0 ≤≤  

BiasTransientII 1sdiff +≥  

Zbocze K1:   2sbias
1s II

K

I

1

≤≤  

BiasTransientIKI maxbias1diff +⋅≥  

Zbocze K2:   2sbias II ≥   

( ) BiasTransientIIKIKI 2smaxbias22s1diff +−+⋅≥  

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. 

3.1.8 Blokowanie magnesujących początkowych 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. 



 

 

Magnesujące prądy rozruchowe występują w trzech stanach: początkowym, powrotu do 
stanu normalnego oraz  sprzężenia.   

Początkowy rozruchowy prąd magnesujący: 
Początkowy rozruchowy prąd 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. 

P4267ENa  

Rysunek 16:  Charakterystyka magnesowania transformatora 

W warunkach stanu ustalonego prąd magnesujący powiązany z poziomem strumienia 
zadziałania jest relatywnie niewielki (2-5% pełnego prądu obciążenia).  Jednakże, w 
przypadku zasilenia uzwojenia transformatora w momencie, gdy przebieg napięciowy 
przecina zero, gdy nie występuje strumień szczątkowy, 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 17:  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. 

P4269ENa  

Rysunek 18:  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 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 
rozruchu 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 wzrosnąć powodując wyzwolenie, jeżeli nie zostanie 
przedsięwzięte działanie stabilizujące.  Wysoka zawartość drugich harmonicznych w prądzie 
rozruchowym oferuje możliwość stabilizacji na wypadek wyzwolenia prądem rozruchowym. 

Przekaźnik P64x 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, 
wyzwalanie blokowane jest opcjonalnie w jeden z następujących sposobów: 

• dla wszystkich trzech faz, 

• 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 19:  Stabilizacja prądu rozruchowego (blokowanie drugiej harmonicznej) 

3.1.9 Detekcja nasycenia przekładnika prądowego (patent zgłoszony) 

W przekaźniku P64x zastosowano opatentowaną technikę wykrywania nasycenia 
przekładnika prądowego.  Technika ta odblokowuje niskoustawiony element różnicowy 
podczas silnych zwarć wewnętrznych połączonych z silnym nasyceniem przekładnika 
prądowego.  Podczas nasycenia przekładnika CT zawartość drugiej harmonicznej może być 
dostatecznie duża, aby zadziałał element blokujący drugą harmoniczną, blokując tym 
samym ustawiony na niską wartość element różnicowy.  W rezultacie zadziałanie 
niskoustawionego elementu różnicowego jest opóźnione.     Logika wykrywająca nasycenie 
przekładnika prądowego, w przypadku wystąpienia tego nasycenia odblokowuje 
niskoustawiony element różnicowy.  W magnesujących warunkach rozruchowych stosunek 
drugiej harmonicznej do składowej podstawowej wykorzystywany jest do stabilizacji 
przekaźnika.  Technika wykrywania nasycenia CT rozróżnia stan magnesujący rozruchu od 
nasycenia, dzięki czemu uzyskana jest stabilność w warunkach rozruchu. 

Do wykrywania nasycenia przekładnika CT wykorzystywane są pomiary prądu różnicowego 
na poszczególnych fazach.  Przekaźnik analizuje przebiegi prądów różnicowych, rozpatrując 
ich pochodne oraz stałe wartości progowe, które zostały wyznaczone w próbach RTDS 
(symulator cyfrowy czasu rzeczywistego).  

   



 

 

3.1.10 Technika detekcji braku szczeliny (patent zgłoszony) 

Technika detekcji braku szczeliny wykrywa lekkie nasycenie przekładnika prądowego dla 
poszczególnych faz.  Podczas nasycenia przekładnika CT zawartość drugiej harmonicznej 
może być dostatecznie duża, aby zadziałał element blokujący drugą harmoniczną, blokując 
tym samym ustawiony na niską wartość element różnicowy.  W rezultacie zadziałanie 
niskoustawionego elementu różnicowego jest opóźnione.  Detekcja braku szczeliny w 
przypadku wystąpienia lekkiego nasycenia przekładnika odblokowuje niskoustawiony 
element różnicowy, umożliwiając jego szybsze wyzwolenie.  Technika wykrywania szczeliny 
rozróżnia przebieg magnesujący rozruchu od przebiegu nasycenia, dzięki czemu uzyskana 
jest stabilność w warunkach rozruchu.. 

Technika wykrywania braku szczeliny uwzględnia obie dynamiczne wartości progowe.  
Jedna z nich odnosi się do rejonu szczeliny, natomiast druga do szerokości falowej 
przebiegu prądu różnicowego.  Analizowane są również pochodne prądu różnicowego 
poszczególnych faz.  W celu zapewnienia działania algorytmu detekcji braku szczeliny 
muszą być spełnione następujące dwa warunki: 

• szereg następujących po sobie pomiarów wykonanych w obrębie cyklu powyżej 
dynamicznej wartości progowej dla szczeliny zawiera się poniżej ustalonego progu  

• szereg następujących po sobie pomiarów wykonanych w obrębie cyklu powyżej 
dynamicznej wartości progowej dla szerokości falowej zawiera się powyżej ustalonego 
progu 

3.1.11 Technika detekcji zwarć zewnętrznych (patent zgłoszony) 

W przekaźniku została również zastosowana technika detekcji zwarć zewnętrznych, dzięki 
czemu techniki detekcji nasycenia przekładnika prądowego oraz braku szczeliny nie 
wpływają na blokowanie drugiej harmonicznej podczas zwarcia zewnętrznego.   

Technika detekcji zwarć zewnętrznych analizuje czas do nasycenia, sygnał spoczynkowy 
rozruchu dla połączenia w trójkąt, różnicowy sygnał rozruchu dla połączenia w trójkąt oraz 
stosunek prądu różnicowego do spoczynkowego dla połączenia w trójkąt w momencie 
rozruchu.  W momencie pojawienia się zwarcia zewnętrznego, zmienia się prąd 
spoczynkowy, ale prąd różnicowy wzrośnie dopiero po czasie, jaki upłynie do momentu 
nasycenia, jak pokazano to na Rysunek 20.  W celu zapewnienia działania algorytmu 
detekcji zwarć zewnętrznych muszą być spełnione następujące warunki: 

• w pierwszej kolejności aktywowany jest sygnał spoczynkowy rozruchu dla połączenia 
w trójkąt,  sygnał spoczynkowy rozruchu dla połączenia w trójkąt oraz różnicowy 
sygnał rozruchu dla połączenia w trójkąt są aktywowane, gdy sygnał spoczynkowy dla 
połączenia w trójkąt oraz prąd różnicowy dla połączenia w trójkąt są odpowiednio 
większe niż 0,65 Is1. 

• różnica czasowa pomiędzy aktywowaniem rozruchowego sygnału spoczynkowego dla 
połączenia w trójkąt a aktywowaniem sygnału różnicowego dla połączenia w trójkąt 
jest większa od czasu, który upływa do momentu nasycenia.  Czas do momentu 
nasycenia w sieci 50 Hz wynosi 2,5 ms oraz 2,08 ms w sieci 60 Hz.   

• W momencie aktywowania rozruchowego sygnału spoczynkowego dla połączenia w 
trójkąt stosunek sygnału różnicowego do sygnału spoczynkowego dla połączenia w 
trójkąt jest mniejszy od ustanowionej wartości progowej. 
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Rysunek 20:  Czas do nasycenia – Zewnętrzne zwarcie AN. 

Algorytm detekcji zwarć zewnętrznych ma zastosowanie dla poszczególnych faz.  W 
przypadku wykrycia zwarcia zewnętrznego na fazie A, B lub C aktywowane są sygnały Ext 
Flt Phase A (DDB 839), Ext Flt Phase B (DDB 840) lub Ext Flt Phase C (DDB 841). 

3.1.12 Logika wyzwalania zabezpieczenia różnicowego reagującego na prądy spoczynkowe 

Wyzwalanie zabezpieczenia różnicowego reagującego na prądy spoczynkowe determinują 
techniki detekcji nasycenia przekładnika prądowego oraz detekcji braku szczeliny.  Jeżeli 
aktywowane zostało blokowanie drugiej harmonicznej, a nie jest aktywna ani detekcja 
nasycenia przekładnika ani detekcja braku szczeliny, odblokowywane zostaje wyzwalanie 
zabezpieczenia różnicowego reagującego na prądy spoczynkowe.  Wyzwalanie 
zabezpieczenia różnicowego reagującego na prądy spoczynkowe ma miejsce, gdy nie jest 
aktywne blokowanie piątej harmonicznej a aktywny jest rozruchowy spoczynkowy sygnał 
różnicowy. Logika wyzwalania zabezpieczenia różnicowego reagującego na prądy 
spoczynkowe opisano w Rysunek 21.  
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Rysunek 21:  Logika wyzwalania zabezpieczenia różnicowego reagującego na prądy 
spoczynkowe 

3.1.13 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 P64x odfiltrowuje prąd różnicowy oraz wyznacza składową podstawową Idiff(fn) i 
piątą harmoniczną Idiff(5⋅fn).  Jeżeli wartość stosunku Idiff(5⋅fn)/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. 

Blokowanie nie będzie miało miejsca jeżeli prąd różnicowy przekroczy ustawione wartości 
progowe Is-HS1 lub  
Is-HS2. 
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Rysunek 22:  Graniczna wartość przemagnesowania 

Poniższy schemat logiki pokazuje blokowanie algorytmu różnicowego przez rozruchowe 
warunki magnesujące oraz stan przemagnesowania: 
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Rysunek 23:  Zabezpieczenie różnicowe 

3.2 Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (REF) 

Statusy opcji REF HV, REF LV oraz REF TV mogą być ustawione na wyłączone, na 
zabezpieczenia REF niskoimpedancyjne lub wysokoimpedancyjne. 

3.2.1 Niskoimpedancyjne strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe 

Funkcja strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego uzwojenia transformatorowego 
dostępna jest dla maksymalnie trzech końcowa.  Niskoimpedancyjne zabezpieczenie REF 
wykorzystuje charakterystykę spoczynkową o trzech zboczach, tę samą, która 
wykorzystywana jest przez zabezpieczenie różnicowoprądowe.  Działanie 
niskoimpedancyjnego zabezpieczenia REF oparte jest na porównywaniu sumy wektorów 
prądów fazowych uzwojeń transformatora z prądem punktu neutralnego.  Prądy różnicowe 
oraz spoczynkowe obliczane są z parametrów prądu po przeliczeniu (przeskalowaniu) 
prądów fazowych. 

Niskoimpedancyjne zabezpieczenie REF jest blokowane, gdy aktywny jest układ monitoringu 
przekładnika prądowego.  Aktywacja sygnałów HV StubBus Act, LV StubBus Act lub TV 
StubBus Act blokuje również niskoimpedancyjne zabezpieczenia REF na poszczególnych 
uzwojeniach. 

W przekaźniku z zabezpieczeniem przed różnicowymi prądami spoczynkowymi, prąd 
przepływający jest mierzony a jego wartość służy zwiększeniu ustawienia elementu 
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 stan spoczynkowy podnosi ustawienia 
przekaźnika, co skutkuje tym, że prąd różnicowy może być niewystarczający do wymuszenia 
zadziałania przekaźnika.  W celu zapewnienia późniejszej stabilności na zwarcia zewnętrzne 
oraz nasycenie przekładnika prądowego, należy w obliczeniach prądu zadziałania 
uwzględnić prąd spoczynkowy: 

3.2.1.1 Aplikacje z pojedynczym wyłącznikiem 

Obliczanie prądów różnicowego oraz średnich prądów spoczynkowych dla aplikacji z 
pojedynczym wyłącznikiem odbywa się w sposób następujący. 

[ ][ ]NCBAbias IKI,I,Imax
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Gdzie: 

CTn = T1 CT, T2 CT, T3 CT, T4 CT lub T5 CT.  Jest to determinowane ustawieniami 
zacisków HV CT, LV CT oraz TV CT.  Przykładowo, jeżeli w P645 załączona jest funkcja 
REF dla uzwojenia HV oraz ustawienie zacisków HV CT Terminals wynosi 00001, wtedy 
CTn jest równe CT1. 

Przekładnik punktu neutralnego stanowi zawsze prąd referencyjny, tak więc ustawienia Is1 
oraz Is2 odnoszą się zawsze do tego przekładnika.  W zależności od modelu przekaźnika 
może być dostępnych do trzech wejść dla przekładników prądowych obwodów neutralnych.  
TN1 CT odnosi się do funkcji HV REF; TN2 CT do LV REF a TN3 CT do TV REF.  Zmiana 
ustawienia TN1 CT, TN2 CT lub TN3 CT pociąga za sobą również zmianę ustawień Is1 oraz 
Is2.   

współczynnik skalowania = K = przekładnia CTn /  przekładnia CT neutralnego 

Współczynnik skalowania wymagany jest do dopasowania sumy prądów liniowych z prądem 
zmierzonym w punkcie gwiazdy.  

IN = prąd zmierzony za pośrednictwem przekładnika CT punktu neutralnego 

Uwaga: We wcześniejszych wersjach firmware'u referencyjny przekładnik prądowy 
CT nie jest przekładnikiem punktu neutralnego.  Prosimy o zapoznanie się z 
wersją B42 instrukcji. 

3.2.1.2 Aplikacje z półtorawyłącznikami 

Funkcja niskoimpedancyjnego strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego przekaźnika 
P64x może być również zastosowana w aplikacjach półtorawyłącznikowych.  Również 
przekładnie przekładników prądowych poszczególnych linii mogą być różne.  Przekaźnik 
wylicza średni prąd spoczynkowy oraz prąd różnicowy za pomocą następujących wzorów: 

( ) ( ) ( )[ ][ ]N2C1CB1BA1Abias IKIKI,IKI,IKImaxI
CTmCTnCTmCTnCTmCTn

+××+×+×+=
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Gdzie: 

CTn oraz CTm = T1 CT, T2 CT, T3 CT, T4 CT lub T5 CT.  CTn oraz CTm są wejściami 
prądowymi połączonymi z każdym z uzwojeń transformatora i są one zdefiniowane w 
ustawieniach zacisków HV CT Terminals (strona napięcia wysokiego przekładnika 
prądowego), LV CT Terminals (strona napięcia niskiego przekładnika prądowego) oraz TV 
CT Terminals (uzwojenie trójne przekładnika prądowego).  CTn stanowi zawsze prąd 
referencyjny, tak więc ustawienia Is1 oraz Is2 odnoszą się zawsze do tego przekładnika. 

Przekładnik punktu neutralnego jest zawsze przekładnikiem referencyjnym, tak więc 
ustawienia Is1 oraz Is2 odnoszą się do tego przekładnika.  W zależności od modelu 
przekaźnika może być dostępnych do trzech wejść dla przekładników prądowych obwodów 
neutralnych.  TN1 CT odnosi się do funkcji HV REF; TN2 CT do LV REF a TN3 CT do TV 
REF.  Zmiana ustawienia TN1 CT, TN2 CT lub TN3 CT pociąga za sobą również zmianę 
ustawień Is1 oraz Is2.   

K1 = przekładnia CTm / przekładnia CTn 

K2 = przekładnia CTn / przekładnia CT 

IN = prąd zmierzony za pośrednictwem przekładnika CT punktu neutralnego 

Patrząc na równania dla prądu różnicowego oraz spoczynkowego można zauważyć, że, po 
pierwsze, prąd przepływający przez przekładnik CTm odnosi się do przekładnika CTn.  Po 
drugie, prąd przekładnika CTm odnoszący się do CTn oraz prąd przepływający przez CTn 
sprowadzają się do prądu przekładnika CT punktu neutralnego. 



 

 

Należy uwzględnić funkcję HV REF przekaźnika P645.  Jeżeli zaciski HV CT Terminals 
ustawione są na 00011, to CTn = T1 CT oraz CTm = T2 CT.  Zatem K1 = przekładnia T2 CT 
/ przekładnia T1 CT oraz K2 = przekładnia T1 CT / przekładnia CT neutralnego.   

Teraz należy uwzględnić funkcję LV REF.  Jeżeli zaciski LV CT Terminals ustawione są na 
11000, to CTn = 5 oraz CTm = 4.  Zatem K1 = przekładnia T4 CT / przekładniaT5 CT oraz 
K2 = przekładnia T5 CT / przekładnia CT neutralnego. 

Na koniec należy uwzględnić funkcję TV REF.  W tym przykładzie dostępne jest jedynie 
trzecie wejście prądowe, a zatem ustawienie zacisków LV CT Terminals wynosi 00100. W 
tym przypadku przekaźnik korzysta z równań prądu różnicowego oraz spoczynkowego dla 
aplikacji z pojedynczym wyłącznikiem a K = przekładnia T3 CT / przekładnia CT 
neutralnego. 

Jeżeli do zacisków HV/LV/TV CT podłączonych jest więcej niż jeden liniowy przekładnik 
prądowy, można zastosować również niskoimpedancyjne zabezpieczenie REF.  
Odpowiednio zostanie wtedy zwiększona liczba współczynników skalowania.   

3.2.1.3 Aplikacje z autotransformatorami 

Funkcja niskoimpedancyjnego strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego przekaźnika 
P64x może być również zastosowana do zabezpieczania autotransformatorów, jak 
pokazano to na rysunku Rysunek 24.  Tu również przekładnie prądowych przekładników 
liniowych mogą być różne a Kn będzie współczynnikiem skalowania każdego z 
przekładników prądowych użytych w danej aplikacji.  Komórka opcji REF Auto Status 
dostępna jest tylko wtedy, gdy w komórce ustawiania rodzaju uzwojenia (Winding Type) 
wybrano opcję Auto. 
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Rysunek 24:  Niskoimpedancyjne strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe REF  

Przekaźnik wylicza średni prąd spoczynkowy oraz prąd różnicowy za pomocą następujących 
wzorów: 

}






+







××××= ∑∑∑

===
CT TN1

n

1n
nCT Tn

n

1n
nCT Tn

n

1n
nCT Tnbias IKCI,KBI,KAImax

2
1

I
rrrr

 

( )[ ] CT TN1

n

1n
nCT TnCT TnCT Tndiff IKCIBIAII

rrrr

+×++= ∑
=

 

Gdzie: 

CT_ratio N1CT_ratio/T TnKn =  

Przykładowo, obliczenia prądów różnicowego oraz spoczynkowego dla przykładu 
pokazanego na Rysunek 24 mają następującą postać: 
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Gdzie: 

CT_ratio N1CT_ratio/T 1T1K =  

CT_ratio N1CT_ratio/T 2T2K =  

CT_ratio N1CT_ratio/T 3T3K =  

CT_ratio N1CT_ratio/T 4T4K =  

CT_ratio N1CT_ratio/T 5T5K =  

TN1 CT w aplikacjach z autotransformatorami odnosi się zawsze do przekładnika CT.  
Zmiana ustawienia TN1 CT, pociąga za sobą również zmianę ustawień Is1 oraz Is2.   

3.2.2 Współczynnik(i) skalowania 

Współczynnik(i) skalowania opisane w paragrafach 3.2.1.1 Aplikacje z pojedynczym 
wyłącznikiem, 3.2.1.2 Aplikacje z półtorawyłącznikami oraz 3.2.1.3 Aplikacje z 
autotransformatorami muszą spełniać następujące warunki:  

• Współczynniki skalowania muszą być zawsze równe 0,05 ≤ K ≤ 20 

Niespełnienie tego warunku skutkuje aktywacją alarmu i zablokowaniem zabezpieczenia 
REF.   
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3.2.3 Prąd spoczynkowy stanu nieustalonego 

Jeżeli wyliczona wartość średniego prądu spoczynkowego nagle wzrośnie, wprowadzane są 
dodatkowe wielkości spoczynkowe dla poszczególnych uzwojeń.  Prąd spoczynkowy stanu 
nieustalonego dodawany jest ze względu na stabilność na zwarcia bezpośrednie, a jego 
wartość spada wykładniczo.  Prąd spoczynkowy stanu nieustalonego resetowany jest do 
zera zaraz po wyzwoleniu przekaźnika, lub gdy średnia wielkość prądu spoczynkowego jest 
mniejsza niż  0,5*Is1.  

Prąd spoczynkowy stanu nieustalonego jest likwidowany po wyzwoleniu przekaźnika w celu 
zapobieżenia możliwości klekotania. W celu zapobieżenia powstawaniu wartości 
szczątkowych powodowanych efektami numerycznymi prąd spoczynkowy stanu 
nieustalonego likwidowany jest również, gdy Ibias jest mniejszy niż 0.5*Is1. 

Prąd spoczynkowy stanu nieustalonego nie jest generowany podczas przełączania pod 
obciążeniem, ani gdy CT wyjdzie ze stanu nasycenia, co również spowoduje wzrost prądu 
spoczynkowego. 

Wartość średniego prądu spoczynkowego można podejrzeć na wyświetlaczu miernika oraz 
w rejestrze zwarć.   

3.2.4 Charakterystyka wyzwalania 

Krzywa wyzwalania niskoimpedancyjnego zabezpieczenia REF jest w dwóch miejscach 
załamana.  Pierwsze załamanie zależy od ustawień Is1 oraz K1. Drugie załamanie krzywej 
wyzwalania determinowane jest ustawieniem Is2.  Zbocze dolne odpowiada za czułość na 
zwarcia wewnętrzne.  Wyższe zbocze zapewnia stabilność dla zwarć bezpośrednich, 
podczas których mogą występować nieustalone prądy różnicowe powodowane nasyceniem 
przekładnika prądowego. 

Po wyliczeniu prądu różnicowego oraz spoczynkowego przeprowadzane są następujące 
porównania i uzyskiwany jest sygnał zadziałania/ograniczenia: 

Zbocze płaskie:   
1

1s
bias

K

I
I ≤  

  BiasTransientII 1sdiff +≥  

Zbocze K1:   2sbias
1

1s II
K

I
≤≤  

  BiasTransientIKI bias1diff +⋅≥  

Zbocze K2:   2sbias II ≥   

 ( ) BiasTransientIIKIKI 2sbias22s1diff +−⋅+⋅≥  



 

 

Na następnym rysunku przedstawiono charakterystykę zadziałania niskoimpedancyjnego 
zabezpieczenia REF. 

K2

K1Is1

Is2 IREF Bias

Restraint Region

Operating Region

P4274ENa 

Rysunek 25:  Charakterystyka niskoimpedancyjnego strefowego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego REF 

3.2.5 Wysokoimpedancyjne strefowe zwarcie doziemne 

Funkcja wysokoimpedancyjnego strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
poszczególnych uzwojeń transformatora dostępna jest dla maksymalnie trzech końców.  W 
celu zapewnienia stabilności na wypadek obecności nasyconych liniowych przekładników 
prądowych wymagane jest zastosowanie rezystora zewnętrznego. 

Wysokoimpedancyjne strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe REF działa w oparciu o 
zasadę prądów cyrkulujących obwodów wysokoimpedancyjnych, przedstawioną na Rysunek 
26.  
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Rysunek 26:  Zasada wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia różnicowego 

Liniowy przekładnik prądowy, na którym występują silne zwarcia bezpośrednie może 
wprowadzać nierównomierne nasycenie skutkujące niezrównoważeniem. W celu 
zapewnienia stabilności w takich warunkach konieczne jest szeregowe włączenie rezystora 
zewnętrznego, tak aby większość prądu niezrównoważonego przepływała przez przekładnik 
CT nasycony.  W rezultacie prąd przepływający przez przekaźnik będzie mniejszy od 
ustawionego, co pozwoli na zachowanie stabilności podczas zwarć zewnętrznych. 
Harmoniczne są odrzucane poprzez opieranie pomiarów o amplitudę Fouriera składowej 
podstawowej. 

TN1, T1N CT jest połączony z uzwojeniem wysokoimpedancyjnym zabezpieczeniem REF 
uzwojenia WN lub z autotransformatora TN2, T2N CT jest połączony z 
wysokoimpedancyjnym zabezpieczeniem REF uzwojenia NN, natomiast TN3, T3N CT jest 
połączony z wysokoimpedancyjnym zabezpieczeniem REF uzwojenia trójnego. 

Monitoring przekładnika prądowego, sygnały HV StubBus Act, LV StubBus Act lub TV 
StubBus Act nie blokują wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia REF.  Aby zablokować 
wysokoimpedancyjne zabezpieczenie REF w razie aktywowania któregokolwiek z 
powyższych sygnałów należy skonfigurować odpowiednią logikę w kodzie PSL. 

3.3 Zabezpieczenie nadprądowe (50/51) 

Przekaźniki P64x zawierają trzy czterostopniowe elementy nadprądowe. Każdy element 
zapewnia czterostopniowe niekierunkowe/kierunkowe trójfazowe zabezpieczenie 
nadprądowe o niezależnych charakterystykach opóźnienia czasowego.  Wartość zadziałania 
elementu nadprądowego może być ustawiona w komórce Overcurrent x.  Dostępne 
ustawienia to T1, T2, T3, T4, T5, uzwojenie WN, uzwojenie NN oraz uzwojenie trójne. 
Uzwojenia WN, NN oraz trójne uwzględniają sumę wektorową dla wejść przekładnika 
prądowego połączonych z poszczególnymi uzwojeniami.   

W przekaźniku P642 ustawienia uzwojenia WN I>x Current Set odnoszą się do T1 CT, 
natomiast ustawienia uzwojenia NN I>x Current Set odnoszą się do T2 CT. 

W przekaźniku P643 ustawienia uzwojenia WN I>x Current Set odnoszą się do T1 CT.  
Jeżeli ustawienie zacisków HV CT Terminals wynosi 011, to T1 CT oraz T2 CT są połączone 
z uzwojeniem WN.  Zmiana ustawienia T1 CT pociąga za sobą zmianę I>x Current Set.  
Jednakże zmiana ustawienia T2 CT nie pociąga za sobą zmiany ustawień I>x Current Set.  
Ustawienia uzwojenia NN I>x Current Set odnoszą się do T3 CT.  Ustawienia uzwojenia 
trójnego I>x Current Set odnoszą się do T2 CT. 

W przekaźniku P645 ustawienia uzwojenia WN I>x Current Set odnoszą się do T1 CT.  
Ustawienia uzwojenia NN I>x Current Set odnoszą się do T5 CT.  Ustawienia uzwojenia 
trójnego I>x Current Set odnoszą się do T3 CT.  Jeżeli ustawienie zacisków TV CT 
Terminals wynosi 00110, to T2 CT oraz T3 CT są połączone z uzwojeniem trójnym.  Zmiana 



 

 

ustawienia T3 CT, pociąga za sobą również zmianę ustawień I>x Current Set.  Jednakże 
zmiana ustawienia T2 CT nie pociąga za sobą zmiany ustawień I>x Current Set. 

Wszystkie ustawienia nadprądowe oraz kierunkowe dotyczą wszystkich trzech faz, ale są 
niezależne dla wszystkich czterech stopni.  Element nadprądowy może być ustawiony jako 
kierunkowy tylko wtedy, jeżeli w przekaźniku P643/5 jest dostępne wejście trójfazowego 
przekładnika napięciowego VT, oraz jeżeli w przekaźniku P642 są dostępne dwa wejścia 
jednofazowego przekładnika napięciowego VT.  Przekładnik napięciowy może być 
połączony z uzwojeniami WN, NN lub trójnym.  Tak więc kierunkowe elementy nadprądowe 
są dostępne dla wejść prądowych połączonych z uzwojeniami z podłączonym wejściem 
przekładnika napięciowego.  

Pierwsze dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego mają charakterystyki zwłoczne, z 
których można wybierać pomiędzy charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo 
zależną (IDMT) a charakterystyką działania zabezpieczenia czasowo niezależną (DT).  
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 

t = T x 





β ,, (Mα - 1)  
+ L

  lub t = TD x 





β ,, (Mα - 1)  
+ L

 gdzie: 

t = czas zadziałania 

β = Stała 

M  = Ι/Ιs 

Ι = Prąd zmierzony 

Ιs = 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 ββββ stała αααα stała Stała L 

Standard Inverse IEC 0,14 0,02 0 

Very Inverse IEC 13,5 1 0 

Extremely Inverse IEC 80 2 0 

Long Time Inverse UK 120 1 0 

Prostownik UK 45900 5,6 0 

Moderately Inverse IEEE 0,0515 0,02 0,114 

Very Inverse IEEE 19,61 2 0,491 

Extremely Inverse IEEE 28,2 2 0,1217 

Inverse US 5,95 2 0,18 

Short Time Inverse US 0,16758 0,02 0,11858 

Uwaga:  Krzywe IEEE oraz US są w odróżnieniu do krzywych IEC/UK ustawiane w 
odniesieniu do ustawienia czasu.  Ustawienie współczynnika (mnożnika) 
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czasowego (TMS) jest wykorzystywane do regulacji czasu zadziałania dla 
krzywych IEC, podczas gdy ustawienie TDS wykorzystywane jest w 
przypadku krzywych IEEE/US.  Menu zaaranżowano w taki sposób, że po 
wybraniu krzywej IEC/UK przestaje być widoczna komórka ΙΙΙΙ>1 Time Dial, 
natomiast po wybraniu krzywej IEEE/US znika komórka ΙΙΙΙ>1 TMS. 

Uwaga:  Charakterystyki zależne IEC/UK 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 zwłoki resetowania dla 
krzywych IEEE/US: 

tRESET = TD x S , (1 - M2)  in seconds  

gdzie: 

TD = Ustawienie mnożnika czasowego dla krzywych IEEE 

S = Stała 

M = Ι/Ιs 

Opis krzywej Standard Stała S 

Moderately Inverse IEEE 4,85 

Very Inverse IEEE 21,6 

Extremely Inverse IEEE 29,1 

Inverse US 5,95 

Short Time Inverse US 2,261 

W przypadku nadprądowego zabezpieczenia fazowego charakterystyka prostownicza 
dostępna jest jedynie dla opcji konfiguracyjnych charakterystyki pierwszego i drugiego 
stopnia. 

3.3.1 Krzywa RI 

Do opcji konfiguracyjnych charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia zabezpieczenia 
nadprądowego oraz ziemnozwarciowego została włączona krzywa RI (elektromechaniczna).  
Krzywa ta opisana jest poniższym równaniem. 

O K regulowany w zakresie od 0,1 do 10 co 0,05 

3.3.2 Funkcja zatrzymywania timera 

Pierwsze dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego przekaźników P64x posiadają opcję 
zatrzymywania timera, ktora 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 timerów resetujących 
elementów zabepieczających 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 timera 
zatrzymującego Timer Hold 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 ΙΙΙΙ>1 tRESET oraz ΙΙΙΙ>2 
tRESET.  W przypadku wybrania charakterystyki zależnej IEC lub niezależnej czasowego 
DT, zwłoka ustawiana jest opcją ΙΙΙΙ>1/2 tRESET.  Jeżeli wybrano krzywą zadziałania 
IEEE/US, charakterystyka resetowania, może być ustawiona albo na określony czas, albo na 
czas zależny, zgodnie z ustawieniem w komórce ΙΙΙΙ>1/2 Reset Char.  Wybranie określonego 
czasu (‘DT’) oznacza konieczność wprowadzenia czasu zwłoki do komórki ΙΙΙΙ>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 ΙΙΙΙ>1/2 Function. 



 

 

Logiczny schemat funkcjonalny dla niekierunkowych zabezpieczeń nadprądowych 
przedstawiono na Rysunek 27.   

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”. Dostępne są również sygnały DDB 
sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie na każdej z faz każdego ze stopni 
zabezpieczenia.  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 1312. 
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Rysunek 27:  Schemat logiczny niekierunkowych zabezpieczeń nadprądowych 

3.4 Kierunkowe zabezpieczenie nadprądowe (67) 

Przekaźniki P643 oraz P645 moga być wyposażone w dodatkowe wejście trójfazowego 
przekładnika napięciowego.  Tak więc ustawienie kierunkowości nadprądowego 
zabezpieczenia zwarciowego fazy w P643/P645  możliwe jest tylko wtedy, gdy takie 
dodatkowe wejście przekładnika napięciowego jest dostępne. W przypadku P642 możliwe 
jest ustawienie kierunkowości nadprądowego zabezpieczenia zwarciowego fazy, gdy 
dostępne są dwa wejścia jednofazowego przekładnika napięciowego. 

W przekaźniku P643 ustawienia uzwojenia WN I>x Current Set odnoszą się do T1 CT.  
Jeżeli ustawienie zacisków HV CT Terminals wynosi 011, to T1 CT oraz T2 CT są połączone 
z uzwojeniem WN.  Zmiana ustawienia T1 CT pociąga za sobą zmianę I>x Current Set.  
Jednakże zmiana ustawienia T2 CT nie pociąga za sobą zmiany ustawień I>x Current Set.  
Ustawienia uzwojenia NN I>x Current Set odnoszą się do T3 CT.  Ustawienia uzwojenia 
trójnego I>x Current Set odnoszą się do T2 CT. 

W przekaźniku P645 ustawienia uzwojenia WN I>x Current Set odnoszą się do T1 CT.  
Ustawienia uzwojenia NN I>x Current Set odnoszą się do T5 CT.  Ustawienia uzwojenia 
trójnego I>x Current Set odnoszą się do T3 CT.  Jeżeli ustawienie zacisków TV CT 
Terminals wynosi 00110, to T2 CT oraz T3 CT są połączone z uzwojeniem trójnym.  Zmiana 
ustawienia T3 CT, pociąga za sobą również zmianę ustawień I>x Current Set.  Jednakże 
zmiana ustawienia T2 CT nie pociąga za sobą zmiany ustawień I>x Current Set. 
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Fazowe elementy przekaźnika P64x zabezpieczające przed zwarciami są wewnętrznie 
spolaryzowane biernymi napięciami międzyfazowymi, jak pokazano to w poniższej tabeli: 

Faza zabezpieczenia Prąd zadziałania Napięcie polaryzujące 

Faza A ΙA VBC 

Faza B ΙB VCA 

Faza C ΙC VAB 

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 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 ΙΙΙΙ>Char Angle w menu overcurrent. W przekaźnikach P64x 
możliwe jest ustawienie kątów charakterystyki na dowolną wartość z zakresu.  
–95° do +95°. 

Logiczny blokowy schemat funkcjonalny dla kierunkowych zabezpieczeń nadprądowych 
przedstawiono na Rysunek 28.  

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) - kat(V) - RCA) < 90°RCA90 

Kierunkowe do tyłu  

-90° < (kąt(I) - kat(V) - RCA) < 90° 
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Rysunek 28:  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.  Ustawienie elementu jako kierunkowego sprawia, że staje się 
dostępna opcja blokowania VTS w ustawieniu I> Function Link.  Ustawienie odpowiedniego 
bitu na 1 spowoduje, że zadziałanie funkcji monitoringu przekładnika napięciowego (VTS) 
zablokuje ukierunkowany stopień.  Ustawienie na 0 oznacza, że stopień nie będzie wracał 
na ustawienie niekierunkowe w razie zadziałania VTS. 

3.4.1 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 P64x posiadają 
funkcję polaryzacji synchronicznej, która przechowuje informację na temat napięcia 
przedzwarciowego oraz utrzymuje jego podawanie na kierunkowe elementy nadpradowe 
przez czas 3,2 sekundy.  W ten sposób zapewnione jest działanie zarówno szybkich jak i 
zwłocznych kierunkowych elementów nadprądowych, nawet w razie   gwałtownego spadku 
napięcia trójfazowego. 

3.5 Zabezpieczenie nadprądowe sterowane napięciowo  

P643/5 z trójfazowym przekładnikiem napięciowym oraz P642 z dwoma jednofazowymi 
przekładnikami prądowymi wyposażone są w dwustopniowy trójfazowy element nadprądowy 
sterowany napieciowo.  Funkcja napięciowo sterowanego zabezpieczenia  międzyfazowego 
wykorzystuje napięcie międzyfazowe. W przypadku przekaźnika P643/5 napięcia 
międzyfazowe wyliczane są na podstawie zmierzonych napięc fazowych.  W przypadku 
przekaźnika P642 mierzone są dwa napięcia międzyfazowe, natomiast trzecie jest 
obliczane.  W P642 Vab oraz Vbc są mierzone, a Vca jest obliczane jako  

( )abbc VV
rr

+− .. 

Jeżeli prąd rejestrowany przez lokalny przekaźnik w stanie zwarcia dalekiego jest mniejszy 
od ustawienia nadprądowego, do zwiększenia czułości przekaźnika na takie zwarcia może 
być użyty napięciowo sterowany element nadprądowy (VCO). W tym przypadku pojawi się 
obniżenie napięcia instalacji; wykorzystywane jest to zredukowania poziomu pobudzenia 
zabezpieczenia nadprądowego. Ustawienie prądu jest modyfikowane mnożnikiem k, gdy 
napięcie spada poniżej progu, tak jak pokazano to w poniższej tabeli: 

Element Międzyfazowe 
napięcie sterujące  

Pobudzenie elementu, gdy 
napięcie sterujące > 

ustawienia 

Pobudzenie elementu, gdy 
napięcie sterujące < 

ustawienia  

Ia> Vab 
VCO>1 I>Set,   

VCO>2 I>Set 

VCO>1 K(RI) * VCO>1 I>Set, 

VCO>1 K Set * VCO>1 I>Set, 

VCO>2 K(RI) * VCO>2 I>Set, 

VCO>2 K Set * VCO>2 I>Set, 

Ib> Vbc 
VCO>1 I>Set,   

VCO>2 I>Set 

VCO>1 K(RI) * VCO>1 I>Set, 

VCO>1 K Set * VCO>1 I>Set, 

VCO>2 K(RI) * VCO>2 I>Set, 

VCO>2 K Set * VCO>2 I>Set, 

Ic> Vca 
VCO>1 I>Set,   

VCO>2 I>Set 

VCO>1 K(RI) * VCO>1 I>Set, 

VCO>1 K Set * VCO>1 I>Set, 

VCO>2 K(RI) * VCO>2 I>Set, 

VCO>2 K Set * VCO>2 I>Set, 

Wartość progowa napięcia ustawiana jest w komórkach VCO>1 V< Set, VCO>2 V< Set.  
Ustawienia prądu dokonuje się w komórkach VCO>1 I>Set oraz VCO>2 I>Set.  Mnożnik K 
ustawiany jest w komórkach VCO>1 K(RI), VCO>2 K(RI), VCO>1 K Set, lub VCO>2 K Set.  

Dostępne są dwa stopnie VCO, które mogą być ustawione na uzwojenia WN, NN, trójne, T1 
CT, T2 CT, T3 CT, T4 CT, T5 CT lub mogą być wyłączone.  Jeżeli sygnał prądowy dla 
stopnia VCO nie należy do uzwojenia, na którym zlokalizowany jest przekładnik prądowy, 
element VCO jest blokowany i aktywowany jest alarm usterki  Aktywowane mogą być alarmy 
VCO1 Config err (DDB 472) lub VCO2 Config err (DDB 473). 
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Uwaga:  Nadprądowe przekaźniki zależne napięciowo są znacznie częściej 
stosowane do zabezpieczania generatorów z racji tego, że oferują 
odpowiednią czułość na zwarcia bliskie. Charakterystyka zwarciowa takiego 
zabezpieczenia musi być skoordynowana z zainstalowanymi w dalszej 
części instalacji przekaźnikami nadprądowymi czułymi na spadki natężenia 
prądu.  



 

 

3.6 Zwarcie doziemne 

Działanie elementu ziemnozwarciowego opiera się na prądzie neutralnym dowolnych 
uzwojeń transformatorowych lub dowolnych wejść przekładnika prądowego.  Za pomocą 
opcji konfiguracyjnej EF x Input użytkownik może wybrać pomiędzy zmierzonym a 
obliczeniowym prądem punktu neutralnego.  Dla komórki EF x Derived można ustawić 
sygnał prądowy obliczany na podstawie zwarcia doziemnego oraz opcje uzwojenia WN, NN, 
trójnego, T1, T2, T3, T4 oraz T5. W przypadku wybrania uzwojenia WN, NN lub trójnego, 
obliczona składowa zerowa prądu będzie uwzględniała przekładniki prądowe połączone z 
zaciskami, odpowiednio: HV CT Terminals, LV CT Terminals lub TV CT Terminals.  Jeżeli 
wejście EF x Input ustawione jest jako mierzone (measured), wtedy opcja konfiguracyjna EF 
x Measured ma wartość TN1, TN2 oraz TN3.   

Dostępne są trzy czterostopniowe elementy zabezpieczające przed zwarciami doziemnymi.  
Dla pierwszego oraz drugiego stopnia można wybierać pomiędzy charakterystyką IDMT a 
DT, podczas gdy dla trzeciego oraz czwartego stopnia dostępna jest jedynie charakterystyka 
DT.  Każdy stopień może być ustawiony jako niekierunkowy, kierunkowy w przód lub do tyłu.  
Dla pierwszych dwóch stopni dostępna jest funkcja zatrzymywania timera (Timer Hold), 
opisywana wcześniej dla elementu nadprądowego. 

Opis z następnych trzech paragrafów ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy wejście EF x 
Input ustawione jest jako Derived (obliczeniowe). 

W przekaźniku P642 ustawienia uzwojenia WN IN>x Current odnoszą się do T1 CT, 
natomiast ustawienia uzwojenia NN IN>x Current odnoszą się do T2 CT. 

W przekaźniku P643 ustawienia uzwojenia WN IN>x Current odnoszą się do T1 CT.  Jeżeli 
ustawienie zacisków HV CT Terminals wynosi 011, to T1 CT oraz T2 CT są połączone z 
uzwojeniem WN.  Zmiana ustawienia T1 CT pociąga za soba zmianę IN>x Current.  
Jednakże zmiana ustawienia T2 CT nie pociąga za soba zmiany ustawień IN>x Current.  
Ustawienia uzwojenia NN IN>x Current odnoszą się do T3 CT.  Ustawienia uzwojenia TV 
(trójnego) IN>x Current odnoszą się do T2 CT. 

W przekaźniku P645 ustawienia uzwojenia WN IN>x Current odnoszą się do T1 CT.  
Ustawienia uzwojenia NN IN>x Current odnoszą się do T5 CT.  Ustawienia uzwojenia TV 
(trójnego) IN>x Current odnoszą się do T3 CT.  Jeżeli ustawienie zacisków TV CT 
Terminals wynosi 00110, to T2 CT oraz T3 CT są połączone z uzwojeniem trójnym.  Zmiana 
ustawienia T3 CT, pociąga za sobą również zmianę ustawień IN>x Current.  Jednakże 
zmiana ustawienia T2 CT nie pociąga za sobą zmiany ustawień IN>x Current. 

Logiczny schemat funkcjonalny dla niekierunkowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych 
nadprądowych przedstawiono na Rysunek 29. 
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Rysunek 29:  Logika niekierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego EF 
(pojedynczy stopień) 

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe może być ustawione na działanie IN/OUT za pomocą 
odpowiedniego sygnału blokującego DDB, który może być obsługiwany wejściem optycznym 
lub poleceniem sterującym.  

Informacje na temat charakterystyk zwłocznych można znaleźć w części omawiającej 
fazowe elementy nadprądowe, paragraf 3.3. 
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3.6.1 Krzywa IDG 

W przypadku zabezpieczenia ziemnozwarciowego krzywa IDG dostępna jest jedynie dla 
opcji konfiguracyjnych charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia.  Jest powszechnie 
stosowana dla zwłocznych zabezpieczeń ziemnozwarciowych dostępnych na rynku 
szwedzkim.   

Krzywa IDG opisana jest poniższym równaniem. 

t = 5.8 - 1.35 loge ( )Ι, ΙN > Setting  in seconds 

Gdzie: 

Ι  = Prąd zmierzony 

ΙN>ustawienia = Regulowane ustawienie, które określa punkt gwiazdy danej 
charakterystyki 

Chociaż punkt gwiazdy charakterystyki definiowany jest przez  ΙΙΙΙN> ustawienie, rzeczywista 
prądowa wartość progowa przekładnika definiowana jest ustawieniem IDG ΙΙΙΙs.  Ustawienie 
IDG ΙΙΙΙs jest wielokrotnością ΙΙΙΙN>. 

Do ustawienia minimalnego czasu zadziałania w przypadku wysokich prądów zwarciowych 
używane jest również dodatkowe ustawienie IDG Time  . 

Rysunek 30 przedstawia sposób implementacji charakterystyki IDG. 
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Rysunek 30:  Charakterystyka IDG 

3.7 Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (DEF) 

Ustawienie zabezpieczenia ziemnozwarciowego na kierunkowe oraz ustawienie wejścia EF 
x Input na mierzone oznacza, że wyłącznie TN1 może być wybrane do pomiaru prądu 
składowej kolejności zerowej uzwojenia WN lub prądu składowej kolejności zerowej 
któregokolwiek z przekładników prądowych połączonych z tym uzwojeniem WN.  Do 
pomiaru prądu zerowego na uzwojeniu NN lub  składowej kolejności zerowej prądu 
któregokolwiek z przekładników prądowych połączonych z tym uzwojeniem NN może być 
wybrane wyłącznie TN2.  Do pomiaru prądu zerowego na uzwojeniu trójnym lub składowej 
kolejności zerowej prądu któregokolwiek z przekładników prądowych połączonych z tym 
uzwojeniem trójnym może być wybrane wyłącznie TN3. 

Opis z następnych paragrafów ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy wejście EF x Input 
ustawione jest jako Derived (obliczeniowe). 



 

 

W przekaźniku P642, ustawienie EF x Derived na uzwojenie strony napięcia wysokiego (HV 
Winding) oznacza, że ustawienia IN>x Current odnoszą się do T1 CT.   Ustawienie EF x 
Derived na uzwojenie strony napięcia niskiego (NN Winding) oznacza, że ustawienia IN>x 
Current odnoszą się do T2 CT. 

W przekaźniku P643, ustawienie EF x Derived na uzwojenie strony napięcia wysokiego (HV 
Winding) oznacza, że ustawienia IN>x Current odnoszą się do T1 CT.  Jeżeli ustawienie 
zacisków HV CT Terminals wynosi 011, to T1 CT oraz T2 CT są połączone z uzwojeniem 
WN.  Zmiana ustawienia T1 CT pociąga za sobą zmianę IN>x Current.  Jednakże zmiana 
ustawienia T2 CT nie pociąga za sobą zmiany ustawień IN>x Current. Ustawienie EF x 
Derived na uzwojenie strony napięcia niskiego (NN Winding) oznacza, że ustawienia IN>x 
Current odnoszą się do T3 CT.  Ustawienie EF x Derived na uzwojenie trójne (TV Winding) 
oznacza, że ustawienia IN>x Current odnoszą się do T2 CT.   

W przekaźniku P645, ustawienie EF x Derived na uzwojenie strony napięcia wysokiego (HV 
Winding) oznacza, że ustawienia IN>x Current odnoszą się do T1 CT.  Ustawienie EF x 
Derived na uzwojenie strony napięcia niskiego (NN Winding) oznacza, że ustawienia IN>x 
Current odnoszą się do T5 CT.  Ustawienie EF x Derived na uzwojenie trójne (TV Winding) 
oznacza, że ustawienia IN>x Current odnoszą się do T3 CT.  Jeżeli ustawienie zacisków TV 
CT Terminals wynosi 00110, to T2 CT oraz T3 CT są połączone z uzwojeniem trójnym.  
Zmiana ustawienia T3 CT, pociąga za sobą również zmianę ustawień IN>x Current.  
Jednakże zmiana ustawienia T2 CT nie pociąga za sobą zmiany ustawień IN>x Current. 

Każdy z czterech stopni, jeżeli jest to wymagane, może być ustawiony jako kierunkowy. W 
konsekwencji, aby przekaźnik mógł zapewnić wymaganą polaryzację musi być zasilony 
odpowiednim napięciem.  Przekaźniki P643 oraz P645 mogą być wyposażone w dodatkowe 
wejście trójfazowego przekładnika napięciowego. Tak więc jedynie w przypadku 
przekaźników P643 oraz P645 z takim dodatkowym wejściem przekładnika napięciowego 
możliwe jest ustawienie kierunkowości naprądowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego.  
W przekaźniku P643/5 dostępne są dwie opcje polaryzacji; napięciem szczątkowym lub 
przeciwną kolejnością faz (składową przeciwną).  W przekaźniku P642 możliwe jest również 
ustalenie kierunkowości zabezpieczenia ziemnozwarciowego, gdy dostępne są dwa 
jednofazowe przekładniki napięciowe.  Do polaryzacji w P642 może być wykorzystana 
jedynie przeciwna kolejność faz. 

3.7.1 Polaryzacja napięciem szczątkowym 

W przypadku zabezpieczenia ziemnozwarciowego sygnał polaryzujący musi być skutkiem 
wystąpienia zwarcia doziemnego.  Napięcie szczątkowe generowane podczas zwarcia 
doziemnego wykorzystywane jest do polaryzacji elementów DEF.  Przekaźnik P64x 
wykonuje wewnętrzne obliczenia tego napięcia na podstawie trójfazowego wejścia 
napięciowego, które połączone jest albo z  pięciordzeniowym przekładnikiem napięciowym 
albo z trzema jednofazowymi przekładnikami napięciowymi.  Trójrdzeniowy przekładnik 
napięciowy VT nie posiada połączenia dla strumienia szczątkowego, dlatego też jest 
nieodpowiedni do zasilania przekaźnika. 

Możliwe jest, że w normalnych warunkach w instalacji będą występować niewielkie napięcia 
szczątkowe będące skutkiem niezrównoważenia instalacji, niedokładności przekładnika oraz 
dopuszczalnymi odchyłkami przekaźnika.  Z tego też powodu przekaźnik P64x ma 
wybieralne wartości progowe ΙΙΙΙN>VNPol Set, które muszą zostać przekroczone, by funkcja 
DEF mogła działać.  Pomiar napięcia szczątkowego w kolumnie Measurements 1 menu 
może pomóc w określeniu wymaganego ustawienia wartości progowej podczas rozruchu; 
pozwoli to określić poziom napięcia szczątkowego podczas postoju. 

Uwaga:  Napięcie szczątkowe jest nominalnie przesunęto o 180° względem prądu 
szczątkowego.  W rezultacie elementy DEF są spolaryzowane napięciem „-
Vres".  To 180° przesunięcie fazowe jest automatycznie wprowadzane do 
przekaźnika P64x. 

Schemat logiczny kierunkowego nadprądowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego o 
polaryzacji napięciem punktu neutralnego przedstawiono na Rysunek 31.  
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Rysunek 31:  Kierunkowe zabezpieczenia ziemnozwarciowe o polaryzacji napięciem 
punktu neutralnego (jednostopniowe) 

Monitoring przekładnika napięciowego VT (VTS) selektywnie blokuje zabezpieczenie 
kierunkowe lub powoduje jego przejście do trybu działania niekierunkowego.  W przypadku 
ustawienia  blokowania zabezpieczenia kierunkowego, system VTS blokuje sprawdzanie 
kierunkowości, co również w skuteczny sposób blokuje wyjścia rozruchowe. 

3.7.2 Polaryzacja przeciwną kolejnością faz (składową przeciwną)  

W niektórych aplikacjach stosowanie polaryzacji zabezpieczeń DEF napięciem szczątkowym 
może być albo niemożliwe do osiągnięcia, albo problematyczne.  Przykładem takiego 
pierwszego z wymienionych przypadków może być sytuacja, gdy niedostępne są 
przekładniki napięciowe wymaganego typu, np. tam, gdzie są zastosowane jedynie 
trójrdzeniowe przekładniki napięciowe.  Przykładem drugiego z wymienionych przypadków 
może być równoległa linia wysokiego napięcia/najwyższego napięcia, w której występują 
problemy ze wzajemnym sprzężeniem   składowej kolejności zerowej. 

W każdej z tych sytuacji problem można rozwiązać poprzez zastosowanie polaryzacji 
składową przeciwną (nps).  Metoda ta determinuje kierunek zwarcia poprzez porównanie 
napięcia nps z prądem nps.  Wielkością wymuszająca zadziałanie zabezpieczenia jest 
jednakże nadal prąd szczątkowy. 

Wymagane jest ustawienie odpowiednich wartości progowych napięcia oraz prądu w 
komórkach, odpowiednio ΙΙΙΙN>V2pol Set oraz ΙΙΙΙN>ΙΙΙΙ2pol Set. 

Polaryzacja przeciwną kolejnością faz nie jest zalecana dla instalacji z uziemieniem 
impedancyjnym, bez względu na zastosowany typ przekładnika VT zasilającego przekaźnik.  
Spowodowane jest to zredukowanym prądem zwarcia doziemnego ograniczającym spadek 
napięcia na impedancji źródła (V2pol) o przeciwnej kolejności faz do poziomów pomijalnych.  
Jeżeli napięcie to jest mniejsze niż 0,5 V, przekaźnik nie będzie w stanie zapewnić 
zabezpieczenia DEF. 

Schemat logiczny kierunkowego nadprądowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego o 
polaryzacji przeciwną kolejnością faz przedstawiono na Rysunek 32. 
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Rysunek 32:  Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe o polaryzacji przeciwną 
kolejnością faz (pojedynczy stopień) 

Kryterium kierunkowości przy polaryzacji przeciwną kolejnością faz (składową przeciwną) 
podano poniżej: 

Kierunkowe do przodu 

-90° < (kąt(I2) - kąt(V2 + 180°) - RCA) < 90°I2V2180RCA90 

Kierunkowe do tyłu  

-90° > (kąt(I2) - kąt(V2 + 180°) - RCA) > 90° 

3.8 Zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną  (NPS) (46 OC) 

Na każdym uzwojeniu transformatora znajdują się trzy czterostopniowe nadprądowe 
elementy zabezpieczające reagujące na składową przeciwną.  Wielkością powodującą 
wyzwolenie nadprądowego elementu zabezpieczającego reagującego na składową 
przeciwną jest albo suma wektorowa prądów kolejności przeciwnej wejść przekładników 
prądowych połączonych z poszczególnym uzwojeniem, albo prąd kolejności przeciwnej 
przepływający przez dowolne wejście prądowe.  Wielkość wyzwalająca może być ustawiona 
w komórce konfiguracyjnej NPS O/C x.   

Jeżeli opcja NPS O/C x przekaźnika P642 ustawiona jest na uzwojenie WN (HV Winding), to 
ustawienia I2>x Current Set odnoszą się do T1 CT.  I, oraz f NPS O/C x jest ustawiona na 
uzwojenie NN (LV Winding), to ustawienia I2>x Current Set odnoszą się do T2 CT. 

Jeżeli opcja NPS O/C x przekaźnika P643 ustawiona jest na uzwojenie WN (HV Winding), to 
ustawienia I2>x Current Set odnoszą się do T1 CT.  Jeżeli ustawienie zacisków HV CT 
Terminals wynosi 011, to T1 CT oraz T2 CT są połączone z uzwojeniem WN.  Zmiana 
ustawienia T1 CT pociąga za sobą zmianę I2>x Current Set.  Jednakże zmiana ustawienia 
T2 CT nie pociąga za soba zmiany ustawień I2>x Current Set.  Jeżeli NPS O/C x jest 
ustawiona na uzwojenie NN (LV Winding), to ustawienia I2>x Current Set odnoszą się do 
T3 CT.  Jeżeli NPS O/C x jest ustawiona na uzwojenie trójne (TV Winding), to ustawienia 
I2>x Current Set odnoszą się do T2 CT. 

Jeżeli opcja NPS O/C x przekaźnika P645 ustawiona jest na uzwojenie WN (HV Winding), to 
ustawienia I2>x Current Set odnoszą się do T1 CT.  Jeżeli NPS O/C x jest ustawiona na 
uzwojenie NN (LV Winding), to ustawienia I2>x Current Set odnoszą się do T5 CT.  Jeżeli 
NPS O/C x jest ustawiona na uzwojenie trójne (TV Winding), to ustawienia I2>x Current Set 
odnoszą się do T3 CT.  Jeżeli ustawienie zacisków TV CT Terminals wynosi 00110, to T2 
CT oraz T3 CT są połączone z uzwojeniem trójnym.  Zmiana ustawienia T3 CT, pociąga za 
sobą również zmianę ustawień I2>x Current Set.  Jednakże zmiana ustawienia T2 CT nie 
pociąga za sobą zmiany ustawień I2>x Current Set. 
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Przekaźniki P64x oferują cztery niezależne stopnie zabezpieczenia nadprądowego 
reagującego na składową przeciwną.  Pierwsze dwa stopnie zabezpieczenia nadprądowego 
mają charakterystyki zwłoczne, z których można wybierać pomiędzy charakterystyką 
działania zabezpieczenia czasowo zależną (IDMT) a charakterystyką działania 
zabezpieczenia czasowo niezależną (DT).  Stopnie trzeci oraz czwarty mają jedynie 
charakterystyki czasowo niezależne.  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, ΙΙΙΙ2> V2pol Set. 

Po ustawieniu elementu jako kierunkowego, dostępna stanie się opcja VTS Block.  
Ustawienie odpowiedniego bitu na 1 spowoduje, że zadziałanie funkcji monitoringu 
przekładnika napięciowego (VTS) zablokuje ukierunkowany stopień.  Ustawienie na 0 
oznacza, że dany stopień nie będzie wracał na ustawienie niekierunkowe w razie zadziałania 
VTS. 

Dla każdego ze stopni dostępne jest wejście blokowania timera, które resetuje timery 
nadprądowych zabezpieczeń NPS danego, zasilonego stopnia, (DDB 664-667, 669-672, 
674-677).  Wszystkie 4 stopnie mogą być blokowane poprzez podanie blokującego sygnału 
DDB determinowanego ustawieniami logiki PSL (I2> sygnał blokujący: DDB 663, 668, 673). 
Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie każdego ze 
stopni zabezpieczenia, (rozruchy: DDB 1532-1543, wyzwolenia: DDB 1154-1165).  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 ANY START DDB – DDB 1312. 

Działanie niekierunkowe oraz kierunkowe przedstawiono na Rysunek 33 oraz Rysunek 34. 

I2>n Start

I2>n Trip

CTS-Y Block

I2>x Timer Block

I2>  I2>x Setting

I2> Inhibit &

P1604ENd

&

I2>x Start

I2>x Trip(DT)

I2>x Time Delay

X = 1, 2, 3, 4

Y = HV, LV, TV

 

Rysunek 33:  Niekierunkowe działanie nadprądowego zabezpieczenia reagującego na 
składową przeciwną 
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Rysunek 34:  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 ΙΙΙΙ2> 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. 

Aby zadziałały kierunkowe elementy reagujące na składową przeciwną przekaźnik musi 
wykryć napięcie polaryzujące o wartości przekraczającej minimalną wartość progową, ΙΙΙΙ2> 
V2pol Set.  Wielkość ta musi być ustawiona na wartość przekraczającą składową kolejności 
przeciwnej napięcia stanu ustalonego.  Można ją wyznaczyć obserwując podczas rozruchu 
na przekaźniku wskazania wartości składowej przeciwnej. 

3.9 Zabezpieczenie pnia 

Zabezpieczenie pnia dostępne jest jedynie w przekaźnikach P643 oraz P645. 

Gdy zabezpieczenie takie stosowane jest w półtorawyłączniku systemu szyn zbiorczych i 
otwarty jest rozłącznik któregokolwiek z trzech uzwojeń transformatora,  działaniem tego 
zabezpieczenia objęte będą zabezpieczenie różnicowe, REF, zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem wyłącznika oraz różnicowe zabezpieczenie CTS powiązane z tym uzwojenie. 

Zabezpieczenia różnicowe oraz REF nie powinny być wyzwalane w razie zwarcia pnia.  
Dlatego wyzwalanie zabezpieczenia różnicowego może być blokowane dla poszczególnych 
uzwojeń, jeżeli zastosowania zostanie logika PSL podana w Rysunek 37 . Sygnały HV 
StubBus Act (DDB 647), LV StubBus Act (DDB 648) oraz TV StubBus Act (DDB 649) są 
aktywowane w momencie zaistnienia określonych warunków przedstawionych na Rysunek 
35.  Zabezpieczenie REF blokowane jest przez zaimplementowaną logikę wewnętrznie lub w 
oparciu o poszczególne fazy.  Przykładowo aktywowanie sygnału HV StubBus Act (DDB 
647) oznacza zablokowanie HV REF. 

Dlatego wyzwalanie zabezpieczenia różnicowego oraz zabezpieczenia REF jest blokowane, 
gdy aktywne są sygnały HV StubBus Act (DDB 647), LV StubBus Act (DDB 648) oraz TV 
StubBus Act (DDB 649).    

Pień może być zabezpieczony niekierunkowym fazowym elementem nadprądowym o 
charakterystyce DT, z zerową zwłoką.  W celu wyzwolenia zabezpieczenia pnia musi być 
aktywowany element nadprądowy oraz sygnał StubBus Act DDB.  Można taką zależność 
skonfigurować w PSL, a jej postać przedstawiona jest na Rysunek 35. 
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Rysunek 35:  Wyzwalanie zabezpieczenia pnia 



 

 

3.9.1 Wejścia 

Nazwa sygnału Opis 

IA-1, IB-1, IC-1,  

IA-2, IB-2, IC-2,  

IA-3, IB-3, IC-3,  

IA-4, IB-4, IC-4 

IA-5, IB-5, IC-5 

Poziomy prądów fazowych (amplitudy Fouriera) 

HV StubBus En Załączone zabezpieczenie pnia strony wysokiego napięcia 

LV StubBus En Załączone zabezpieczenie pnia strony niskiego napięcia 

TV StubBus En Załączone zabezpieczenie pnia strony uzwojenia trójnego 

3.9.2 Wyjścia 

Nazwa sygnału Opis 

HV StubBus Act Aktywne zabezpieczenie pnia strony wysokiego napięcia 

LV StubBus Act Aktywne zabezpieczenie pnia strony niskiego napięcia 

TV StubBus Act Aktywne zabezpieczenie pnia strony uzwojenia trójnego 

HV UndCurrent Wykrywanie niedomiarów prądowych po stronie WN 

LV UndCurrent Wykrywanie niedomiarów prądowych po stronie NN 

TV UndCurrent Wykrywanie niedomiarów prądowych po stronie uzwojenia 
trójnego 

3.9.3 Działanie 

Logika aktywująca zabezpieczenie pnia została przedstawiona na Rysunek 36.  Wejścia HV 
StubBus En, LV StubBus En oraz TV StubBus En mogą być połączone z optycznymi 
wejściami PSL.  Każde wejście optyczne jest połączone z normalnie zamkniętym 
pomocniczym stykiem rozłącznika WN, NN oraz TV.  W momencie podania sygnału na 
wejście optyczne aktywowany jest element podprądowy jak również sygnał StubBus Act.  
Wyjścia tej logiki (HV StubBus Act, LV StubBus Act and TV StubBus Act) mogą być 
wykorzystane do zmiany stanu logiki wyłączającej oraz do inicjalizacji informacji 
wskazującej, jeśli jest to wymagane. 
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Rysunek 36:  Logika aktywująca zabezpieczenie pnia 

Ilekroć aktywowane jest zabezpieczenie pnia sygnał prądowy pochodzący z uzwojenia z 
otwartym izolatorem nie jest brany pod uwagę w obliczeniach prądu różnicowego oraz 
spoczynkowego.  Przykładowo, w przypadku wystąpienia zwarcia w strefie chronionej oraz 
aktywowania zabezpieczenia pnia po stronie NN, element różnicowy wyzwoli  jedynie 
wyłączniki podłączone do strony wysokiego napięcia oraz uzwojenia trójnego 
transformatora, pod warunkiem, że zastosowana została konfiguracja pokazana na Rysunek 
37 .  Przy uwzględnieniu, że jeden przekaźnik odcinający (86) przypada na jeden wyłącznik 
instalacyjny, zestyki wyjść wyzwalających mogą zostać skonfigurowane w sposób 
przedstawiony na  
Rysunek 37. 



 

 

HV StubBus Act (DDB 647)

LV StubBus Act (DDB 648)

TV StubBus Act (DDB 649)

&

&

&

Dwell

Dwell

Dwell

100

100

100

0

0

0

I diff Trip
DDB #902

I diff Trip
DDB #902

I diff Trip
DDB #902

Output R 8
DDB #007

Output R 9
DDB #008

Output R 10
DDB #009

P4280ENa  

Rysunek 37:  Wyzwalanie elementu różnicowego zablokowane aktywacją 
zabezpieczenia pnia 

W aplikacjach z 86 przypadającym na jeden system różnicowy nie jest możliwe stosowanie 
logiki z Rysunek 37 ponieważ wyzwalanie zabezpieczenia różnicowego będzie blokowane 
za każdym razem, gdy aktywowane zostanie którekolwiek z zabezpieczeń pnia.  Tak więc w 
tego typu aplikacji zabezpieczenie pnia nie może być użyte. 

Zabezpieczenie REF dla poszczególnych uzwojeń jest wewnętrznie zablokowane przez 
logikę aktywująca zabezpieczenie pnia.  CTS dla poszczególnych wejść CT jest również 
wewnętrznie zablokowane przez logikę aktywującą zabezpieczenie pnia.  Jeżeli aktywowane 
zostało zabezpieczenie pnia, usterka wyłącznika nie jest inicjalizowana przez żaden system 
wyzwolenia ogólnego (patrz paragraf 3.10).  

3.10 Zabezpieczenie na wypadek usterki wyłącznika (CBF) 

Dostępnych jest do pięciu niezależnych ustawień zabezpieczenia na wypadek usterki 
wyłącznika.  W P645 możliwe jest ustawienie pięciu funkcji zabezpieczających na wypadek 
usterki wyłącznika, w P643 trzech, a w P642 dwóch. Dla każdej z funkcji zabezpieczenia na 
wypadek usterki wyłącznika dostępny jest jeden element podprądowy na obwodzie fazowym 
i jeden na obwodzie uziemienia.  Element podprądowy obwodu uziemienia może być 
załączony lub wyłączony.  Załączony może być ustawiony jako mierzony lub obliczeniowy.  
W P645 oraz P643, wejścia TN1, TN2 oraz TN3 są jednofazowymi przekładnikami 
prądowymi, które mogą być wykorzystane przez funkcję zabezpieczenia na wypadek usterki 
wyłącznika.  W P642 dostępne są przekładniki prądoweTN1 oraz TN2.  Zawsze, gdy TN1, 
TN2 lub TN3 jest podłączony tak, by mierzyć prąd punktu neutralnego połączonego z danym 
wyłącznikiem oraz opcja  In< Input ustawiona jest jako measured m(mierzone), TN1, TN2 
lub TN3 mogą być ustawione w opcji In< Terminal. 

W przypadku zwarcia oraz przerwania przez wyłącznik prądu strony pierwotnej przekładnika 
prądowego, strumień w rdzeniu przekładnika prądowego spada do poziomu szczątkowego.  
Ten opadający strumień powoduje powstawanie opadającego (zanikającego) prądu DC w 
obwodzie wtórnym przekładnika prądowego.  Im bliżej punktu nasycenia znajduje się 
przekładnik prądowy, tym wyższy jest prąd zanikający.  Stała czasowa dla tego prądu zależy 
od stałej czasowej obwodu wtórnego przekładnika prądowego i z reguły jest wysoka.  Jeżeli 
zabezpieczenie obwodu pierwotnego/wtórnego wyłączy zwarcie, funkcja zabezpieczenia na 
wypadek usterki wyłącznika powinna zostać szybko zresetowana w celu zapobieżenia jej 
zadziałaniu, wywołanego prądem zanikającym. Dzięki zastosowanemu algorytmowi 
wykrywania przejścia przez zero podczas przepływania prądu zanikającego nie są 
aktywowane sygnały ponownego wyzwolenia czy też wyzwolenia wstecznego, co zapobiega 
aktywowaniu elementu podprądowego.   Algorytm wykrywania przejścia przez zero 
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uwzględnia wejścia prądowe T1, T2, T3, T4 oraz T5 dla poszczególnych faz.  Jeżeli opcja 
In< Input na wielkość mierzoną, wejścia prądowe TN1, TN2 oraz TN3 są uwzględniane w 
algorytmie wykrywania przejścia przez zero.  Jeżeli opcja In< Input ustawiona jest na 
wielkość mierzoną, uwzględniane są prądy punktu neutralnego wyliczone na podstawie 
wejść prądowych T1, T2, T3, T4 oraz T5.  Jeżeli więcej niż 12 kolejnych pomiarów zwróci 
wartość wyższą niż 0 A lub więcej niż 12 kolejnych pomiarów zwróci wartość niższą niż 0 A, 
to aktywowane jest wykrywanie przejścia przez zero; tym samym blokowanie działania 
zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika.  Wykrywanie przejścia przez zero 
aktywowane jest w momencie otwarcia wyłącznika instalacji po stronie pierwotnej, 
powodującego przepływ prądu zanikającego we wtórnym obwodzie AC. 

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 połączony z zabezpieczeniem na 
wypadek usterki wyłącznika (za pomocą odpowiednio skonfigurowanej logiki PSL).  
Zestyk ten używany jest do wstecznego wyzwalania rozdzielnicy znajdującej się od 
strony dopływu, wyzwalając ogólnie wszystkie dopływy podłączone do tej samej sekcji 
szyny zbiorczej.  Sygnały DDB 1528, 1530, 1532, 1534 oraz 1536 są podłączone do 
CBF timer1. 

• 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 elementu zabezpieczającego.  Sygnały DDB 1528, 
1530, 1532, 1534 oraz 1536 są sygnałami wyzwalania ponownego i są powiązane z 
timerem CBF timer1.  Sygnały DDB 1529, 1531, 1533, 1535 oraz 1537 są sygnałami 
wyzwalania wstecznego i są powiązane z timerem  CBF timer2. 

Elementy CBF, CB Fail 1 Timer oraz CB Fail 2 Timer mogą być skonfigurowane do 
odpowiadania na wyzwolenia pochodzące od elementów zabezpieczających przekaźnika 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 elementy podprądowe.  Opcje 
resetujące zestawiono w poniższej tabeli. 

Inicjalizacja (wybieralne menu) Mechanizm resetujący timer zabezpieczenia CBF 

Zabezpieczenie prądowe 

(np. 50/51/46/87..) 

Mechanizm resetujący jest zaimplementowany na stałe. 

[ΙA< zadziałanie] i 
[ΙB< zadziałanie] i 
[ΙC< zadziałanie] 

Zabezpieczenia nieprądowe 

Ustawnie nieprądowego resetowania CBF 

(np. 27/59/81) 

Dostępne są trzy opcje. 
Użytkownik może wybrać spomiędzy następujących 
opcji. 

[All Ι< elements operate] AND 

[Protection element reset]  

[All Ι< elements operate] AND 

Otwarty wyłącznik (wszystkie 3 bieguny)  

[All Ι< elements operate] 



 

 

Inicjalizacja (wybieralne menu) Mechanizm resetujący timer zabezpieczenia CBF 

Zabezpieczenie zewnętrzne 

CBF Ext Reset (zewn. reset CBF) 

Dostępne są trzy opcje.  Użytkownik może wybrać 
dowolną lub wszystkie z tych opcji. 

[All Ι< elements operate] AND 
[External trip reset]  

[All Ι< elements operate] AND 
Otwarty wyłącznik (wszystkie 3 bieguny)  

[All Ι< elements operate] 

Jeżeli opcja resetu ustawiona jest na I<Only, to sygnał INTSIG Latch ResetState 
przedstawiony na rysunku 31 zawsze jest równy zero.  Zastosowany w tym przypadku 
algorytm przejścia przez zero zapobiega aktywowaniu sygnałów ponownego wyzwolenia czy 
też wyzwolenia wstecznego. 

Logika zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika 1 jest pokazana na Rysunek 38.  
Sygnały prądowe pochodzą z T1 CT.  W przekaźniku P645 dostępnych jest pięć funkcji 
logicznych zabezpieczających na wypadek usterki wyłącznika, trzy takie funkcje posiada 
przekaźnik P643 i dwie przekaźnik P642. 
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Rysunek 38:  Logika zabezpieczająca na wypadek usterki wyłącznika 

Przebiegi przedstawione na Rysunek 39 zostały zaimplementowane w przekaźniku.  
Spodziewa się wyzwolenia elementu różnicowego i nie ma konieczności aktywowania 
sygnałów ponownego wyzwolenia czy tez wyzwolenia wstecznego.  Należy zauważyć, że 
zaimplementowany został przebieg prądu o maksymalnym przesunięciu; dlatego też w 
rdzeniu przekładnika CT należy spodziewać się maksymalnego poziomu strumienia. 

P4892ENa 

Rysunek 39:  Test CBF – zaimplementowane przebiegi falowe 

Rysunek 40 przedstawia zapis zakłóceń wyodrębnionych z przekaźnika.  Dzięki 
zastosowaniu wewnętrznego przekładnika prądowego w przekaźniku możliwe jest 
obserwowanie zanikającego prądu fazy A.  Około 15 ms zajmuje aktywowanie CT1A ZCD 
od momentu przerwania przepływu prądu.  Nawet w przypadku nieaktywowania CT1A 
UndCurrent nie dopuszcza się do aktywacji CB1 BkTrip 3ph, ponieważ aktywowany jest 
CT1A ZCD. 
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Rysunek 40:  Test CBF test – rejestr zakłóceń przekaźnika 

3.11 Zabezpieczenie nadnapięciowe 

Funkcja zabezpieczenia nadnapięciowego znajduje się w menu przekaźnika Volt Protection 
i jest dostępna w P643 oraz P645 z dostępnym wejściem trójfazowego przekładnika 
napięciowego VT.  Zawiera ona dwa niezależne stopnie.  Mogą być one ustawione w 
komórce V>Measur't mode albo na pomiar napięcia międzyfazowego albo fazowego. 

Stopień 1 może być ustawiony w komórce V>1 Function  jako IDMT, DT lub Disabled 
(wyłączony).  Stopień 2 może być tylko DT a w komórce V>2 status można go włączyć 
(enabled) lub wyłączyć (disabled). 

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) 

Schemat logiczny funkcji zabezpieczenia nadnapięciowego pierwszego stopnia pokazano na  
Rysunek 41. 
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Rysunek 41:  Schemat logiczny zabezpieczenia nadnapięciowego (pojedynczy 
stopień) 

3.12 Zabezpieczenie nadnapięciowe reagujące na składową przeciwną 

W przekaźnikach P643 oraz P645 z opcją trójfazowgo przekładnika napięciowego VT 
dostępny jest jeden zależny czasowo stopień nadnapięciowy reagujący na składową 
przeciwną.  Funkcja ta jest również dostępna w P642 z dwoma jednofazowymi 
przekładnikami VT.  Nadnapięciowy element reagujący na składową przeciwną może być 
załączony/wyłączony w komórce V2>status. 

W przekaźniku P642 wymagane są napięcia międzyfazowe Vab oraz Vbc, natomiast składową 

kolejności przeciwnej napięcia wylicza wg wzoru 
3

VaV bcab

rr

−
.  

Gdzie 866.0j5.01201a +−=∠= o . 

Schemat logiczny zabezpieczenia nadnapięciowego reagującego na składową przeciwną 
przedstawiono poniżej: 

 

Rysunek 42:  Schemat logiczny zabezpieczenia nadnapięciowego reagującego na 
składową przeciwną  

Do uzyskania informacji o rozruchu oraz wyzwoleniu można użyć sygnały DDB, (start: DDB 
1622, wyzwolenie: DDB 1215). Dostępny jest również sygnał przyspieszający rozruch 
nadnapięciowego zabezpieczenia NPS (V2>1 Accelerate: DDB 663), który w przypadku 
ustawienia na działanie szybkie skraca czas działania tej funkcji ze standardowych 80 ms do 
40 ms. 
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Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one widoczne w 
komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS przekaźnika. 

3.13 Zabezpieczenie podnapięciowe 

Funkcja zabezpieczenia podnapięciowego znajduje się w menu przekaźnika Volt Protection 
i jest dostępna w P643 oraz P645 z dostępnym wejściem trójfazowego przekładnika 
napięciowego VT. Funkcja ta jest dwustopniowa.  Stopnie można skonfigurować w komórce 
V>Measur't mode albo na pomiar napięcia międzyfazowego albo fazowego. 

Stopień 1 może być ustawiony w komórce V>1 Function  jako IDMT, DT lub Disabled 
(wyłączony).  Stopień 2 może być tylko DT a w komórce V>2 status można go włączyć 
(enabled) lub wyłączyć (disabled). 

Dostępna jedynie 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) 

Oba stopnie, gdy jest to potrzebne są w stanie zapewnić zarówno alarmowanie jak i 
wyzwolenie.  Alternatywnie, w zależności od wielkości przysiadu napięcia mogą być 
wymagane różne nastawy czasowe, przykładowo obciążenia silnikowe będą w stanie 
wytrzymać  niewielkie przysiady napięcia przez dłuższy czas, jeżeli będą występować nagłe 
skoki głównego napięcia. 

Wyjścia są dostępne dla warunków jednofazowych lub trójfazowych z zastosowaniem 
komórki V<Operate Mode. 

Schemat logiczny funkcji zabezpieczenia podnapięciowego pierwszego stopnia pokazano na  
Rysunek 43. 
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Rysunek 43:  Schemat logiczny zabezpieczenia podnapięciowego (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 ΙΙΙΙnh, która blokuje zadziałanie 
zabezpieczenia podnapięciowego w razie wystąpienia powyższych warunków.  Jeżeli 
komórka ustawiona jest na opcję załączenia (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. 

3.14 Zabezpieczenie nadnapięciowe szczątkowe (przesunięcie punktu neutralnego) 

Przekaźniki P643 oraz P645 posiadają nadnapięciowe zabezpieczenie szczątkowe, gdy 
wyposażone są w wejście trójfazowego przekładnika VT. 

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 pojawiają się napięcia 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. 

Wykrywanie szczątkowych nadnapięć jest alternatywną metodą wykrywania zwarć 
doziemnych, metodą, która nie wymaga mierzenia natężenia prądu.  W szczególności może 
to być korzystne w wysokoimpedancyjnych uziemionych lub izolowanych instalacjach, w 
których stosowanie przekładników prądowych ze zrównoważonym rdzeniem na każdej z linii 
zasilających jest niepraktyczne lub nieekonomiczne. 

Przekaźnik P64x wykonuje wewnętrzne obliczenia tego napięcia szczątkowego na 
podstawie trójfazowego wejścia napięciowego, które połączone jest albo z pięciordzeniowym 
przekładnikiem napięciowym albo z trzema jednofazowymi przekładnikami napięciowymi.  
Element NVD w przekaźnikach P64x ma konstrukcję dwustopniową, przy czym do każdego 
z tych stopni dostępne są osobne ustawienia napięcia i opóźnienia czasowego.  Stopień 1 
może być ustawiony do działania na charakterystyce IDMT lub DT, podczas gdy  
dla stopnia drugiego istnieje możliwość ustawienia wyłącznie charakterystyki DT.  

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 = Wyliczone napięcie szczątkowe/napięcie ustawione przekaźnika (VN> Voltage 
Set) 

Zabezpieczenie NVD jest zabezpieczeniem dwustopniowym, co pozwala na jego stosowanie 
w aplikacjach, które wymagają zarówno stopni alarmujących jak i wyzwalających, np. w 
instalacjach izolowanych.  Powszechną praktyką w takim wypadku jest projektowanie 
instalacji tak, by wytrzymywała standardowe przepięcia fazowe przez wiele godzin 
następujących po zwarciu doziemnym.  W tego typu aplikacjach 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 zwarcie.  
Drugi stopień zabezpieczenia może wystawić sygnał wyzwolenia, jeżeli zwarcie będzie się 
utrzymywało. 

Blokowy schemat funkcyjny nadnapięcia szczątkowego pierwszego stopnia pokazano na 
Rysunek 44. 
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Rysunek 44:  Logika zabezpieczenia nadnapięciowego szczątkowego (pojedynczy 
stopień) 

Aktywowany układ nadzorczy transformatora VTS efektywnie blokuje wyjścia rozruchowe. 

Gdy załączona, logika zabezpieczenia nadnapięciowego szczątkowego w zależności od 
statusu monitorowanych funkcji, jest w stanie wystawić następujące sygnały: 

VN>1 Start   (DDB 1596) - 1st Stage Residual Overvoltage Start (uruchomienie 
zabezpieczenia nadprądowego szczątkowego 1 stopnia)  

VN>2 Start  (DDB 1597) - 2nd Stage Residual Overvoltage Start (uruchomienie 
zabezpieczenia nadprądowego szczątkowego 2 stopnia)  

VN>1 Timer Blk. (DDB 566) - Block Residual Overvoltage Stage 1 Time Delay 
(czasowe opóźnienie blokowania zabezpieczenia nadprądowego szczątkowego 1 stopnia) 

VN>2 Timer Blk. (DDB 567) - Block Residual Overvoltage Stage 2 Time Delay 
(czasowe opóźnienie blokowania zabezpieczenia nadprądowego szczątkowego 2 stopnia) 

VN>1 Trip   (DDB 1238) - 1st Stage Residual Overvoltage Trip (wyzwolenie 
zabezpieczenia nadprądowego szczątkowego 1 stopnia) 

VN>2 Trip   (DDB 1239) - 2st Stage Residual Overvoltage Trip (wyzwolenie 
zabezpieczenia nadprądowego szczątkowego 2 stopnia) 

3.15 Zabezpieczenie częstotliwościowe 

Przekaźnik P64x czterostopniowe zabezpieczenie podczęstotliwościowe oraz dwustopniowe 
zabezpieczenie nadczęstotliwościowe ułatwiające odłączanie obciążeń i przywracanie stanu 
poprzedniego.  Wszystkie stopnie mogą być enabled (załączone) lub disabled 
(wyłączone) w komórce F<n Status lub F>n Status, w zależności od wybranej opcji. 

Logiczny schemat zabezpieczeń podczęstotliwościowych przedstawiono na Rysunek 45.  
Zaprezentowano jedynie pojedynczy stopień.  Pozostałe 3 stopnie są identyczne 
funkcjonalnie. 

Jeżeli częstotliwość spadnie poniżej ustawionej wartości i nie dojdzie do zablokowania 
zabezpieczenia, uruchomiony zostanie timer DT.  Sygnał blokowania może pochodzić z 
bloku timera zabezpieczenia podczęstotliwościowego.  

Jeżeli określenie częstotliwości nie jest możliwe, funkcja ta jest również blokowana. 
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Rysunek 45:  Logika zabezpieczenia podczęstotliwościowego (pojedynczy stopień) 

Logiczny schemat funkcjonalny zabezpieczeń nadczęstotliwościowych przedstawiono na 
Rysunek 46.  Na rysunku zaprezentowano jedynie pojedynczy stopień. Pozostałe 3 stopnie 
są identyczne funkcjonalnie.  Jeżeli częstotliwość przekroczy wartość ustawioną i 
zabezpieczenie nie zostanie zablokowane, uruchomiony zostanie timer DT, a po upłynięciu 
czasu na nim ustawionego zostanie wystawiony sygnał wyzwalający. 
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Rysunek 46:  Logika zabezpieczenia nadczęstotliwościowego (pojedynczy stopień) 

Gdy załączona, logika zabezpieczenia nad-/podczęstotliwościowego szczątkowego w 
zależności od statusu monitorowanych funkcji, jest w stanie wystawić następujące sygnały: 

Częst. nie znaleziono (DDB 1753) - Frequency Not Found by the frequency  
      tracking 

F<1 Timer Block (DDB 638) - Block Underfrequency Stage 1 Timer 
(blokowanie timera stopnia 1 zabezp. podczęst.) 

F<2 Timer Block (DDB 639) - Block Underfrequency Stage 2 Timer 
(blokowanie timera stopnia 2 zabezp. podczęst.)  

F<3 Timer Block (DDB 640) - Block Underfrequency Stage 3 Timer 
(blokowanie timera stopnia 3 zabezp. podczęst.) 

F<4 Timer Block (DDB 641) - Block Underfrequency Stage 4 Timer 
(blokowanie timera stopnia 4 zabezp. podczęst.) 

F>1 Timer Block (DDB 642) - Block Overfrequency Stage 1 Timer 
(blokowanie timera stopnia 1 zabezp. nadczęst.) 
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F>2 Timer Block (DDB 643) - Block Overfrequency Stage 2 Timer 
(blokowanie timera stopnia 2 zabezp. nadczęst.) 

F<1 Start  (DDB 1608) - Underfrequency Stage 1 Start (uruchomienie 
stopnia 1 zabezp. podczęst.) 

F<2 Start  (DDB 1609) - Underfrequency Stage 2 Start (uruchomienie 
stopnia 2 zabezp. podczęst.) 

F<3 Start  (DDB 1610) - Underfrequency Stage 3 Start (uruchomienie 
stopnia 3 zabezp. podczęst.) 

F<4 Start  (DDB 1611) - Underfrequency Stage 4 Start (uruchomienie 
stopnia 4 zabezp. podczęst.) 

F>1 Start  (DDB 1612) - Overfrequency Stage 1 Start (uruchomienie 
stopnia 1 zabezp. nadczęst.) 

F>2 Start  (DDB 1613) - Overfrequency Stage 2 Start (uruchomienie 
stopnia 2 zabezp. nadczęst.) 

F<1 Trip  (DDB 1230) - Underfrequency Stage 1 Trip (wyzwolenie 
stopnia 1 zabezp. podczęst.) 

F<2 Trip  (DDB 1231) - Underfrequency Stage 2 Trip (wyzwolenie 
stopnia 2 zabezp. podczęst.) 

F<3 Trip  (DDB 1232) - Underfrequency Stage 3 Trip (wyzwolenie 
stopnia 3 zabezp. podczęst.) 

F<4 Trip  (DDB 1233) - Underfrequency Stage 4 Trip (wyzwolenie 
stopnia 4 zabezp. podczęst.) 

F>1 Trip  (DDB 1228) - Overfrequency Stage 1 Trip (wyzwolenie 
stopnia 1 zabezp. nadczęst.) 

F>2 Trip  (DDB 1229) - Overfrequency Stage 2 Trip (wyzwolenie 
stopnia 2 zabezp. nadczęst.) 

3.16 Zabezpieczenie termiczne (49)  

Zabezpieczenie termiczne transformatora ma na celu ochronę urządzeń przed długotrwałymi 
przeciążeniami, które prowadzą do przekroczenia  dopuszczalnych temperatur maszyn 
zasilanych elektrycznie.  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   IEEE C57.91-1995. 
Funkcja ta może być skonfigurowana jako załączona lub wyłączona, może być też 
zablokowana w kodzie PSL.  Dostępne są dwa trzystopniowe czasowo zależne zwłoczne 
elementy wyzwalane w oparciu o temperaturę punktu gorącego bądź oleju.  W ustawieniu 
tPre-trip Set możliwe jest wybranie opcji przedwyzwolenia (pre-trip).  Alarm ten informuje o 
wystąpieniu przeciążenia termicznego oraz o wyzwoleniu zabezpieczenia za ustawiony 
czas, jeżeli poziom przeciążenia nie ulegnie zmianie.  Dostępne są cztery tryby chłodzenia, 
dla każdego z tych trybów możliwe jest niezależne ustawienie wykładnika oleju i uzwojenia.  
Wybór trybu chłodzenia może nastąpić automatycznie poprzez PSL lub można to zrobić 
ręcznie za pomocą pliku konfiguracyjnego.  Dwa wejścia optyczne muszą być ustawione w 
PSL jako CM Select 1X (DDB 709) oraz CM Select X1 (DDB 710) i muszą być podłączone 
odpowiednie zestyki w celu podania/odcięcia sygnału na te wejścia. Wybrany tryb 
chłodzenia będzie się zmieniał w sposób następujący: 

CM Select 1X (DDB 709) CM Select X1 (DDB 710) Wybrany tryb chłodzenia 

0 0 1 

0 1 2 

1 0 3 



 

 

CM Select 1X (DDB 709) CM Select X1 (DDB 710) Wybrany tryb chłodzenia 

1 1 4 

Uzwojenie monitorowane może być ustawione na prąd HV, LV, TV (WN, NN, TV) lub 
spoczynkowy.  W przypadku ustawienia uzwojenia monitorowanego na HV (WN) oraz w 
razie otwarcia wyłącznika strony WN prąd będzie przepływał ze strony NN na TV. W 
przypadku ustawienia uzwojenia monitorowanego na LV (NN) oraz w razie otwarcia 
wyłącznika strony NN prąd będzie przepływał ze strony WN na TV.  W przypadku ustawienia 
uzwojenia monitorowanego na prąd spoczynkowy, 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 (WN), znamionowe obciążenie wyliczane jest na podstawie ustawień napięcia 
HV (WN) oraz IB.  W przypadku ustawienia uzwojenia monitorowanego na uzwojenie LV 
(NN), znamionowe obciążenie wyliczane jest na podstawie ustawień napięcia LV (NN) oraz 
IB.  W przypadku ustawienia uzwojenia monitorowanego na uzwojenie TV, znamionowe 
obciążenie wyliczane jest na podstawie ustawień napięcia TV oraz IB.  W przypadku 
ustawienia uzwojenia monitorowanego na prąd spoczynkowy, znamionowe obciążenie 
wyliczane jest na podstawie ustawień REF Power S oraz IB .  Obciążenie niszczące jest 
obciążeniem, które faktycznie jest zasilane z transformatora. 

Prąd spoczynkowy wykorzystywany przez zabezpieczenie termiczne nie jest tym samym 
prądem spoczynkowym, który jest wykorzystywany w zabezpieczeniu różnicowym.  Nie jest 
uwzględniana żadna korekta wektorowa ani filtrowanie składowej zerowej.  W obliczeniach 
prądu spoczynkowego termik uwzględnia maksymalny prąd skuteczny poszczególnych 
uzwojeń.  Należy zauważyć, że obliczenia prądu spoczynkowego nie są przeprowadzane 
przez termik w oparciu o poszczególne fazy.  Obliczenia termicznego prądu spoczynkowego 
wykonywane są wg następującego wzoru: 

[ ] [ ] [ ]
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++
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Gdzie: 

HV_FLCSref = HV prąd dla pełnego obciążenia przy mocy odniesienia 

LV_FLCSref = LV prąd dla pełnego obciążenia przy mocy odniesienia 

TV_FLCSref = TV prąd dla pełnego obciążenia przy mocy odniesienia 

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. 

3.16.1 Wejścia 

Nazwa sygnału Opis 

IA-HV, IB-HV, IC-HV,  

IA-LV, IB-LV, IC-LV,  

IA-TV, IB-TV, IC-TV  

Poziomy prądów fazowych (nieobrobione wartości 
zmierzone).  Prądami wymaganymi przez nadprądowy 
element termiczny są prądy monitorowanego uzwojenia. 

 

IA-bias, IB-bias, IC-bias Prądy spoczynkowe  

ΘTO Zmierzona temperatura górnej warstwy oleju 

ΘA Zmierzona temperatura otoczenia 

Reset thermal (DDB 888) Reset termika 

TRF De-energized (DDB 878) Odłączenie zasilania transformatora.  Jeżeli aktywny, nie 
są uwzględniane straty jałowe transformatora. 
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Nazwa sygnału Opis 

CM Select 1X (DDB 709) 

CM Select 1X stosowany razem z CM Select X1 służy do 
konfiguracji w PSL funkcji wybierania trybu chłodzenia.  
Funkcja ta pozwala na wybranie jednego z czterech 
trybów chłodzenia. 

CM Select X1 (DDB 710) 

CM Select 1X stosowany razem z CM Select X1 służy do 
konfiguracji w PSL funkcji wybierania trybu chłodzenia.  
Funkcja ta pozwala na wybranie jednego z czterech 
trybów chłodzenia. 

3.16.2 Wyjścia 

Nazwa sygnału Opis 

Top oil >1 start  (DDB 1337) Uruchomienie 1 stopnia termika dla górnej warstwy oleju 

Top oil >2 start (DDB 1338) Uruchomienie 2 stopnia termika dla górnej warstwy oleju 

Top oil >3 start (DDB 1339) Uruchomienie 3 stopnia termika dla górnej warstwy oleju 

Top oil >1 trip (DDB 957) Wyzwolenie 1 stopnia termika dla górnej warstwy oleju 

Top oil >2 trip (DDB 958) Wyzwolenie 2 stopnia termika dla górnej warstwy oleju 

Top oil >3 trip (DDB 959) Wyzwolenie 3 stopnia termika dla górnej warstwy oleju 

Hot spot >1 start (DDB 1334) Uruchomienie 1 stopnia termika dla punktu gorącego 

Hot spot >2 start (DDB 1335) Uruchomienie 2 stopnia termika dla punktu gorącego 

Hot spot >3 start (DDB 1336) Uruchomienie 3 stopnia termika dla punktu gorącego 

Hot spot >1 trip (DDB 954) Wyzwolenie 1 stopnia termika dla punktu gorącego 

Hot spot >2 trip (DDB 955) Wyzwolenie 2 stopnia termika dla punktu gorącego 

Hot spot >3 trip (DDB 956) Wyzwolenie 3 stopnia termika dla punktu gorącego 

Pre-trip alarm (DDB 478) Alarm przed wyzwoleniem termika 

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 

3.16.3 Działanie 

Zabezpieczenie termiczne w P64x 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: 

TOATO ∆Θ+Θ=Θ  

Gdzie: 

ΘTO =  temperatura górnej warstwy oleju 

ΘA = temperatura otoczenia 

∆ΘTO = 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: 
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Gdzie: 

∆ΘTO,U = niszczący wzrost temperatury górnej warstwy oleju powyżej temperatury otoczenia 
dla obciążenia L, 

∆ΘTO,n-1 = wcześniejszy wzrost temperatury górnej warstwy oleju powyżej temperatury 
otoczenia, 

∆t = czas pomiędzy niszczącym wzrostem temperatury górnej warstwy oleju a wzrostem 
początkowym, 

τTO = stała czasowa oleju transformatora dla dowolnego obciążenia 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: 
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Wykładnik dla oleju n jest mniejszy niż 1, stała czasowa  górnej warstwy oleju τTO jest 
korygowana następującym równaniem: 
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Gdzie: 

τTO = stała czasowa oleju transformatora dla dowolnego obciążenia powodującego wzrost 
temperatury w granicach pomiędzy wzrostem niszczącym a początkowym.  Parametr ten 
ustawiany jest przez użytkownika. 

∆ΘTO,U = niszczący wzrost temperatury górnej warstwy oleju powyżej temperatury otoczenia 
dla obciążenia L, 

∆ΘTO,n-1 = wcześniejszy wzrost temperatury górnej warstwy oleju powyżej temperatury 
otoczenia, 

n = wykładnik dla oleju.  Parametr ten ustawiany jest przez użytkownika. 

Niszczący wzrost temperatury górnej warstwy oleju wyliczany jest z następującego wzoru: 

n
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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. 

∆ΘTO,R = wzrost temperatury górnej warstwy oleju powyżej temperatury 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: 
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HTOH ∆Θ+Θ=Θ  

Gdzie: 

ΘH = temperatura punktu gorącego (uzwojenia) 

ΘTO =  temperatura górnej warstwy oleju 

∆ΘH = wzrost temperatury punktu gorącego powyżej temperatury górnej warstwy oleju  
 

Wzrost temperatury punktu gorącego powyżej temperatury górnej warstwy oleju ∆ΘH podany 
jest wzorem: 

( ) 1,1,, 1 −








 ∆
−

− ∆Θ+
















−⋅∆Θ−∆Θ=∆Θ nH

t

nHUHHn
we

τ
 

Gdzie: 

∆ΘH,U = niszczący wzrost temperatury punktu gorącego powyżej temperatury górnej warstwy 
oleju dla obciążenia L 

∆ΘH,n-1 = wcześniejszy wzrost punktu gorącego powyżej temperatury górnej warstwy oleju, 

∆t = czas pomiędzy niszczącym wzrostem punktu gorącego a wzrostem początkowym, ∆t 
odnosi się do pojedynczego cyklu.  

τW = 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: 
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Niszczący wzrost temperatury punktu gorącego powyżej temperatury górnej warstwy oleju 
podany jest wzorem: 

m
URHUH K

2
,, ⋅∆Θ=∆Θ  

Gdzie: 

∆ΘH,R = wzrost temperatury najgorętszego punktu uzwojenia powyżej 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 Thermal znajdującej się pod nagłówkiem menu MEASUREMENT 3 
panelu przedniego 



 

 

• Komendy interfejsu zdalnej komunikacji   

• Zmiana 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 3. 

Jeżeli potrzebna jest dokładniejsza reprezentacja stanu temperaturowego transformatora, 
zaleca się stosowanie temperaturowych elementów pomiarowych (RTDs lub CLIO) 
dobranych do spodziewanych zakresów.  Lepszą ochronę na wypadek krótkotrwałych 
przeciążeń może zapewnić stosowanie wraz z zabezpieczeniem nadprądowym elementów 
RTDs/CLIO. 

Sygnał odłączania zasilania od transformatora (DDB 878) został skonfigurowany fabrycznie 
w kodzie PSL.  Aktywowany jest w momencie otwarcia wszystkich wyłączników.  Jeżeli 
sygnał jest aktywny, nie są uwzględniane straty jałowe transformatora.  W rezultacie 
temperatury górnej warstwy oleju oraz punktu gorącego, gdy monitorowany prąd jest równy 
zeru są równe temperaturze otoczenia.  Dezaktywowanie sygnału oznacza, że temperatury 
górnej warstwy oleju oraz punktu gorącego nie są równe temperaturze otoczenia nawet, gdy 
monitorowany prąd jest równy zeru .  W tym przypadku temperatura górnej warstwy oleju 
oraz punktu gorącego będą rosnąć zgodnie z powyższymi wzorami. 

3.17 Statystyka zmniejszenia trwałości 

Pogarszanie się 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 zależne 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). 

3.17.1 Wejścia 

Nazwa sygnału Opis 

IA-HV, IB-HV, IC-HV,  

IA-LV, IB-LV, IC-LV,  

IA-TV, IB-TV, IC-TV  

Poziomy prądów fazowych (nieobrobione wartości 
zmierzone).  Prądami wymaganymi przez nadprądowy 
element termiczny są prądy monitorowanego uzwojenia. 

 

IA-bias, IB-bias, IC-bias Prądy spoczynkowe  

ΘH Obliczona temperatura punktu gorącego 

Reset LOL Reset zmniejszenia trwałości 

3.17.2 Wyjścia 

Nazwa sygnału Opis 

FAA Alarm Alarm współczynnika przyspieszenia starzenia 

LOL Alarm Alarm zmniejszenia trwałości 

Status LOL Sumaryczna utrata trwałości (LOL) podwana w godzinach  

obliczeniowa Lres  Trwałość resztkowa dla referencyjnego punktu gorącego 

Stopień LOL Stopień zmniejszenia trwałości (ROLOL) podawany w % 

Współczynnik starazenia LOL Pomiar współczynnika przyspieszenia starzenia (FAA) 

FAA,m Pomiar średniego współczynnika przyspieszenia starzenia 
(FAA,m)  
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Nazwa sygnału Opis 

Lres dla FAA,m Pomiar liczby godzin trwałości resztkowej dla FAA,m 
(Lres(FAA,m)) 

3.17.3 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: 

)()( ,, rHresrH LLLOL Θ−Θ=   

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: 
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W przypadku analizowania średniego wzrostu temperatury uzwojenia transformatorów o 
65°C, wzór służący do wyliczania wartości FAA

 ma postać następującą: 










+Θ
−

= 273383 H

BB

AA eF  

W przypadku analizowania średniego wzrostu temperatury uzwojenia transformatorów o 
55°C, wzór służący do wyliczania wartości FAA

 ma postać następującą: 
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Gdzie: 

L(ΘH) = trwałość w godzinach dla temperatury najgorętszego punktu uzwojenia,  

ΘH = temperatura najgorętszego punktu uzwojenia obliczana podobnie jak w przypadku 
zabezpieczenia 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: 
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Gdzie: 

Lres,p(ΘH,r) = trwałość resztkowa wyrażona w godzinach dla referencyjnej temperatury sprzed 
1 godz., 

FAA,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: 
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Gdzie: 

• FAAn jest obliczany dla każdego cyklu 

• ∆tn = 1 cykl 

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: 
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3.18 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 P64x zwraca poziom prądu 
zwarciowego, czas trwania zwarcia, datę oraz godzinę wystąpienia każdego ze zwarć 
bezpośrednich.  Obliczanie I2t przeprowadzane są dla poszczególnych faz w oparciu 
zarejestrowany czas trwania oraz wartość maksymalną prądu.  Obliczenie przeprowadzane 
jest jedynie wtedy, gdy prąd przekracza wartość ustawioną dla opcji TF I> Trigger, i gdy 
nieaktywowany jest sygnał Any Differential Start (DDB 1508).  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. 

Mag_IA  >   I>trigger

IA*IA*t  >   I2S threshold

Mag_IB  >   I>trigger

Mag_IC  >   I>trigger

& Phase A through fault alarm

IB*IB*t  >   I2S threshold

IC*IC*t  >   I2S threshold

& Phase B through fault alarm

& Phase C through fault alarm

1 &

Through fault alarm
DDB 508

Through fault recorder
DDB 1779

Any Differential Start
DDB 1508 P4435ENa

 

Rysunek 47:  Logika alarmowania o zwarciu bezpośrednim 

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 niz 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 55°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. 

3.18.1 Wejścia 

Nazwa sygnału Opis 

IA-HV, IB-HV, IC-HV lub 

IA-LV, IB-LV, IC-LV lub 

IA-TV, IB-TV, IC-TV 

Poziomy prądów fazowych (amplitudy fouriera) wybranych 
uzwojeń 



 

 

Nazwa sygnału Opis 

Any Diff start (DDB1508) 

Dowolny z rozruchów 87 lub 64 zastosowany przez logikę 
monitorowania zwarć bezpośrednich, w celu zapobieżenia: 

obliczaniu I2t, gdy uruchomiony został którykolwiek z 
elementów 87 lub 64. 

aktywowaniu alarmu zwarcia bezpośredniego, gdy 
uruchomiony został którykolwiek z elementów 87 lub 64. 

3.18.2 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. 

Through fault alarm (DDB508) Alarm monitoringu zwarć bezpośrednich 

Through fault recorder (DDB1779) Sygnał wyjściowy logiki monitoringu zwarć bezpośrednich, 
wykorzystywany do aktywowania rejestratora zwarć. 

 
Wartości szczytowe prądów IA peak, IB peak, IC peak, fazowe prądy I2t phase A, I2t phase 
B and I2t phase C są podane w menu VIEW RECORDS, w pliku konfiguracyjnym. 

3.19 Zabezpieczenie termiczne oparte o rezystancyjny czujnik temperaturowy (RTD) 

W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem ogólnym lub miejscowym do przekaźnika P64x 
możliwe jest podłączenie do 10, 3 przewodowych rezystancyjnych czujników 
temperaturowych (RTD)Typu A PT100.  Są one podłączane w sposób przedstawiony na 
rysunku Rysunek 48. 

3 wire PT100 RTD 2 wire PT100 RTD

RTD 1

RTD 2

RTD 10

MiCOM P64x

RTD 1

RTD 2

RTD 10

MiCOM P64x

P2178ENc  

Rysunek 48:  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 elementów zmienia się wraz z temperaturą, w 
temperaturze 0°C ich rezystancja jest równa 100Ω.   

W razie zarejestrowania rezystancji spoza dopuszczalnego zakresu aktywowany będzie 
alarm usterki elementu RTD, wskazujący na otwarcie lub zwarcie wejścia RTD.  Sytuacje 
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takie sygnalizowane są sygnałami DDB dostępnymi w kodzie PSL (DDB 453-456) i są 
widoczne w menu Measurements 3. 

Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące alarm oraz wyzwolenie dowolnego z 
elementów RTD (alarm: DDB 1728-1737, 452; wyzwolenie: DDB 1188-1197, 1198).  
Możliwe jest takie zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one widoczne w 
komórkach Monitor Bit x kolumny COMMISSION TESTS przekaźnika. 

W celu uzyskania kompletnych informacji odnośnie do połączeń RTD oraz wymaganych 
kabli, należy zapoznać się z rozdziałem Instalacja dokumentu P64x/EN IN. 

P2006ENa

RTD Open CCT

RTD Short CCT

RTD Data Error

RTD Board Fail

RTD1 Alarm

RTD2 Alarm

RTD10 Alarm

RTDx Alarm
> Setting

RTDx Trip
> Setting

RTD Open CCT

RTD Short CCT

RTD Data Error

RTD Board Fail

RTD1 Trip

RTD2 Trip

RTD10 Trip

x= 1 - 10

x= 1 - 10

&

1

&

1

RTDx Alarm

RTDx Thermal Alarm

RTDx Trip

Any RTD Trip

 

Rysunek 49:  Schemat logiczny elementu RTD 

3.20 Wejścia i wyjścia pętli prądowej  

3.20.1 Wejścia pętli prądowej 

Dostępne są cztery wejścia analogowe (lub pętli prądowej) do podłączenia przetworników 0 
– 1 mA,   
0 – 10 mA, 0 – 20 mA lub 4 – 20 mA.  Wejścia analogowe mogą być wykorzystane do 
podłączenia różnych przetworników, jak np. monitory drgań, tachometry oraz przetworniki 
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 zwłokę czasową.   

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.  Odstęp czasowy pomiędzy 
kolejnymi pomiarami dla każdego z wejść wynosi nominalnie 50 ms. 



 

 

Zależność pomiędzy zakresem pomiarowym przetwornika a zakresem prądowym wejścia 
jest liniowa.  Ustawienie wartości maksymalnej oraz minimalnej odpowiada granicznym 
wartościom zakresu wejścia prądowego.  Zależność tę przedstawiono na Rysunek 50. 

Rysunek 50 pokazuje również związek pomiędzy prądem zmierzonym a licznikiem konwersji 
analogowo-cyfrowej (ADC).  Konstrukcja sprzętowa pozwala na pracę pozazakresową, przy 
maksymalnym liczniku ADC (4095 dla12-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 ranges.  
Przekaźnik będzie zatem kontynuował pomiar oraz wyświetlanie wartości spoza zakresu, 
jednak jedynie w ramach własnych ograniczeń numerycznych (-9999 to 9999). 

0mA 1mA Current I/P
1.0836mA

ADC
Count
4095

Transducer Value

Maximum

Minimum

0

0 - 1mA 0 - 10mA

ADC
Count
4095

Transducer Value

Maximum

Minimum

0

0mA 10mA Current I/P
22.7556mA

Transducer Value

Maximum

Minimum

ADC
Count
4095

0 - 20mA
0mA 20mA Current I/P

22.7556mA

0

Transducer Value

Maximum

Minimum

0

ADC
Count
4095

4 - 20mA
0mA 20mA Current I/P

22.7556mA
4mA

P1417ENa  

Rysunek 50:  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, przykładowo, dla zakresu 0 - 1 mA, 
Maximum zawsze będzie odpowiadało 1 mA a Minimum 0 mA. 

Urządzenia podłączone do wejść pętli prądowych 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 470) 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 szybki element alarmujący 
natychmiastowo o takich niskich wartościach prądu. Jego zakres można ustawić na 0 - 
4 mA.  Element ten kontroluje sygnał wyjściowy (CLI1/2/3/4 I< Fail Alm., DDB 461- 464), 
który w razie potrzeby może być powiązany ze zdefiniowanym przez użytkownika alarmem. 

Dla każdego elementu zabezpieczającego zaimplenetowano histerezę.  Dla zabezpieczeń 
reagujących na wartości wyższe od dopuszczalnego zakresu, stosunek wartości odpadania 
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do pobudzenia wynosi 0,95, dla zabezpieczeń reagujących na wartości niższe od 
dopuszczalnego zakresu stosunek ten wynosi 105%. 

Dostępne jest wejście blokujące timer dla każdego ze stopni pętli prądowej, które w razie 
podania na nie sygnału resetuje timery CLI (wejść pętli prądowej) odpowiednich stopni, 
(DDB 714-717). Jeżeli wejście pętli prądowej jest zablokowane, zablokowane są również 
stopnie timerów alarmujących oraz alarm niedomiaru prądowego 4 – 20 mA powiązane z 
zablokowanym wejściem.  Sygnały blokujące mogą być przydatne w blokowaniu wejść pętli 
prądowych, np. w momencie otwarcia wyłącznika.  

Sygnały DDB mogą służyć informowaniu o uruchomieniu stopni alarmowych oraz 
wyzwolenia każdego z wejść pętli prądowych (CLI1/2/3/4 start alarmu: DDB 1614-1617, 
wejście pętli prądowej 1/2/3/4, start wyzwolenia: DDB 1618-1621, wejście pętli prądowej 03-
02-01/4 alarm: DDB 457-460, Wejście pętli prądowe 1/2/3/4, wyzwolenie: DDB 1199-1202).  
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 1312. 

Current Loop
Input alarm
> Setting

x = 1 - 4

CLIx I< Fail
(4-20MA Input Only)

CL Card I/P Fail

Current Loop
Input x Trip
> Setting

x = 1 - 4

CLIx I< Fail Alarm

(4-20mA Input Only)

CL Card I/PFail

&

&

(DT)

CLIx Alarm Start

CL Input x Alarm

CLIx Trip Start

CL Input x Trip

P2013ENa

CLIx Alarm Delay

CLIx Trip Delay
(DT)

 

Rysunek 51:  Schemat logiczny wejścia pętli prądowej 

3.20.2 Wyjście pętli prądowej 

Dostępne są cztery analogowe wejścia prądowe o zakresach 0 - 1 mA, 0 - 10 mA, 0 - 20 mA 
lub  
4 - 20 mA, dzięki którym maleje zapotrzebowanie na stosowanie osobnych przetworników.  
Można je użyć do zasilenia standardowych amperomierzy z cewką ruchomą, w celu 
uzyskania analogowych wskazań wartości części z mierzonych wielkości lub, po 
zastosowaniu istniejących analogowych terminali RTU, można je wykorzystać w systemach 
SCADA.  

Operacja konwersji wyjścia CLIO wykonywana jest co 50 ms, podobnie odświeżanie 
pomiaru na wyjściu odbywa się co  50 ms. 

Użytkownik może ustawić zakres pomiarowy dla każdego wejścia analogowego.  Graniczne 
wartości zakresu określone są parametrami Maximum oraz Minimum.   



 

 

Dzięki temu użytkownik może z większą dokładnością śledzić wybrany zakres pomiarowy.  
Parametry napięcia oraz prądu można ustawić zarówno dla strony pierwotnej jak i wtórnej, 
odpowiednio ustawiając parametr CLO1/2/3/4 Set Values - Primary/Secondary powiązany z 
każdym wyjściem pętli prądowej. 

Prąd wyjściowy każdego z wyjść analogowych jest liniowo skalowany do swojego zakresu 
zdefiniowanego ustawieniami parametrów Maximum i Minimum.  Zależność tę 
przedstawiono na Rysunek 52. 

0 - 10mA

P1418ENa
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Rysunek 52:  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, przykładowo, dla zakresu 0 - 1 mA, 
Maximum zawsze będzie odpowiadało 1 mA a Minimum 0 mA. 

Przetworniki P64x 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 o pełnej skali 10 mA będą normalnie 
zasilać obciążenia do 1000 Ω (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 ok. 500 Ω . 

Kabel 1/0.6 mm 1/0.85 mm 1/1.38 mm 

CSA (mm2) 0,28 0,57 1,50 
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Kabel 1/0.6 mm 1/0.85 mm 1/1.38 mm 

R (Ω/km) 65,52 32,65 12,38 

Urządzenia 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 prądowych 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 471) 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: 

Parametr wyjścia 
pętli prądowej Skrót Jednostki Zakres Krok Domyślne 

min. 
Domyślne 

maks. 

Amplituda prądowa 

Amplituda IA-1 

Amplituda IB-1 

Amplituda IC-1 

Amplituda IA-2 

Amplituda IB-2 

Amplituda IC-2 

Amplituda IA-3 

Amplituda IB-3 

Amplituda IC-3 

Amplituda IA-4 

Amplituda IB-4 

Amplituda IC-4 

Amplituda IA-5 

Amplituda IB-5 

Amplituda IC-5 

Amplituda IA WN 

Amplituda IB WN 

Amplituda IC WN 

Amplituda IA NN  

Amplituda IB NN  

Amplituda IC NN 

Amplituda IA TV 
(P643/645) 

Amplituda IB TV 
(P643/645) 

IC TV Magnitude 
(P643/645) 

A 0 do 16 A 0,01 A 0 A 1,2 A 



 

 

Parametr wyjścia 
pętli prądowej Skrót Jednostki Zakres Krok Domyślne 

min. 
Domyślne 

maks. 

Amplituda prądowa 

Zmierzona ampl. IN 
WN 

Obliczona ampl. IN 
WN 

Zmierzona ampl. IN 
NN 

Obliczona ampl. IN NN 

Zmierzona ampl. IN TV 

Obliczona ampl. IN TV 

A 0 do 16 A 0,01 A 0 A 1,2 A 

Fazowe składowe 
prądowe 

Amplituda I0-1 

Amplituda I1-1 

Amplituda I2-1 

Amplituda I0-2 

Amplituda I1-2 

Amplituda I2-2 

Amplituda I0-3 
(P643/645) 

Amplituda I1-3 
(P643/645) 

Amplituda I2-3 
(P643/645) 

Amplituda I0-4 (P645) 

Amplituda I1-4 (P645) 

Amplituda I2-4 (P645) 

Amplituda I0-5 (P645) 

Amplituda I1-5 (P645) 

Amplituda I2-5 (P645) 

A 0 do 16 A 0,01 A 0 A 1,2 A 

Amplituda napięcia 
P-P 

Amplituda VAB  

Amplituda VBC  

Amplituda VCA  

V 0 do 
200 V 0,1 V 0 V 140 V 

Amplituda napięcia 
P-N 

Amplituda VAN 
(P643/645) 

Amplituda VBN 
(P643/645) 

Amplituda VCN 
(P643/645) 

V 0 do  
200 V 0,1 V 0 V 80 V 

Amplituda napięcia 
punktu neutralnego 

Obliczona ampl. VN  
(P643/645) V 0 do  

200 V 0,1 V 0 V 80 V 

Amplituda napięcia 
P-P Amplituda Vx V 0 do  

200 V 0,1 V 0 V 80 V 

Fazowe składowe 
napięciowe 

Amplituda V1 

Amplituda V2  

Amplituda V0  

V 0 do  
200 V 0,1 V 0 V 80 V 

Skuteczne napięcia 
fazowe (RMS) 

VAN RMS (P643/645) 

VBN RMS (P643/645) 

VCN RMS (P643/645) 

V 0 do  
200 V 0,1 V 0 V 80 V 

Częstotliwość Częstotliwość Hz 0 do  
70 Hz 0,01Hz 45 Hz 65 Hz 
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Parametr wyjścia 
pętli prądowej Skrót Jednostki Zakres Krok Domyślne 

min. 
Domyślne 

maks. 

Temperatury RTD 

RTD 1 

RTD 2 

RTD 3 

RTD 4 

RTD 5 

RTD 6 

RTD 7 

RTD 8 

RTD 9 

RTD 10 

°C 

-40°C 

do 

300°C 

0,1°C 0°C 200°C 

Wejścia pętli 
prądowej 

Wejście pętli prąd. 1 

Wejście pętli prąd. 2 

Wejście pętli prąd. 3 

Wejście pętli prąd. 4 

- 

-9999 

do 

9999 

0,1 0 9999 

Element zabezp. 
przed 
przemagnesowanie
m W1 

V/Hz W1 
(P643/P645) V/Hz 0 do 20 0,01 0 4 

 V/Hz termiczne W1 
(P643/P645) % 0 do 200 0,01 0 120 

Element zabezp. 
przed 
przemagnesowanie
m W2 

V/Hz W2 V/Hz 0 do 20 0,01 0 4 

 V/Hz termiczne W2 % 0 do 200 0,01 0 120 

Temperatura punktu 
najgorętszego T punktu gorącego °C -40 do 

300 0,1 0 200 

Temperatura górnej 
warstwy oleju T górnej warstwy oleju °C -40 do 

300 0,1 0 200 

Temperatura 
otoczenia T otoczenia °C -40 do 

300 0,1 0 200 

Status zmniejszenia 
trwałości Status LOL godz. 1 do 

300000 1 1 300000 

Uwaga 1: Wewnętrzna częstotliwość odświeżania wynosi 50 ms. 

Uwaga 2:  Ustawienia te dotyczą jedynie wersji 1 A oraz 100/120 V.  W 
przypadku innych wersji muszą być one odpowiednio zwielokrotnione. 

3.21 Zabezpieczenie przed przemagnesowaniem (V/f) 

Strumień magnetyczny w rdzeniu transformatora jest wprost proporcjonalny do napięcia i 
odwrotnie proporcjonalny do częstotliwości.  Im wyższy jest stosunek V/f ratio, tym wyższy 
jest prąd magnesujący, który powoduje przegrzania i może być przyczyną uszkodzenia 
izolacji.  Funkcja zabezpieczenia przed przemagnesowaniem wykrywa niedopuszczalnie 
wysokie poziomy strumienia w żelaznych rdzeniach transformatorów, zarówno te 
spowodowane wzrostem napięcia, spadkiem częstotliwości jak i oboma tymi czynnikami 
jednocześnie.  Wzrost stosunku V/f nie wymaga nagłego wyzwolenia, ponieważ stan taki 
może być przejściowy a przywrócenie stanu normalnego może zająć maks. 1-2 minuty.   

Przekaźnik P64x zawiera dwa cztero stopniowe elementy zabezpieczające przed 
przemagnesowaniem. Napięcie z wejścia trójfazowego przekładnika napięciowego trafia na 
zabezpieczający przed przemagnesowaniem element Volts/Hz W1.  Napięcie z wejścia 
jednofazowego przekładnika napięciowego trafia na zabezpieczający przed 
przemagnesowaniem element Volts/Hz W2.  Zabezpieczenie monitoruje stosunek napięcia 
międzyfazowego (VAB) do częstotliwości V/Hz, i zadziała jedynie wtedy, gdy stosunek ten 
przekroczy ustawioną na nim wartość.  Stopień może być ustawiony do pracy na 



 

 

charakterystyce czasowo niezależnej bądź czasowo zależnej (IDMT). Stopień ten można 
wykorzystać jako wyjście wyzwalające zabezpieczenie.  Dostępne są również 3 inne 
niezależne czasowo stopnie, które można łączyć z charakterystyką czasową zależną, 
tworząc w ten sposób kombinowaną, wielostopniową charakterystykę zadziałania 
wyzwolenia V/Hz z kodem PSL.  Sygnał blokujący dostępny jest wyłącznie dla stopnia 1, dla 
V/Hz>1, który to stopień może pracować na charakterystyce czasowo niezależnej.  
Sygnałami blokującymi są BLK W1 VPERHZ>1 (DDB 712) oraz BLK W2 VPERHZ>1 (DDB 
713).   Pozwalają one stopniom niezależnym czasowo na pominięcie sekcji charakterystyk 
zależnych czasowo.  Sygnał blokujący resetuje timer, sygnał uruchomienia oraz sygnał 
wyzwolenia.   

Dostępny jest również jeden, zależny czasowo stopień alarmowy, który można wykorzystać 
do informowania o nieprawidłowości zanim dojdzie do uszkodzenia transformatora. 

Przekaźnik P642 posiada jedynie element zabezpieczający przed przemagnesowaniem.  
Natomiast P643/P645 posiadają dwa takie oddzielne zabezpieczenia, odpowiednio dla 
strony WN oraz NN.  

Przemagnesowanie jest funkcją podgrzewania, tym samym timer resetujący zaczyna 
odliczanie zawsze, gdy poziom strumienia spadnie poniżej poziomu pobudzenia.  
Zakumulowane ciepło jest liniowo obniżane z wartości aktualnej do zera w ciągu czasu 
resetującego.  Jeżeli po upłynięciu połowy czasu resetującego znowu wystąpi 
przemagnesowanie, podgrzewanie rozpocznie się ponownie z poziomu równego połowie 
wcześniej zakumulowanej wartości.   

Użytkownik za pomocą polecenia resetującego może zresetować element po teście iniekcji.  
Polecenie resetu zresetuje wszystkie sygnały uruchomienia, wyzwolenia oraz DBB dla V/Hz. 
Zresetowany zostanie równiez pomiar przemagnesowania.  Funkcję przemagnesowania 
można zresetować przez wystawienie za pomocą kodu PSL odpowiedniego sygnału DBB 
(W1 Rest V/Hz: DDB 889, W2 Rest V/Hz: DDB 890). 

Stopnie V/Hz>1 można zablokować poprzez wystawienie odpowiednich sygnałów DDB za 
pomocą kodu PSL (BLK W1 VPERHZ>1: DDB 712, BLK W2 VPERHZ>1: DDB 713).  
Dostępne są również sygnały DDB sygnalizujące uruchomienie oraz wyzwolenie 
zabezpieczenia, (uruchomienie: DDB 1599-1602, 1604-1607, wyzwolenie: DDB 1240-1247).  
Dalsze sygnały DDB W1 V/Hz> Alarm Start, W2 V/Hz> Alarm Start generowane są przez 
stopień alarmujący o przemagnesowaniu (DDB 1598, DDB 1603).  Możliwe jest takie 
zaprogramowanie stanów sygnałów DDB, by były one widoczne w komórkach Monitor Bit x 
kolumny COMMISSION TESTS przekaźnika. 

Uruchomienia zabezpieczenia przed przemagnesowaniem są wewnętrznie powiązane z 
sygnałem ANY START DDB – DDB 1312. 

Pierwszy stopień wyzwalający może być ustawiony do pracy na charakterystyce IDMT, 
określonej w sposób następujący: 

t  = TMS , (M - 1)2  

Gdzie: 

M  = V/f, ( V/f Trip Setting ) 

V = Napięcie zmierzone 

f  = Częstotliwość zmierzona 
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Rysunek 53:  Logiczny schemat zabezpieczenia przed przemagnesowaniem 
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Rysunek 54:  Zabezpieczenie przed przemagnesowaniem o charakterystyce IDMT  

Zastosowana charakterystyka IDMT jest tutaj funkcją termiczną. Wewnętrzny timer IDMT 
pełni rolę modelu termicznego z charakterystyką chłodzenia. Po nagłym wzroście stosunku 
V/Hz timer powinien przeprowadzić resetowanie zgodnie z resetującą charakterystyką 
chłodzenia. W innym razie urządzenie, na którym zanotowano kolejny nagły wzrost stosunku 



 

 

V/Hz zanim ochłodzono je do normalnego stanu, może zostać uszkodzone przed 
osiągnięciem punktu wyzwolenia V/Hz. 

Do tego celu używana jest liniowa krzywa resetowania z ustawionym czasem resetowania 
Reset Time (V/Hz>x tReset). Rzeczywisty czas pozostały do zresetowania: 

Czas resetowania = tReset * IDMTtimer/tDocelowy    

Gdzie tTarget = TMS/(M-1)2. 

Rzeczywista zwłoka wyzwolenia wynosi: 

Opóźnienie wyzwolenia = tDocelowy * (1-RESETtimer/tReset)      

Poniższy przykład tłumaczy charakterystykę resetowania.  Model termiczny potrzebuje 
czasu tReset do zresetowania do zera po osiągnięciu 100% V/f>1 Trip dla stopnia 1. Jeżeli 
model termiczny nie osiągnął 100% V/f>1 Trip, czas resetu zostanie proporcjonalnie 
skrócony. Przykładowo, jeżeli czas resetu Reset Time ustawiony jest na 100 s, a model 
termiczny osiągnął zaledwie 50% V/f>1 Trip w momencie resetowania V/Hz czas resetu 
będzie wynosił 50 s, jak pokazano to dla stopnia 2. W przypadku pojawienia się kolejnego 
skoku wartości V/Hz zanim pierwszy reset osiągnie V/f>1 Reset, opóźnienie czasowe V/Hz 
nakazuje uwzględnić czas pozostały do resetu, tak jak widać to dla stopnia 3. 

P4284ENa  

Rysunek 55:  Charakterystyka resetowania 
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4 DZIAŁANIE NIE ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ 

W poniższym paragrafie szczegółowo opisano działanie funkcji przekaźnika P64x nie 
związanych z ochroną. 

4.1 Monitoring przekładnika prądowego (CTS) 

Monitoring 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 wszystkich 
końcach, prawie pewne jest, że wystąpiło pełne zwarcie (CTS I2/I1>2 ustawiona powyżej 
niezrównoważenia obciążenia oraz poniżej minimalnego prądu 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 CT  

• Zwarcie na jednym z końców zasilania  

I1 służy zdiagnozowaniu czy wystąpił problem z CT, czy też nie.  Wykrycie I1 większego niż 
CTS I1 na wszystkich końcach oznacza problem z przekładnikiem CT i dopuszczenie do 
działania monitoringu 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. 

Status CTS w podnagłówku CT SUPERVISION może być ustawiony zarówno na 
alarmowanie jak i ograniczanie.  W trybie alarmowania, opóźnienie alarmu CTS 
automatycznie ustawiane jest na zero.  Wystąpienie usterki przekładnika CT 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 przekładnika prądowego  
CT blokowane jest na 20 ms.  Następnie dla zabezpieczenia różnicowego wprowadzane są 
nowe ustawienia Is-CTS, jak pokazano to na Rysunek 56, zwiększona zostaje strefa 
ograniczenia charakterystyki spoczynkowej.  Niskoimpedancyjne zabezpieczenie REF, 
zabezpieczenia ziemnozwarciowe oraz nadprądowe NPS są blokowane wewnętrznie przez 
system CTS w momencie wykrycia usterki przekładnika CT wykorzystywanego przez każdą 
z tych funkcji ochronnych.  Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nie jest blokowane przez CTS, 
jeżeli opcja IN> input ustawiona jest na measured (wielkość mierzona). 
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Rysunek 56:  Ustawienie CTS I1 stosowane dla zabezpieczenia różnicowego 
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Rysunek 57:  Schemat logiczny systemu CTS zabezpieczenia różnicowego 

Rysunek 56 przedstawia system CTS monitorujący prądy kolejności przeciwnej i zgodnej 
wszystkich końców (2 do 5, w zależności od modelu przekaźnika).  Usterka CT 
diagnozowana jest w momencie wystąpienia wszystkich poniższych warunków w tym 
samym czasie:  

• Prąd kolejności zgodnej dla co najmniej dwóch wejść prądowych przekracza 
ustawioną wartość progową wyzwolenia I1 (ustawienie CTS I1 w menu 
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SUPERVISON).  Oznacza to także, że CTS może pracować tylko wtedy, gdy dla 
chronionego obiektu płynie przynajmniej minimalny prąd obciążenia. 

• Górna wartość ustawiona dla stosunku prądu kolejności przeciwnej do prądu 
kolejności zgodnej, CTS I2/I1>2, przekroczona jest wyłącznie na jednym końcu.  

• Na wszystkich pozostałych końcach stosunek prądu kolejności przeciwnej do prądu 
kolejności zgodnej jest mniejszy od ustawionej wartości dolnej, CTS I2/I1> 1, lub prąd 
płynący w obwodzie jest niezauważalny (prąd kolejności zgodnej jest mniejszy 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 praktycznie nie 
występuje. 

4.2 Skok wartości prądu na wejściu 

W P643 oraz P645 możliwe jest wyłącznie wejść prądowych z ochrony. Każde z wejść 
prądowych można wyłączyć w sposób następujący: 

• Aktywowane są odpowiednie sygnały DDB (DDB 737, 738, 739, 740 lub 741) i 
spełniany jest warunek niedomiaru prądowego.        

• Aktywowany jest sygnał DDB 736 oraz DDB 737, 738, 739, 740 lub 741. 

Dla wyłączonego z ochrony wejścia prądowego przekaźnik ustawia prąd na zero, tak więc 
funkcje ochronne dot. tego wejścia nie wykrywają żadnego prądu.  Z drugiej jednak strony 
przekaźnik nadal mierzy prąd, który może przepływać przez to wyłączone wejście i 
porównuje go z wartością progową elementu podprądowego.  Wartość progowa elementu 
podprądowego jest stała i wynosi 0,05 In. 

Wymagane wejścia są następujące: 

Nazwa sygnału Opis 

CT Exclusion enabled (DDB 736) 
Sygnał ten należy aktywować w celu wyłączenia 
jakiegokolwiek wejścia przekładnika CT bez 
uwzględniania elementów podprądowych. 

T1 CT Exclusion enabled (DDB 737) Sygnał ten należy aktywować aby wyłączyć wejście 
T1 CT. 

T2 CT Exclusion enabled (DDB 738) Sygnał ten należy aktywować aby wyłączyć wejście 
T2 CT. 

T3 CT Exclusion enabled (DDB 739) Sygnał ten należy aktywować aby wyłączyć wejście 
T3 CT. 

T4 CT Exclusion enabled (DDB 740) Sygnał ten należy aktywować aby wyłączyć wejście 
T4 CT. 

T5 CT Exclusion enabled (DDB 741) Sygnał ten należy aktywować aby wyłączyć wejście 
T5 CT. 

 
Wyjścia są następujące:  

Nazwa sygnału Opis 

T1 CT Excluded (DDB 704) Aktywowanie tego sygnału oznacza wyłączenie T1 CT 
spod wszelkich funkcji zabezpieczających. 

T2 CT Excluded (DDB 705) Aktywowanie tego sygnału oznacza wyłączenie T2 CT 
spod wszelkich funkcji zabezpieczających. 

T3 CT Excluded (DDB 706) Aktywowanie tego sygnału oznacza wyłączenie T3 CT 
spod wszelkich funkcji zabezpieczających. 

T4 CT Excluded (DDB 707) Aktywowanie tego sygnału oznacza wyłączenie T4 CT 
spod wszelkich funkcji zabezpieczających. 

T5 CT Excluded (DDB 708) Aktywowanie tego sygnału oznacza wyłączenie T5 CT 
spod wszelkich funkcji zabezpieczających. 



 

 

Nazwa sygnału Opis 

CT exclusion-protection disabled (DDB 
1723) 

Status wyłączonego z ochrony wyjścia Tx CT jest 
zapisywany w NVRAM.  W trakcie inicjalizacji przekaźnika, 
po awarii zasilania pomocniczego, stan zapisany 
porównywany jest ze stanem obecnym.  W przypadku 
niezgodności aktywowany jest sygnał.  W momencie 
aktywowania sygnału DDB blokowane są wszystkie 
funkcje związane w jakiś sposób z sygnałem prądowym.  

Niedostateczna liczba przekładników 
prądowych (DDB 485) 

Alarm ten aktywowany jest, gdy więcej niż jedno wejście 
prądowe zostało wyłączone z funkcji ochronnych P643 lub 
więcej niż trzy wejścia prądowe zostały wyłączone z 
funkcji ochronnych P645. 

  

W przypadku przekaźnika P643 można wyłączyć jedynie jedno wejście prądowe, a w 
przypadku przekaźnika P645 maksymalnie trzy.  Alarm (DDB 485) aktywowany jest wtedy, 
gdy dopuszczalna liczba wyłączonych wejść prądowych zostanie przekroczona.  Status 
sygnałów DDB 704, 705, 706, 707 oraz 708 przechowywany jest w pamięci NVRAM. Alarm 
(DDB 1723) aktywowany jest, gdy statusy przechowywane w pamięci nie pokrywają się z 
tymi, jakie wykryto po ponownym załączeniu zasilania.  W razie aktywowania sygnału DDB 
1723 blokowane są następujące funkcje. zabezpieczenia różnicowego, REF, nadprądowego, 
nadprądowego reagującego na składową przeciwną, ziemnozwarciowego, termicznego, 
przed zwarciami bezpośrednimi, na wypadek uszkodzenia wyłącznika, monitoringu CT oraz 
VT. 

Rysunek 58 logikę wyłączania wejścia prądowego. 
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Rysunek 58:  Logika wyłączania wejścia prądowego. 

4.3 Alarm usterki obwodu elektrycznego 

Logika alarmu usterki obwodu elektrycznego musi być skonfigurowana w sposób 
następujący: Is-cctfail>, K-cctfail and tls-cctfail>.  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.  
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Rysunek 59:  Charakterystyka zwarciowa alarmu usterki obwodu elektrycznego 

4.4 Monitoring przekładnika napięciowego 

 Funkcja monitoringu przekładnika napięciowego (VTS) służy do wykrywania usterek na 
wejściach napięciowych AC przekaźnika.  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 VT.   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.   

Status monitoringu VT można ustawić na wyłączony, włączony lub informacyjny.  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. 

Działanie systemu monitoringu VTS może być determinowane wejściem statusowym 
wyłącznika (MCB) lub wewnętrzną logiką wykorzystująca pomiary wykonywane przez 
przekaźnik.  Dla danej metody pomiarowej należy w przypadku awarii zasilania przekładnika 
napięciowego rozpatrzyć trzy podstawowe aspekty.  Zdefiniowano jest poniżej: 

• zanik jednego lub dwóch napięć fazowych, 

• zanik wszystkich trzech napięć fazowych w warunkach obciążenia, 

• brak trzech napięć fazowych w momencie włączenia linii pod napięcie. 

Wartości ustawione dla opcji VTS I>Inhibit oraz VTS I2>Inhibit są wartościami pu.  Logika 
VTS uwzględnia prąd powiązany z uzwojeniem, do którego podłączono przekładnik 
napięciowy VT. 

W P642 ustawienia VTS I>Inhibit oraz VTS I2>Inhibit odnoszą się zawsze do CT1 lub CT2, 
jeżeli VT umiejscowiony jest odpowiednio na uzwojeniu WN lub NN. 

W P643 ustawienia VTS I>Inhibit oraz VTS I2>Inhibit odnoszą się zawsze do CT1, CT2 lub 
CT3, jeżeli VT umiejscowiony jest odpowiednio na uzwojeniu WN, trójnym lub NN. 
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W P645 ustawienia VTS I>Inhibit oraz VTS I2>Inhibit odnoszą się zawsze do CT1, CT3 lub 
CT5, jeżeli VT umiejscowiony jest odpowiednio na uzwojeniu WN, trójnym lub NN.  W P645, 
jeżeli VT umiejscowiony jest na uzwojeniu WN, a ustawienie zacisków tego uzwojenia WN 
HV CT Terminals wynosi 00011, to T1 CT oraz T2 CT są połączone z uzwojeniem WN.  
Przekaźnik porównuje prąd poszczególnych faz strony WN z ustawieniem VTS I>Inhibit 
oraz składową przeciwną prądu strony WN z ustawieniem VTS I2>Inhibit.  W tym przypadku 
ustawienia odnoszą się zawsze do T1 CT. 

4.4.1 Zanik jednego lub dwóch napięć fazowych 

Funkcja monitoringu przekładnika dostępna w przekaźniku 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 w przypadku 
wystąpienia zwarcia w instalacji zapewniona jest poprzez obecność składowej przeciwnej 
prądu.  Wykorzystanie składowych przeciwnych zapewnia poprawne działanie nawet w 
przypadku stosowania przekładników trójrdzeniowych lub połączonych w otwarty trójkąt. 

Element VTS reagujący na składową przeciwną: 

Wartości graniczne wykorzystywane przez element wynoszą V2 = 10 V (napięcie odpadania 
V2 wynosi 9,5 V), natomiast prąd I@ jest ustawialny, Ι2 = 0,05 do 0,5 Ιn (wartość domyślna 
0,05 Ιn).   

4.4.2 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 trójfazowych.  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 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. 

Układy detekcji poziomów napięć fazowych nie są regulowane i ich napięcie odpadania 
wynosi 10 V natomiast pobudzenia 30 V.   

Czułość elementów reagujących na prądy na siebie się nakładające jest stała i wynosi 0,1 In. 

4.4.3 Brak trzech napięć fazowych w momencie włączenia linii pod napięcie.  

Jeżeli przekładnik napięciowy VT przed zasileniem został nieumyślnie odizolowany, mogą 
wystąpić nieprawidłowości w działaniu zależnych napięciowo elementów.  Wcześniejszy 
element VTS stwierdzał usterkę trójfazowego przekładnika VT na podstawie braku 
wszystkich 3 napięć fazowych, które nie skutkowało w żaden sposób odpowiednią zmianą 
prądu.  Jednakże zasilenie linii wpłynie na zmianę prądu (na skutek obciążenia lub np. 
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 3 fazach w momencie zasilenia linii 
może być skutkiem zaistnienia dwóch sytuacji.  Pierwsza to uszkodzenie trójfazowego 
przekładnika napięciowego VT, druga to krótkie zwarcie trzech faz.  Pierwsza z sytuacji 
wymagała bedzie zablokowania funkcji zależnych od napięcia, druga natomiast wymaga 
wyzwolenia zabezpieczenia.  Do rozróżnienia tych dwóch sytuacji używany jest detektor 
poziomów nadmiarów prądowych (VTS Ι> Inhibit), który, gdy działa, zapobiega przed 
zablokowaniem 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 faz.  Jeżeli linia, na której znajduje się 
wadliwy trójfazowy przekładnik VT jest aktualnie zamknięta, detektor nadmiarów prądowych 
nie zadziała, natomiast będzie działał blok VTS.  Zamknięcie zwarcia trzech faz skutkuje 
zadziałaniem detektora nadmiarów prądowych i zapobiega zadziałaniu bloku 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 Ι> Inhibit nie zostanie pobudzony. 

Do wysterowania logiki VTS potrzeba większej liczby dedykowanych detektorów poziomów 
nadmiarów prądowych, a więc: 

• ΙA>, ΙB>, ΙC>, te detektory poziomów mają czas działania krótszy niż 20 ms, a ich 
ustawienia powinny  być wyższe od prądu obciążenia.  Ustawienie te określa się 
mianem progu prądowego systemu VTS.  Te detektory poziomu pobudzają się dla 
wartości równej 100% wartości ustawionej a odpadają przy 95% wartości ustawionej. 

• Ι2>, 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. 

• ∆ΙIA>, ∆ΙB>, ∆ΙC>, 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 fazowe i mają stałe 
ustawienia, poziom pobudzenia = 30 V (Vn = 100/120 V), 120V (Vn = 380/480 V), 
poziom odpadania = 10V (Vn = 100/120 V), 40V (Vn = 380/480 V). 

• VAB>, VBC>, te detektory poziomów reagują na napięcia międzyfazowe i mają stałe 
ustawienia, poziom pobudzenia = 95 V (Vn = 100/120 V), poziom odpadania = 70 V 
(Vn = 100/120 V). 

• V2>, ten detektor poziomu reaguje na składową przeciwną napięcia, ma stałe 
ustawienie 10V/40 V, w zależności od napięcia znamionowego przekładnika VT 
(100/120 or 380/480), pobudzenie przy 100% wartości ustawionej,   natomiast 
odpadanie przy 95% wartości ustawionej. 
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Rysunek 60:  Logika VTS - P645 oraz P643 
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Rysunek 61:  Logika VTS - P642 

4.4.3.1 Wejścia  

Nazwa sygnału Opis 

ΙA>, ΙB>, ΙC> Poziomy prądów fazowych (amplitudy Fouriera). 

Ι2>  ΙPoziom 2 level (amplituda Fouriera). 

∆ΙA, ∆ΙB, ∆ΙC Pomiary prądu fazowego (cykl obecny i poprzedni). 

VA>, VB>, VC> Napięcia fazowe (amplitudy Fouriera). 

V2> Składowa przeciwna napięcia (amplituda Fouriera). 

ALL POLE DEAD (DDB 1772) 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 (DDB 874) Do zdalnej inicjalizacji blokowania VTS, poprzez wejście 
optyczne 

Any Voltage Dependent Function (DDB 
1739) 

Wyjście dowolnej funkcji wykorzystującej napięcie 
instalacji, jeżeli którakolwiek z takich funkcji zadziała przed 
wykryciem systemu VTS, zadziałanie VTS jest blokowane.  
Wyjścia obejmują uruchomienia i wyzwolenia.  Jest to 
ukryty sygnał DDB, nie dostępny do użytku klientów. 

Accelerate Ind (DDB 1738) 

Sygnał z szybkiej, zależnej od napięcia funkcji 
wyzwalającej, służący do przyspieszania wskazań, gdy 
zaznaczona jest wyłącznie opcja informacyjna. Jest to 
ukryty sygnał DDB, nie dostępny do użytku klientów. 

Any Pole Dead (DDB 1773) 
Wyłącznik otwarty na jednej lub więcej fazach 
(wysterowany zestykiem pomocniczym lub logiką biegun 
martwego). 

tVTS Ustawienia timera VTS do działania zapadkowego. 

4.4.3.2 Wyjścia  

Nazwa sygnału Opis 

VTS Fast Block (DDB1 800) Służy do blokowania funkcji napięciowych. 

VTS Slow Block (DDB 1801) Służy do blokowania sygnału Any Pole Dead 



 

 

Nazwa sygnału Opis 

VTS Indication (DDB 477) Sygnał służaący informowaniu o zadziałaniu VTS. 

4.4.4 Działanie 

Przekaźnik może w sposób następujący reagować na zadziałanie elementu VTS: 

• VTS skonfigurowany jedynie do alarmowania (DDB 477 VT Fail Alarm), 

• opcjonalne blokowanie zależnych od napięcia elementów zabezpieczających (DDB 
1800 VTS Fast Block,  DDB 1801 VTS Slow Block),  

• opcjonalne przekształcanie kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego, 
kierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 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 elementu zabezpieczającego. 

Zwłoczne elementy zabezpieczające (kierunkowe zabezp.  nadprądowe NPS) są blokowane 
po czasie VTS Time Delay odliczanym od zadziałania VTS Slow Block.  Szybkie elementy 
zabezpieczające (kierunkowe zabezp.  nadprądowe, przed przesunięciem napięcia punktu 
neutralnego, niedomiarem napięciowym) są blokowane w momencie zadziałania VTS Fast 
Block. 

Uwaga: Zabezpieczenie przed przesunięciem napięcia punktu neutralnego jest 
blokowane przez VTS, jeżeli 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 1800 VTS Fast Block oraz DDB 1801 VTS Slow Block z logiką 
funkcji zabezpieczającej. 

Elementy VTS Ι> Inhibit lub VTS Ι2> 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 wczesniej ustawień 
fazowego detektora poziomu. 

Informacja o stanie VTS zostanie podana po upłynięciu czasu  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 elementy 
zabezpieczające są aktywne.  W takim przypadku, jeżeli został wystawiony sygnał 
wyzwolenia wskazania VTS będą aktywowane zanim upłynie ustawiony dla VTS czas 
opóźnienia. 

W aplikacjach 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 róznych obiektów.  Podanie sygnału na 
izolowane optycznie wejście powiązane z ustawieniem MCB Open przekaźnika umożliwi 
uzyskanie wymaganego bloku. 

W aplikacjach, w których nadprądowe elementy 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. 

4.4.5 Logika bieguna martwego 

Logika (wykrywania) bieguna martwego w P642 potrzebuje dwóch wejść jednofazowych 
przekładników napięciowych VT.  W przypadku P643 oraz P645 jest to jedno wejście 
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jednofazowego przekładnika napięciowego VT. W przekaźniku P642 uwzględniane są 
napięcia VAB oraz VBC, natomiast w P643/P645 uwzględniane są napięcia VAN, VBN oraz 
VCN.  Logika bieguna martwego dostępna jest wyłącznie dla uzwojeń z jednym trójfazowym 
lub dwoma jednofazowymi przekładnikami VT.  Logika ta służy przekaźnikowi do wykrywania 
otwarcia biegunów wyłącznika („martwy biegun”).  Wskazania te można uzyskać 
wykorzystując informację statusową z pomocniczych zestyków wyłącznika (52a lub 52b) lub 
poprzez wewnętrzne ich określenie w przekaźniku.  W kodzie PSL należy zanegować 
zestyki 52b, ponieważ dla każdego wyłącznika dostępny jest jedynie sygnał DDB jego 
zamknięcia.  Przekaźnik zainicjalizuje również stan bieguna martwego, gdy wystąpią 
następujące warunki:  

• niski sygnał 3PH_CB_OPEN,   

• niski sygnał Slow Block VTS, 

• prąd oraz napięcie linii spadną poniżej ustawionego progu. 

Jest to konieczne, aby wskazania bieguna martwego były dostępne nawet w po otwarciu 
wyłącznika od strony zasilania.  Progi niedomiaru napięciowego (V<) oraz prądowego (Ι<) 
mają następujące poziomy stałe, pobudzenia oraz odpadania: 

• VA>, VB>, VC>, te detektory poziomów reagują na napięcia fazowe i mają stałe 
ustawienia, poziom pobudzenia = 10 V (Vn = 100/120 V), 40V (Vn = 380/480 V), 
poziom odpadania = 30V (Vn = 100/120 V), 120V (Vn = 380/480 V). 

• VAB>, VBC>, te detektory poziomów reagują na napięcia międzyfazowe i mają stałe 
ustawienia, poziom pobudzenia = 70 V (Vn = 100/120 V), poziom odpadania = 95 V 
(Vn = 100/120 V). 

• IA<, IB<, IC<, te detektory poziomów reagują na prądy fazowe i mają stałe ustawienia, 
poziom pobudzenia = 0,05 In, poziom odpadania = 0,055 In. 

Uwaga:  Jeżeli przekładnik napięciowy podłączony jest po stronie szyny zbiorczej, w 
celu zapewnienia odpowiedniej informacji o martwym biegunie, zestyki 
pomocnicze (52a lub 52b) muszą być podłączone do przekaźnika. Patrz 
Rysunek 62:   oraz Rysunek 63. 

VT Connect to 

Mag_IA = MAG_IALV 
Mag_IB = MAG_IBLV
Mag_IC = MAG_ICLV 

3_PH_CB_Open = 
CBLV_OPEN

Mag_IA = MAG_IAHV 
Mag_IB = MAG_IBHV
Mag_IC = MAG_ICHV 

3PH_CB_Open = CBHV_OPEN

HV

LV

CBHV_OPEN= ~ DDB_CB1_AUX_3PH_CLOSED

CBLV_OPEN= ~ DDB_CB2_AUX_3PH_CLOSED

Mag_IA <UnderCurrentPickUp &

3PH_CB_Open

Mag_IC <UnderCurrentPickUp

Mag_IB <UnderCurrentPickUp

&

&

Slow Block VTS

&

1

1

1

1

&Delay Counter

Delay Counter

Delay Counter

Pole dead A
(DDB 1774)

Pole dead A
(DDB 1775)

Pole dead A
(DDB 1776)

&
Mag_VAB <UnderVoltagePickUp

Mag_VCA <UnderVoltagePickUp

Mag_VAB <UnderVoltagePickUp

Mag_VBC <UnderVoltagePickUp

Mag_VBC <UnderVoltagePickUp

Mag_VCA <UnderVoltagePickUp

&

&

All pole dead 
(DDB 1772)

Any pole dead 
(DDB 1773)

P4858ENa  

Rysunek 62:  Logika (wykrywania) martwego bieguna w P642 
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VT Connect to 

Mag_IA = MAG_IALV 
Mag_IB = MAG_IBLV
Mag_IC = MAG_ICLV 

3_PH_CB_Open = 
CBLV_OPEN

Mag_IA = MAG_IAHV 
Mag_IB = MAG_IBHV
Mag_IC = MAG_ICHV 

3PH_CB_Open = CBHV_OPEN

HV

LV

TV
Mag_IA = MAG_IATV 
Mag_IB = MAG_IBTV
Mag_IC = MAG_ICTV 

3_PH_CB_Open = 
CBTV_OPEN

HV CT 
Setting

(==001)(==00001)     CBHV_OPEN=(~DDB_CB1_AUX_3PH_CLOSED)

(==011)(==00011)     CBHV_OPEN=(~DDB_CB1_AUX_3PH_CLOSED) &&(~ DDB_CB2_AUX_3PH_CLOSED)

LV CT 
Setting

(==100)      CBLV_OPEN=(~DDB_CB3_AUX_3PH_CLOSED)

(==110)     CBLV_OPEN=(~DDB_CB3_AUX_3PH_CLOSED) && (~DDB_CB2_AUX_3PH_CLOSED)
(==10000)     CBLV_OPEN=(~DDB_CB5_AUX_3PH_CLOSED) 

(==11000)     CBLV_OPEN=(~DDB_CB5_AUX_3PH_CLOSED) &&(~ DDB_CB4_AUX_3PH_CLOSED)

TV CT 
Setting

(==010)         CBTV_OPEN=(~ DDB_CB2_AUX_3PH_CLOSED)

(==00100)     CBLV_OPEN=(~ DDB_CB3_AUX_3PH_CLOSED) 

(==00110)     CBTV_OPEN=(~DDB_CB3_AUX_3PH_CLOSED) && (~DDB_CB2_AUX_3PH_CLOSED)

(==01100)     CBTV_OPEN=(~DDB_CB4_AUX_3PH_CLOSED) && (~DDB_CB3_AUX_3PH_CLOSED)

Mag_IA <UnderCurrentPickUp

Mag_VA <UnderVoltagePickUp
&

3PH_CB_Open

Mag_IC <UnderCurrentPickUp

Mag_IB <UnderCurrentPickUp

Mag_VB <UnderVoltagePickUp

Mag_VC <UnderVoltagePickUp

&

&

Slow Block VTS

&

1

1

1
1

&Delay Counter

Delay Counter

Delay Counter

Pole Dead A 
(DDB 1774)

Pole Dead B 
(DDB 1775)

Pole Dead C 
(DDB 1776)

All Pole Dead  
(DDB 1772)

Any Pole Dead  
(DDB 1773)

 

Rysunek 63:  Logika (wykrywania) martwego bieguna w P643/5 

Jeżeli martwych jest więcej niż jeden biegun, przekaźnik wskaże, która faza jest martwa i 
aktywuje sygnał ANY POLE DEAD DDB  (DDB 1773).  Jeżeli wszystkie fazy będą bez 
napięcia, wraz z sygnałem ANY POLE DEAD wystawiony zostanie sygnał ALL POLE DEAD 
DDB (DDB 1772). 

W przypadku uszkodzenia przekładnika VT, logika VTS wystawi sygnał (DDB 1801 - 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. 

 
Uwaga:   Jeżeli nie ma dostępnych zestyków pomocniczych, sygnał 
3PH_CB_OPEN  musi być utrzymywany na niskim poziomie tak, aby nie 
dochodziło do zakłamań we wskazaniach stanu bieguna martwego. 
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Sygnał 3PH_CB_Open jest wyjściem bramki AND. Wejścia tej bramki AND są statusami 
wyłączników połączonych z uzwojeniem, dla którego dostępna jest logika bieguna 
martwego.  Jeżeli nie ma dostępnych zestyków pomocniczych, pokazany na schemacie 
logicznym bieguna martwego sygnał 3PH_CB_Open musi być utrzymywany na poziomie 
niskim tak, by uzyskać ważność sygnałów All Pole Dead (DDB 1772) oraz Any Pole Dead 
(DDB 1773).  Na programowalnym schemacie logicznym PSL przekaźnika dostępne są 
jedynie sygnały zamknięcia wyłącznika CB (DDBs 719, 721, 723, 725, 727).  Jeżeli nie ma 
dostępnych pomocniczych zestyków wyłącznika, sygnały zamknięcia wyłącznika CB 
powinny być utrzymywane na poziomie wysokim tak, by sygnał 3PH_CB_Open był niski.  
Jeżeli sygnał 3PH_CB_Open jest niski i podobnie niski jest sygnał VTS Slow Block (DDB 
1801), przekaźnik sprawdzi prądy i napięcia pod kątem braku napięcia na wszystkich, bądź 
też na którymkolwiek z biegunów (all pole dead lub any pole dead). 

Rysunek 64 przedstawia sposób utrzymywania sygnałów zamknięcia wyłącznika CB na 
poziomie wysokim, w sytuacji, gdy nie ma dostępnych zestyków pomocniczych. 

DDB #070
Input L7

DDB #071
Input L8

DDB #072
Input L9

DDB #073
Input L10

DDB #074
Input L11

DDB #719
CB1  Closed

DDB #721
CB2  Closed

DDB #723
CB3  Closed

DDB #725
CB4  Closed

DDB #727
CB5  Closed

1

1

1

1

1

P4345ENa
 

Rysunek 64:  Logika bieguna martwego w P643/5  – sygnały CB closed 

Warto zauważyć, że w razie braku pomocniczych zestyków wyłącznika, sygnały zamknięcia 
wyłącznika powinny być utrzymywane na poziomie wysokim. W innym wypadku logika 
wystawi sygnały „all pole dead” oraz „any pole dead”, przy ciągle zasilanych uzwojeniach. 

4.5 Alarmy użytkownika 

Dostępnych jest 32 alarmy i każdy z nich może być ustawiony jako samoresetujący lub 
resetowany ręcznie.  Etykiety alarmów mogą być ustawiane w pliku konfiguracyjnym i są 
również wyświetlane w pliku PSL. 

4.6 Zmiana grup ustawień 

Grupy ustawień można zmieniać za pomocą 2 sygnałów DDB, poprzez wybór odpowiedniej 
opcji menu lub za pomocą klawisza skrótu.  Jeżeli w kolumnie Configuration wybrana 
została opcja Setting Group - select via PSL, do wybrania grupy ustawień można użyć 
sygnały DDB 885 (SG Select 1x) oraz 884 (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 w kolumnie 
Configuration wybrana została opcja Setting Group - select via PSL, do wybrania grupy 
ustawień można użyć opcji Active Settings - Group1/2/3/4.  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 

0 1 2 

1 0 3 



 

 

SG select 1x SG select x1 Wybrana grupa ustawień 

1 1 4 

Uwaga: Grupy ustawień zawierają zarówno dane konfiguracyjne jak i kod PSL.  
Każde z ustawień jest indywidualne dla każdej z grupy - nie są 
współdzielone.  Ustawienia te są tworzone w aplikacji Settings and Records 
programu MiCOM 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 
MiCOM S1 Studio. Utworzony schemat można zapisać w pliku o 
rozszerzeniu „.psl".   

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 do którejś z grup 
ustawień, która może być wykorzystana w pracy przekaźnika, nie załaduje wymaganego 
pliku .psl, dla takiej grupy będzie zastosowany fabryczny kod PSL.  Taka sytuacja mieć 
różne konsekwencje zarówno w działaniu jak i bezpieczeństwie. 

4.7 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 
poniżej: 

Opis w menu Ustawienie 
domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

CONTROL INPUTS (wejścia sterownicze) 

Ctrl I/P Status (status wej. 
ster.) 00000000000000000000000000000000 

Control Input 1 (wejście 
sterownicze 1) 

No Operation (brak 
działania) No Operation, Set, Reset 

Control Input 2 to 32 
(wejście sterownicze 2 do 
32) 

No Operation (brak 
działania) No Operation, Set, Reset 

Komendy wejścia sterowniczego można znaleźć w menu Control Input.  W komórce Ctrl 
ΙΙΙΙ/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 sterowniczych może być 
wysterowywane  i zresetowane z poziomu poszczególnych komórek konfiguracyjnych, tj. 
Control Input 1, 2, 3 itd.  Dostęp do wejść sterowniczych uzyskiwany jest albo przez menu 
przekaźnika (jak opisano to powyżej), albo za pośrednictwem tylnych portów 
komunikacyjnych. 

W edytorze PSL, 32 wejścia sterownicze, sygnały DDB 1824 - 1855, 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 skonfigurowanych jako zablokowane przechowywany jest w 
pamięci typu flash. Tak więc w wypadku przerwy w zasilaniu pomocniczym, status wyjść 
sterowniczych jest odnotowywany nawet wtedy, gdy nie ma baterii lub gdy jest ona 
rozładowana.  Zaraz po przywróceniu zasilania pomocniczego wejście sterownicze jest 
ustawiane na ten sam status, jaki był przed awarią tego zasilania. 

Opis w menu Ustawienie 
domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

CTRL I/P CONFIG (konfig. wej. sterown) 

Klawisz skrótu aktywny 11111111111111111111111111111111 
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Opis w menu Ustawienie 
domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

CTRL I/P CONFIG (konfig. wej. sterown) 

Control Input 1 (wejście 
sterownicze 1) 

Latched 
(zablokowane) Latched, Pulsed (zablokowane, impuslowe) 

Ctrl Command 1 
(komenda ster. 1) 

SET/RESET 
(wysterowywanie/reset
) 

SET/RESET, IN/OUT, ENABLED/DISABLED, 
ON/OFF (wysterowywanie/reset, wej./wyj., 
aktywne/nieaktywne, on/off) 

Control Input 2 to 32 
(wejście sterownicze 2 do 
32) 

Latched 
(zablokowane) Latched, Pulsed (zablokowane, impulsowe) 

Ctrl Command 2 to 32 
(komenda ster. 2 do 32) 

SET/RESET 
(wysterowywanie/reset
) 

SET/RESET, IN/OUT, ENABLED/DISABLED, 
ON/OFF (wysterowywanie/reset, wej./wyj., 
aktywne/nieaktywne, on/off) 

 

Opis w menu Ustawienia domyślne Zakres ustawienia Skok regulacji 

CTRL I/P LABELS (etykiety wej. sterown.) 

Control Input 1 (wejście 
sterownicze 1) 

Control Input 1 (wejście 
sterownicze 1) 16 znaków tekstowych 

Control Input 2 to 32 
(wejście sterownicze 2 do 
32) 

Control Input 2 to 32 (wejście 
sterownicze 2 do 32) 16 znaków tekstowych 

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 (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 do danej aplikacji, jak np. ON / OFF lub IN / OUT. 

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. 

Kolumna PSL DATA 

Przekaźniki z rodziny MiCOM P64x posiadają kolumnę PSL DATA, która umożliwia 
śledzenie zmian wprowadzonych w kodzie PSL.  W kolumnie PSL DATA znajduje się w 
sumie 12 komórek, 3 dla każdej grupy ustawień.  Funkcja każdej komórki została opisana 
poniżej: 

Grp PSL Ref  

  

Podczas załadowywania kodu PSL do przekaźnika, użytkownik 
będzie proszony o podanie, której grupy dotyczy dany kod PSL 
poprzez wprowadzenie jej numeru ID.  W tej komórce będą 
wyświetlane pierwsze 32 znaki numeru ID.  Za pomocą klawiszy 
��oraz ��można przewijać te 32 znaki, z racji tego, że możliwe jest 
wyświetlenie jedynie 16 takich znaków na raz. 

 

18 Nov 2002 

08:59:32,047 

 

  

W komórce tej wyświetlana jest data i czas załadowania kodu PSL do 
przekaźnika. 

 



 

 

Grp 1 PSL ID – 

2062813232 

 

  

Jest to unikalny numer wprowadzonego kodu PSL.  Jakakolwiek 
zmiana kodu PSL będzie skutkowała zmianą tego wyświetlanego 
numeru. 

Uwaga: Powyższe komórki powtarzają się w przypadku każdej z grup ustawień. 

4.8 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 opcji Sys Fn Links z kolumny SYSTEM DATA na 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 
1773).  Reset nie będzie jednak możliwe, gdy po zamknięciu wyłącznika aktywny będzie 
sygnał Any start. 

Any Pole Dead

Any Start

Trip LED

ENABLE

DISABLE

Tr3Ph (Any Trip)

Reset (Command)

Reset (Logic Input)

SETTING:

SELF RESET
& 3s

0

1

S

R
Q

P2129ENa  

Rysunek 65:  Schemat logiczny diody sygnalizującej wyzwolenie 

4.9 Reset programowalnych diod oraz zestyków wyjściowych 

Programowalne diody oraz zestyki wyjściowe można w kodzie PSL ustawić na zablokowane.  
Usunięcie zapisu dot. zwarcia poprzez naciśnięcie � zaraz po odczytaniu tego zapisu 
spowoduje usunięcie wszelkich zablokowanych diod oraz zestyków wyjściowych.  Jeżeli nie 
ma żadnego zapisu dot. zwarcia, to tak długo jak długo sygnałem inicjalizującym 
podawanym na diodę lub zestyk wyjściowy jest reset, diody oraz zestyki można zresetować 
następującymi metodami: 

46. za pomocą komórki View Records - Reset Indications, 

47. za pomocą sygnału DDB 876 Reset Relays/LED , który można powiązać np. z 
wejściem optycznym lub sterowniczym. 

4.10 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, przekaźniki z serii P64x 
oferują funkcje synchronizacji wykorzystujące wejścia optyczne, które należy przypisać w 
kodzie PSL do sygnału DDB 881 (Time Sync.). Podawanie sygnału impulsowego na to 
wejście będzie skutkowało przestawianiem wskazań zegara czasu rzeczywistego na 
najbliższą minutę, 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: 
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Czas impulsu synchronizującego „Sync. 
Pulse” Prawidłowy czas 

19:47:00 do 19:47:29 19:47:00 

19:47:30 do 19:47:59 19:48:00 

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:  

Opis w menu Wartość 

RECORD CONTROL (kontrola rejestru) 

Opto Input Event (zdarzenie związane z wejściem 
optycznym) Enabled (aktywne) 

Protection Event (zdarzenie związane z 
zabezpieczeniem) Enabled (aktywne) 

DDB 63 - 32 (Opto Inputs) (wejścia optyczne) Ustawić wejście optyczne powiązane z 
synchronizacją czasu „Time Sync.” na 0 

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 kolumny OPTO CONFIG na 0. 

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 paragrafie Struktura Firmware rozdziału P64x/EN FD. 

4.11 Klawisze funkcyjne  

Przekaźnik P643/5 zawiera 10 funkcyjnych klawiszy służących do programowania wszelkich 
funkcji kontrolnych jak Reset latched Relays (reset zablokowanych przekaźników)/LEDS 
(diody)/Alarms (alarmy), Select Group 2 (wybór grupy 2) za pomocą kodu PSL.  Każdy 
klawisz funkcyjny ma przypisaną do siebie programowalną 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 kodu PSL.  Komendy przycisków funkcyjnych można znaleźć w menu 
„Function Keys” (patrz rozdział Ustawienia, P64x/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 352 - 361, 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 przycisk 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 (Toggled) 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.  

Do aktywowania/odblokowywania lub wyłączania sygnałów klawiszy funkcyjnych w PSL 
służy komórka Fn. Komórka etykiet klawiszy (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 kodzie 
PSL. 

Status klawiszy funkcyjnych zapisywany jest w pamięci typu flesh.  Status klawiszy 
funkcyjnych jest zapisywany w momencie wystąpienia przerwy w zasilaniu pomocniczym . 
Tak więc w wypadku przerwy w zasilaniu pomocniczym, status klawiszy funkcyjnych jest 
odnotowywany nawet wtedy, gdy nie ma baterii lub gdy jest ona rozładowana.  Zaraz po 
przywróceniu zasilania pomocniczego klawisz funkcyjny jest ustawiany na ten sam status, 
jaki był przed awarią tego zasilania.  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 msek .  Ta 
zapobiegająca "migotaniu" funkcja uniemożliwia przypadkowe, dwukrotne naciśnięcie 
klawisza. 
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5 WPROWADZENIE 

5.1 Zabezpieczenie transformatora 

5.1.1 Wprowadzenie 

Rozwój nowoczesnych instalacji elektroenergetycznych objawił się również udoskonaleniami 
wprowadzanymi w konstrukcjach transformatorów.  Doprowadziło to powstania szerokiej 
gamy transformatorów, których moce znamionowe wynoszą od kliku kVA do kilkuset MVA, i 
które stosowną są w różnorodnych aplikacjach. 

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, całość zabezpieczeń ma za zadanie skrócić do 
minimum czas zwarć wewnętrznych transformatora. 

W przypadku mniejszych transformatorów rozdzielczych efektywne i ekonomicznie 
uzasadnione zabezpieczenie można uzyskać poprzez zastosowanie zabezpieczenia 
bezpiecznikowego lub przekaźników nadprądowych IDMT/ szybkich .  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 wymagane 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, 

• 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 zabezpieczenia obwodów wtórnych. 

Sposób, w jaki zwykle zapewniana jest ochrona większych transformatorów widać najlepiej 
na przykładzie urządzeń zabezpieczających stosowanych w powszechnie spotykanych 
instalacjach. 

5.1.2 Układy połączeń transformatora 

Istnieje kilka możliwych układów połączeń transformatora, ale najczęściej spotykane można 
podzielić na cztery główne układy połączeń: 

Układ Przesunięcie fazowe Układy połączeń transformatora 

Układ 1 0° przesunięcie fazowe 

Yy0 

Dz0 

Dd0 

Układ 2 180° przesunięcie fazowe 

Yy6 

Dd6 

Dz6 



 

 

Układ Przesunięcie fazowe Układy połączeń transformatora 

Układ 3 30° opóźnienie fazowe 

Dy1 

Yz1 

Yd1 

Układ 4 30° wyprzedzenie fazowe 

Yd11 

Dy11 

Yz11 

Uzwojenia po stronie wysokiego napięcia są oznaczone wielkimi literami, natomiast 
uzwojenia po stronie niskiego 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 niskiego do wektora zerowego względem fazy napięcia 
wysokiego do wektora zerowego. Przykładowo, Yd1 oznacza, że wektory fazy niskiego 
napięcia opóźnione są względem wektorów fazy napięcia wysokiego 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, jak: 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 rys. Rysunek 30 
powinny być połączone w układzie Yd1. 

High 
Voltage

Low 
Voltage

A1A2 a1 a2

B1B2 b1 b2

C1C2 c1 c2

A Phase 
Windings

B Phase 
Windings

C Phase 
Windings

P4288ENa  

Rysunek 66:  Uzwojenia transformatora, które należy połączyć w układ Yd1. 

W celu połączenia uzwojeń transformatora zaleca się postępowanie wg następujących 
punktów: 

48. Narysować wektory fazy strony pierwotnej i wtórnej odpowiednio przesunięte 
względem wektora 
fazowego. 



P64x/EN AP/B52 Noty Użytkowe
 

 

 

MiCOM P642, P643, P645
 

 

AP 

 

A

BC

a

b

c
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Rysunek 67:  Wektory faza-zero 

49. 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 w przypadku dwóch pozostałych faz. 

A2

B2C2

A1

B1

C1

a1

b1

c1
a2

b2

c2

P4290ENa

 

Rysunek 68:  Rysowanie wektorów fazowych dla połączenia w trójkąt. 

50. Teraz można rozpisać indeksy oznaczeń uzwojeń, mając na uwadze to, że jeśli 
napięcie wyindukowane w uzwojeniach po stronie napięcia górnego skierowane jest 
od A1 do A2 (lub na odwrót) wtedy dla tego samego przypadku napięcie 
wyindukowane w uzwojeniach po stronie napięcia dolnego również będzie skierowane 
od a1 do a2. 

51. Teraz można zauważyć, że połączenie w trójkąt powinno być wykonane przez 
podłączenie a2 do c1,  b2 do a1 oraz c2 do b1: 



 

 

High 
Voltage

Low 
Voltage

A1A2 a1 a2

B1B2 b1 b2

C1C2 c1 c2

A Phase 
Windings

B Phase 
Windings

C Phase 
Windings

A

B

C

a

b

c
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Rysunek 69:  Połączenie transformatora w układ Yd1 

5.1.3 Przegląd stosowanych praktyk 

Rysunek 70 przedstawia typowe funkcje zabezpieczeń transformatorów przesyłowych 
pośrednich oraz dużych transformatorów rozdzielczych. 

WT = Winding temp'

B = Buchholz

OT = Oil temp'

64 = REF

87 = Biased diff'

51N = Standby E/F

50N = Inst' earth fault

51 = IDMT overcurrent

24 = Overfluxing relay

ICT

OTBWT

51

50N

87

64

51N
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Rysunek 70:  Typowy zestaw zabezpieczeń transformatora. 

Zabezpieczenia szybkie stosowane są w celu ochrony przed zwarciami zarówno po stronie 
uzwojeń GN jaki i DN. Do zabezpieczeń tych zaliczają się zabezpieczenia 
różnicowoprądowe reagujące na prądy spoczynkowe (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 transformatora 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 
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zabezpieczenie nie reaguje na zwarcia bezpośrednie, może być ustawiona do zadziałania 
bez żadnych zamierzonych opóźnień czasowych. 

Rysunek 71 przedstawia zastosowanie przekaźnika różnicowego P64x z programowym 
dopasowywaniem układu połączeń oraz amplitudy. Zapewnia to, oprócz filtrowania 
składowej zerowej prądu DN, zapobiegającego nieprawidłowemu działaniu elementu 
różnicowego w razie wystąpienia zwarć doziemnych DN,  korekcję fazy oraz przekładni 
sygnałów przekładnika prądowego CT.  Pośredniczące przekładniki prądowe CT (ICT) nie są 
już wymagane. 

Czulsze, szybkie zabezpieczenie przed zwarciami doziemnymi uzwojenia DN zapewnione 
jest przez strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (64).  W celu ograniczania fazowych 
prądów zwarciowych po stronie GN dla zwarć doziemnych na uzwojeniu DN oraz ze 
względu na to, że wszelkie niestrefowe zabezpieczenia ziemnozwarciowe połączeń 
doziemnych wymagają, by dla ich rozróżnienia stosować odpowiednie opóźnienia czasowe, 
powszechnie stosowane są strefowe zabezpieczenia ziemnozwarciowe. 

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe na uzwojeniach GN zapewnione jest przez ograniczony 
wewnętrznie element ziemnozwarciowy połączony z nadprądowym zabezpieczeniem GN 
(50N).  Połączenie uzwojeń transformatora w trójkąt nie powoduje przepływu składowej 
stałej prądu GN w przypadku doziemnych zwarć DN oraz nie przepuszcza składowej stałej 
prądu w stronę zwarć doziemnych strony GN. Tym samym nie jest konieczne stopniowanie 
tego elementu 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. 

Długotrwałe zewnętrzne zwarcia po stronie DN są wyłączane przez zabezpieczenie 
nadprądowe IDMT zainstalowane na uzwojeniu GN (51) lub przez rezerwowe 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe (51N) włączone w uziemienie transformatora.  Zakres 
zabezpieczeń rezerwowych będzie się zmieniał w zależności od instalacji oraz zastosowania 
transformatora. 

Schemat zabezpieczeń może być dalej rozbudowany o inne urządzenia zabezpieczające 
transformator, jak Buchholz, 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. 

WT = Winding temp'

B = Buchholz

OT = Oil temp'

64 = REF

87 = Biased diff'

51N = Standby E/F

51 = IDMT overcurrent

24 = Overfluxing relay

51N

64

WT OTB

64

ICT

24

87
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Rysunek 71:  Typowy zestaw zabezpieczeń transformatora. 

Zabezpieczenia transformatorów generatorowych wyglądają podobnie jak w przypadku 
każdego innego dużego transformatora. 



 

 

W celu ochrony przed zwarciami międzyfazowymi stosowane są szybkie zabezpieczenia 
różnicowe reagujące na prądy spoczynkowe.  Dodatkowo w przypadku dużych 
transformatorów stosowane są powszechnie układy zabezpieczeń drugiego stopnia, które 
obejmują ochroną generator oraz transformator.  Zabezpieczenie przed zwarciami 
doziemnymi zrealizowane jest w postaci strefowych elementów ziemnozwarciowych 
instalowanych na uzwojeniu połączonym w gwiazdę. 

Obwody generatora chronione są powszechnie przed przekroczeniem maksymalnej gęstości 
strumienia, co ma na celu zabezpieczenie generatora lub transformatora przed 
uszkodzeniem spowodowanym długim utrzymywaniem się dużej gęstości strumienia. 

Pozostałe urządzenia zabezpieczające będą stanowić uzupełnienie głównego 
zabezpieczenia przekaźnikowego. 

Do sprzęgania sieci elektroenergetycznych najwyższego i wysokiego napięcia, pod 
warunkiem, że stosunek ich napięć jest umiarkowany, stosowane są autotransformatory.   
Układy zabezpieczeń autotransformatora są pod prawie wszystkimi względami podobne do 
zabezpieczenia transformatora dwuuzwojeniowego.  Przekaźniki różnicowe reagujące na 
prądy spoczynkowe, takie jak P64x mogą zabezpieczać wszystkie uzwojenia. 

5.2 Przekaźnik zabezpieczający P64x 

Przekaźnik P64x został zaprojektowany z myślą o wprowadzeniu najnowszej technologii 
cyfrowej do branży transformatorów mocy.  Zwiększona funkcjonalność przekaźników 
czasowych oferuje rozszerzone funkcje zabezpieczające, które mogą być zastosowane w 
różnych aplikacjach, a po połączeniu z różnorakimi funkcjami nie związanymi z ochroną, 
daje korzyści w postaci kontroli oraz monitoringu instalacji elektroenergetycznych. 

5.2.1 Funkcje ochronne 

Główne funkcje zabezpieczające oferowane przez P64x są następujące: 

• zabezpieczenie różnicowe reagujące na prądy spoczynkowe (87), 

• strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe poszczególnych uzwojeń transformatora 
(64), 

• fazowe nadprądowe zabezpieczenie kierunkowe/niekierunkowe szybkie/zwłoczne 
(50/51), 

• obliczeniowe/mierzone ziemnozwarciowe zabezpieczenie kierunkowe/niekierunkowe 
szybkie/zwłoczne (50N/51N), 

• nadprądowe zabezpieczenie kierunkowe/niekierunkowe szybkie/zwłoczne przeciwnej 
kolejności faz (46/51), 

• zabezpieczenie termiczne (49), 

• zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe oraz zabezpieczenie nadnapięciowe szczątkowe 
(27/59/59N), 

• zabezpieczenie nad-/podczęstotliwościowe (81), 

• zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej gęstości strumienia (przed 
przemagnesowaniem) (24), 

• nadprądowe zabezpieczenie pnia/uzwojenia.  Dostępne jedynie w P643/5. 

• zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia wyłącznika, 

• izolowane optycznie wejścia oraz programowalna logika alarmowania/ informacja o 
zadziałaniu urządzeń zewnętrznych. 

Uwaga:  Kierunkowe elementy nadprądowe, pod-/nadnapięciowe oraz 
nadnapięciowe resztkowe są oferowane w wersjach z wejściem 
trójfazowego przekładnika napięciowego. 

Elementy różnicowe reagujące na prądy spoczynkowe mają charakterystykę spoczynkową z 
potrójnym zboczem zapewniająca czułość pod obciążeniem na zwarcia wewnętrzne oraz 
stabilność w warunkach silnych zwarć bezpośrednich. 
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Element różnicowy można zablokować na mangnesujące prądy udarowe, których 
występowanie związane jest ze stosunkiem drugiej harmonicznej do składowej podstawowej 
prądu.  Element różnicowy może zostać także zablokowany w stanach przejściowych 
przemagnesowania na podstawie stosunku piątej harmonicznej do składowej podstawowej 
prądu.  Szybkie czasy zadziałania dla silnych zwarć wewnętrznych można osiągnąć stosując 
nieograniczone wysokonastawne szybkie elementy różnicowe. 

Ograniczone zabezpieczenie ziemnozwarciowe działające w oparciu o zasadę 
niskiej/wysokiej impedancji może być zastosowane na maksymalnie trzech uzwojeniach 
transformatora, zwiększając tym samym czułość na niższego poziomu zwarcia doziemne 
uzwojeń. 

Na każdym uzwojeniu transformatora znajdują się trzy czterostopniowe nadprądowe 
elementy zabezpieczające.  Zastosowane są również trzy czterostopniowe 
ziemnozwarciowe elementy zabezpieczające bazujące na prądzie neutralnym każdego z 
uzwojeń.  Tym samym każde uzwojenie posiada swoje własne elementy zabezpieczające 
przed zwarciami doziemnymi.  Użytkownik może wybrać pomiędzy zmierzonym a 
obliczeniowym prądem neutralnym.  Na każdym uzwojeniu transformatora znajdują się trzy 
czterostopniowe nadprądowe elementy zabezpieczające reagujące na składową przeciwną. 

W celu zabezpieczenia przed pracą w temperaturze przekraczającej obliczeniowe 
maksimum można zastosować zabezpieczenie termiczne.  Długotrwałe przeciążenie 
prądowe powoduje przegrzewanie, które może doprowadzić do przedwczesnego 
postarzenia izolacji lub, w ekstremalnych przypadkach, do jej uszkodzenia.  Zabezpieczenie 
termiczne jest zgodne z normą IEEE C57.91-1995. Zabezpieczenie wyzwalane jest albo 
temperaturą gorącego punktu albo górnej warstwy oleju, każde trzystopniowe, przy czym 
poszczególne stopnie zadziałania są opóźnione czasowo. 

Obciążenia transformatorów są w coraz większym stopniu nieliniowe, co zwiększa udział 
harmonicznych prądowych.  Zwiększony udział harmonicznych powoduje wzrost 
temperatury uzwojeń, dlatego też przekaźnik wykorzystuje prądową replikę cieplną,  
modelującą za pomocą wartości skutecznej prądu obciążeniowego wrost temperatury oraz 
chłodzenie chronionego transformatora.  Element ten może być ustawiony na stopnie 
alarmowe i wyzwalające jednocześnie. 

Zabezpieczający przed przemagnesowaniem element V/f zapewnia ochronę transformatora 
przed uszkodzeniem, które może być skutkiem długiej pracy przy podniesionym napięciu, 
obniżonej częstotliwości lub obu tych czynnikach jednocześnie.  W celu umożliwienia 
przedsięwzięcia działań korekcyjnych przed zadziałaniem zabezpieczenia, wraz z 
zabezpieczeniem oferowane są niezależne charakterystyki wyzwalania oraz alarmowania. 

Zabezpieczenie pnia stosowane jest w schemacie półtorawyłącznikowym.  Otwarcie 
wyłącznika uzwojenia, z którym połączone są zabezpieczenie różnicowe, ograniczone 
ziemnozwarciowe, zabezpieczenie na wypadek awarii wyłącznika oraz różnicowe elementy 
CTS, wpływa na działanie tych zabezpieczeń.  Wyjście logiki zabezpieczenia pnia może być 
wykorzystane do zmiany stanu układu logiki wyzwalającej oraz do aktywowania informacji 
wskazującej, jeśli jest to wymagane. 

Powszechną praktyką jest instalowanie zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia wyłącznika 
w celu monitorowania czy wyłącznik otworzył się w rozsądnym czasie od momentu 
wyzwolenia zabezpieczenia głównego.  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 pewniejszą izolację zwarć.  CBF może także resetować wszystkie wyjściowe zestyki 
uruchamiające, gwarantując usunięcie wszystkich blokad zabezpieczeń zainstalowanych 
dalej na linii. 

Używanie wejść optycznych jako połączeń ponawiających wyzwolenie oraz jako połączeń 
alarmowych dla innych urządzeń zabezpieczających transformatora (Buchholz, ciśnienie 
oleju, temperatura uzwojeń) pozwala na zapisywanie zadziałania tychże urządzeń w 
rejestrze zdarzeń.  Rejestry zwarć na przekaźniku, zdarzeń oraz zakłóceń dają ogólny obraz 
zdarzenia lub zwarcia, skuteczności działania zabezpieczeń transformatora oraz kolejności 
ich zadziałania. 

Wszystkie modele P64x są urządzeniami trójfazowymi z wewnętrzną kompensacja fazy, 
korekcją przekładni przekładnika prądowego oraz filtrowaniem składowej zerowej, 



 

 

eliminującym konieczność stosowania zewnętrznych transformatorów pośredniczących.  Na 
potrzeby transformatorów mocy posiadających więcej niż dwa uzwojenia lub więcej niż jeden 
zestaw przekładników prądowych na każdym uzwojeniu, podobnie jak w układzie sieci lub 
podstacji półtorawyłącznikowej, istnieje możliwość zastosowania do pięciu wejść 
reagujących na prądy spoczynkowe. 

Zestaw funkcji ochronnych P64x czyni go idealnym do ochrony transformatorów mocy jak 
również do aplikacji, w których powszechnie stosowane są zabezpieczenia różnicowe 
reagujące na prądy spoczynkowe, tj. m.in.: 

• całościowa ochrona generatora/transformatora, 

• generatory, 

• dławiki, 

• silniki. 

5.2.2 Funkcje nie związane z ochroną 

W uzupełnieniu standardowych wymagań stawianych przekaźnikom wchodzącym w skład  
zestawu zabezpieczeń transformatora, przekaźnik P64x oferuje wiele funkcji wspólnych z 
innymi przekaźnikami z serii MiCOM. 

P64x może zaoferować taką różnorodność funkcji dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej 
oraz standaryzacji osprzętu.  Wspomniane funkcje przekaźnika są następujące: 

• statystyka zmniejszenia trwałości, 

• monitoring zwarć bezpośrednich, 

• nadzór nad przekładnikami prądowymi oraz napięciowymi, 

• wykrywanie martwego bieguna.  Dostępne jedynie w P643/5 z wejściem trójfazowego 
przekładnika napięciowego: 

• rejestry zwarć (zestawienie przyczyn wyzwolenia), 

• rejestry zdarzeń (zestawienie alarmów oraz zdarzeń związanych z przekaźnikiem), 

• rejestry zakłóceń (zapis przebiegów analogowych oraz operacji wykonywanych przez 
wejścia optyczne oraz przekaźniki wyjściowe) 

• wszystkie wpisy opatrzone są datą i godziną, 

• wskazówki w konfiguracji, 

• zdalna komunikacja, 

• wysoki poziom ciągłej samokontroli oraz informacji diagnostycznych.  
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6 ZASTOSOWANIE FUNKCJI OCHRONY OSOBISTEJ 

W kolejnych paragrafach opisano funkcje ochrony osobistej oraz miejsca i sposoby ich 
stosowania.  Każda sekcja zawiera także wypis z odpowiednich kolumn menu 
demonstrujący sposób konfiguracji przekaźnika. 

6.1 Ogólne zabezpieczenie różnicowe (87) 

Stosując ugruntowane zasady ochrony różnicowej w odniesieniu do transformatorów należy 
wziąć pod uwagę szereg 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).  P64x 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 uzwojeń 
wtórnych. 

6.1.1 Elementy reagujące na prądy spoczynkowe 

Przeliczanie procentowego udziału prądów spoczynkowych wykonywane jest przez P64x 8 
razy w jednym cyklu.  Zastosowana została procentowa charakterystyka spoczynkowa z 
potrójnym zboczem. Zarówno zbocze płaskie jak i dolne zapewniają czułość na zwarcia 
wewnętrzne.  W warunkach normalnej pracy prądy magnesujące stanu ustalonego oraz 
używanie nastawnika zaczepowego 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 nadmiarowych, jako skutek nasycenia przekładnika prądowego mogą być 
stopniowo wprowadzane błędy dodatkowe,  dlatego też 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 
magistrali pierścieniowej lub  zasilających sieciowych otrzymywany jest poprzez odwrócenie 
reaktancji transformatora.  Reaktancja większości transformatorów zawiera się w granicach 
0,05 do 0,2 pu, tym samym typowy prąd zwarciowy wynosi od 5 do 20 In. 

Liczba różnicowych wejść reagujących na prądy spoczynkowe w danej aplikacji 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 
spoczynkowe wejść przekładnika prądowego.  Zgodnie z normą IEEE C37.110-2007 dla 
każdego ze źródeł zasilania transformatora powinny być stosowane oddzielne wejścia 
prądowe. Jeżeli wtórne uzwojenia transformatorów 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 przepływa 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 
jest jedynie impedancją transformatora mocy. 



 

 

Przekaźnik P64x występuje w trzech podstawowych wersjach: 

• P642 z dwoma reagującymi na prądy spoczynkowe wejściami różnicowymi, 

• P643 z trzema reagującymi na prądy spoczynkowe wejściami różnicowymi, 

• P645 z pięcioma reagującymi na prądy spoczynkowe wejściami różnicowymi.  

Przekaźniki P643 oraz P645 mogą być zaprogramowane na 2 lub 3 wejścia reagujące na 
prądy spoczynkowe. 

W tabeli 1 przedstawiono wersje połączeń, które mogą być zaoferowane w przypadku 
przekaźników z serii P64x. 

Konfiguracja Liczba ustawień 
przekładnika CT Zalecany przekaźnik 

HV

LV  

2 P642 

HV

LV1 LV2  

3 P643 

HV

LV  

3 P643 

HV

LV1 LV2

 

3 P643 

HV

LV1 LV2  
4 lub 5 P645 

HV

LV1 LV2

 

4 lub 5 P645 

LV

HV

 

4 lub 5 P645 

Tabela 1: Zastosowania przekaźnikowego zabezpieczenia różnicowego 
transformatorów P64x 

P64x 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 
dopasowanie przedstawionej poniżej charakterystyki spoczynkowej przekaźnika: 
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Rysunek 72:  P64x nastawcze zabezpieczenie różnicowe z potrójnym zboczem 
(płaskie, K1, K2) 

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 
kierunków przepływu prądu w odniesieniu do chronionych urządzeń, a więc dla prądów 
wszystkich uzwojeń skierowanych w stronę chronionych urządzeń lub od tych urządzeń. 

Prąd różnicowy, Idiff oraz prąd spoczynkowy Ibias określane są następującymi równaniami: 

54321 IIIIIIdiff

rrrrr
++++=  

2

54321 IIIII
Ibias

rrrrr
++++

=  

Prąd różnicowy Idiff jest sumą wektorów prądów fazowych zmierzonych na wszystkich 
końcach transformatora.  Główny prąd spoczynkowy Ibias jest średnią skalarną prądów na 
wszystkich końcach transformatora. 

Aby zapewnić stabilność na zwarcia zewnętrzne, podczas obliczania prądów 
spoczynkowych brane są pod uwagę następujące czynniki: 

• Prąd spoczynkowy zwłoczny:  Wielkość prądu spoczynkowego jest maksymalnym 
prądem spoczynkowym spośród obliczonych w ostatnim cyklu.  Ma to na celu 
utrzymanie poziomu spoczynkowego przy zapewnieniu stabilności podczas 
wyłączania zwarcia zewnętrznego.  Funkcja ta implementowana jest dla 
poszczególnych faz. 

• Prąd spoczynkowy stanu nieustalonego:  Jeżeli pomiar średniego prądu 
spoczynkowego wykazał nagły wzrost, do obliczeń prądu spoczynkowego 
wprowadzane są dodatkowe prądy spoczynkowe dla poszczególnych faz.  Później 
liczba ta zaniknie wykładniczo.  Prąd spoczynkowy stanu nieustalonego resetowany 
jest do zera zaraz po wyzwoleniu przekaźnika, lub gdy średni prąd spoczynkowy 



 

 

będzie mniejszy od Is1.  Algorytm obliczania prądu spoczynkowego stanu 
nieustalonego wykonywany jest 8 razy na cykl. 

• Maksymalny prąd spoczynkowy stanu nieustalonego:  Wielkość prądu 
spoczynkowego przypadająca na fazę w przypadku procentowej charakterystyki 
spoczynkowej jest maksymalnym opóźnionym prądem spoczynkowym wyliczonym dla 
wszystkich trzech faz. 

],,[(max) biasbiasbias IcIbIaMaximumIbias =  

W przypadku przekaźników P64x efekt ograniczania (prąd spoczynkowy) 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 Rysunek 72, krzywa wyzwalania zabezpieczenia różnicowego jest w 
dwóch miejscach załamana.  Pierwsze załamanie zależne jest od ustawienia wartość 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.  Gdy P64x służy do ochrony transformatora, z reguły zaleca się 
ustawienie 0,2 pu.  W przypadku ochrony generatorów oraz innych elementów instalacji, gdy 
nie występuje prąd magnesujący obwodu bocznikowego można zastosować niższe 
ustawienie różnicowe, tj. 0,1 pu. 

Płaska część krzywej wyzwalania reprezentuje najczulszy region charakterystyki dla 
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 (wykresu): 

Dla 
1

1

K

Is
Ibias <  

1IsIdiff ≥  

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 przekładni, tj. ustawień przekładnika oraz usterkami 
na obciążonym nastawniku zaczepowym. 

Jeżeli do obliczeń przyjmiemy najgorszą klasę IEC  10P przekładników prądowych, 
maksymalny dopuszczalny błąd amplitudowy dla prądu 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 
przekładni 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 o wielkości ok. 10 % na zestaw 
przekładników prądowych. 

Odcinek zbocza płaskiego charakterystyki wyzwalania tworzy linię prostą, której nachylenie 
odpowiada błędowi całkowitemu rozważanych układów przekładników prądowych oraz 
znajdujących się pod obciążeniem nastawników zaczepowych.  Zbocze krzywej, K1, może 
być ustawione  K1 ustawione jest domyślnie na 30%. 
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Równanie charakterystyki (wykresu): 

Dla 1IsIdiff >   

2IsIbias <  

IbiasKIdiff ×≥ 1  

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 
krzywej wyzwalania może być uważany za nieskończenie duże zbocze.  Jednakże zwarcie 
może wystąpić w strefie ochrony różnicowej transformatora, dlatego też dla trzeciego 
odcinka krzywej wyzwalania przyjęto zbocze skończone K2.  K2 ustawione jest domyślnie na 
80%. 

Równanie charakterystyki (wykresu):  

Dla 2IsIdiff ≥  

( )2221 IsIbiasKIsKIdiff −+×≥  

6.1.2 Korekta przekładni 

W celu zapewnienia prawidłowego działania elementu różnicowego ważne jest, by pod 
obciążeniem oraz w warunkach zwarcia bezpośredniego prądy elementu 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 wszystkich uzwojeń, określona jest w komórce parametru 
Sref pod nagłówkiem menu SYSTEM CONFIG.  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.  Współczynnik korekcji przekładni każdego z uzwojeń transformatora 
wyliczany jest przez P64x na podstawie ustawionej mocy odniesienia, ustawionych napięć 
znamionowych strony pierwotnej oraz ustawionych prądów znamionowych strony pierwotnej 
przekładników prądowych. 

nnomprimCT

refprim

nnomprimCT
namp

V

S

I
K

,,

,

,,
,

3

=  

Gdzie: 

Kamp,n = współczynnik dopasowania amplitudowego dla danego wejścia przekładnika 
prądowego, 

IprimCT,nom,n: znamionowy prąd strony pierwotnej dla danego wejścia przekładnika prądowego, 

VprimCT,nom,n: napięcie znamionowe dla danego wejścia przekładnika prądowego. Tam 
gdzie stosowane są nastawniki zaczepowe przełączane pod obciążeniem, wybranym 
napięciem znamionowym powinno być to odpowiadające środkowej pozycji nastawnika. 

Sprim,ref: wspólna wartość referencyjna parametru S strony pierwotnej dla wszystkich 
uzwojeń. 

Tak więc jedynymi danymi, których potrzebuje przekaźnik do wyliczenia korekty przekładni 
oraz dopasowania amplitudy są wartości znamionowe odczytane z tabliczki znamionowej 
transformatora. 

W przypadku dwuuzwojeniowych transformatorów z rysunku Rysunek 73, prądy o 
amplitudzie dopasowanej fazy C uzwojeń GN i DN są takie same. 
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Gdzie: 

Iamp, GN,C; prąd o amplitudzie dopasowanej fazy C strony GN  

Kamp,GN: Obliczony współczynnik korekty przekładni strony GN 

IGN,C: Skalar prądu fazy C strony GN 

Iamp, DN,C; prąd o amplitudzie dopasowanej fazy C strony DN  

Kamp,DN: Obliczony współczynnik korekty przekładni strony DN 

IDN,C: Skalar prądu fazy C strony DN 

kamp, HV kamp, LV

A

B

C

A

B

C

HV Winding LV Winding
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Rysunek 73:  Współczynniki korekty przekładni lub dopasowania amplitudy. 

Współczynniki dopasowania wyświetlane są przez P64x w polach danych Match Factor 
CT1, Match Factor CT2, Match Factor CT3, Match Factor CT4 oraz Match Factor CT5 
pod menu SYSTEM CONFIG.  P64x automatycznie wylicza współczynniki dopasowania 
amplitudy, tak więc wszystkie prądy spoczynkowe są porównywane na zasadzie analogii.  
Wartości obliczonych współczynników dopasowania zawierają się w granicach 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. 

6.1.3 Korekta układu połączeń  

W celu kompensacji wszelkich przesunięć fazowych pomiędzy dwoma uzwojeniami 
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 jest 
przesunięciem wektora napięcia fazy A DN względem napięcia fazy A GN, wyrażonym w 
godzinach.  Korekta fazy w P64x zapewniona jest poprzez SYSTEM CONFIG a następnie 
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LV Vector Group, dla przesunięcia fazowego pomiędzy uzwojeniami GN oraz DN, jak 
również poprzez SYSTEM CONFIG a następnie TV Vector Group, dla przesunięcia 
fazowego pomiędzy uzwojeniami GN oraz trójnym. 

Przedstawiono to na następującym rysunku charakterystyki układu połączeń nr 5 dla 
przykładowego układu Yd5: 

Iamp,A,HV

Iamp,B,HVIamp,C,HV

Iamp,A, LV

Iamp, B, LV

Iamp,C,LV

- Iamp,A, LV

Iamp,C,LV - Iamp,A,LV

1/√3·(Iamp, C, LV - Iamp, A,LV )

5·30°

A

B

C

a

b

c

HV Winding LV Winding 

1:√3

Yd5
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Rysunek 74:  Przykład transformatora Yd5 

Domyślnie przyjmowany jest kąt składowej zgodnej prądu strony pierwotnej; dlatego też po 
stronie wysokiej nie jest stosowana korekta układu. 

Jak pokazano na Rysunek 1, 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 parzystym, 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 CT. 

Konfiguracja funkcji dopasowania układu połączeń jest bardzo prosta i nie wymaga żadnych 
obliczeń.  Wystarczy dla opcji LV Vector Group oraz TV Vector Group ustawić numer 
przypisany danemu układowi połączeń. 
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Rysunek 75:  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 

6.1.4 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 P64x 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 spowoduje 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 z 
prądu różnicowego.  Tradycyjnie uzyskuje się to albo 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: 

( )compvectorCcompvectorBcompvectorA IIII _,_,_,0 3
1 rrrr

++⋅=  

Prąd w równaniu różnicowym jest prądem odfiltrowanym na poszczególnych fazach: 
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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: 
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Rysunek 76:  Filtrowanie składowej kolejności zerowej prądu 

Rysunek 77 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 77:  Rozpływ prądu w przypadku zwarcia zewnętrznego AN po stronie 
połączenia w trójkąt transformatora Yd1. 

6.1.5 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 sprzężenia transformatorowego, 

• rozmiar instalacji elektroenergetycznej, 

• rezystancja instalacji elektroenergetycznej liczona od źródła do sprzężenia 
transformatorowego 

• 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 Rysunek 77, 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 78:  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, nastąpi w 
pierwszej połowie cyklu napięciowego 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 wprost może być później dodatkowo 
powiększony, jeżeli w rdzeniu, w momencie zasilenia transformatora był obecny jakikolwiek 
strumień szczątkowy. 

Switch on at 
voltage zero –
No residual flux
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Rysunek 79:  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%): 

Składowa -DC 2ga H 3cia H 4ta H 5ta H 6ta H 7ma H   

  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. 

Variation of amplitude reduction factor between successive mMagnetising 
inrush peaks with X/R ratio
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Rysunek 80:  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 
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 drugich harmonicznych o dwukrotnie wyższej 
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częstotliwości w prądzie rozruchowym 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.  
Przekaźnik P64x 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 element różnicowy zostanie opcjonalnie zablokowany w jeden z 
następujących sposobów: 

• na wszystkich trzech fazach, jeżeli taka opcja blokowania została wybrana, 

• 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. 

6.1.6 Wykrywanie nasycenia CT oraz braku szczeliny  

Funkcje wykrywania nasycenia CT oraz braku szczeliny nie wymagają konfiguracji.  Możliwe 
jest jedynie ich wyłącznie lub załączenie w komórce konfiguracyjnej CTSat and NoGap.  
Zaleca się załączenie tych funkcji w komórce CTSat and NoGap, ponieważ w stanie 
nasycenia, dla zwarć poniżej progu Is-HS1 uzyskuje się krótsze czasy zadziałania 
zabezpieczenia.   Aktywowanie funkcji CTSat and NOGap zapobiega blokowaniu 
niskonastawnego elementu różnicowego przez element reagujący na drugą harmoniczną.  
W ten sposób, dla zwarć o poziomach niższych od progu Is-HS1 uzyskiwane są krótkie 
czasy ich wyłączania, nawet przy nasyceniu CT. 

Rysunek 81 oraz Rysunek 82 przedstawiają te same zwarcia wewnętrzne AN.  Rysunek 81 
przedstawia zapis zakłóceń zarejestrowanych przez P64x z załączonym wykrywaniem 
nasycenia przekładnika prądowego CT oraz wykrywaniem braku szczeliny.  Nasycenie CT 
przyczynia się do blokowania drugiej harmonicznej.  W rezultacie zadziałanie 
niskonastawnego elementu różnicowego jest wykluczone.  Aktywowanie funkcji wykrywania 
braku szczeliny oznacza zezwolenie na działanie niskonastawnego elementu różnicowego.  
Czas zadziałania wynosi 32 ms.  

Rysunek 82 przedstawia zapis zakłóceń zarejestrowanych przez P64x z wyłączonym 
wykrywaniem nasycenia przekładnika prądowego CT oraz wyłączonym wykrywaniem braku 
szczeliny.  Nasycenie CT przyczynia się do blokowania drugiej harmonicznej.  Tym samym 
zadziałanie niskonastawnego elementu różnicowego jest uniemożliwione do momentu 
dezaktywowania blokowania drugiej harmonicznej.  W tym przypadku czas zadziałania 
wynosi 56 ms.  

Załączenie logiki wykrywania nasycenia CT oraz logiki wykrywania braku szczeliny poprawia 
czas zadziałania przekaźnika.  W tym przykładzie przekaźnik jest o 24 ms szybszy, gdy 
załączone są logiki wykrywania braku szczeliny oraz nasycenia CT. 
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Rysunek 81:  Załączone wykrywanie nasycenia CT oraz braku szczeliny 



P64x/EN AP/B52 Noty Użytkowe
 

 

 

MiCOM P642, P643, P645
 

 

AP 

P4640ENa  

Rysunek 82:  Wyłączone wykrywanie nasycenia CT oraz braku szczeliny 

Rysunek 83 oraz Rysunek 84 przedstawiają te same zwarcia wewnętrzne AN.  Rysunek 83 
przedstawia zapis zakłóceń zarejestrowanych przez P64x z załączonym wykrywaniem 
nasycenia przekładnika prądowego CT oraz wykrywaniem braku szczeliny, czas zadziałania 
niskonastawnego elementu różnicowego wynosi 28 ms.  Można zauważyć, że aktywne są 
obie funkcje, zarówno wykrywania nasycenia CT jak i braku szczeliny.  Logiki wykrywania 
nasycenia przekładnika prądowego CT oraz wykrywania braku szczeliny nawzajem się 
uzupełniają.    Rysunek 84 przedstawia zapis zakłóceń zarejestrowanych przez P64x z 
wyłączonym wykrywaniem nasycenia przekładnika prądowego CT oraz wyłączonym 
wykrywaniem braku szczeliny.  Czas zadziałania wynosi 57 ms.  Przekaźnik P64x jest o 29 
ms szybszy, gdy załączona jest dla niego funkcja wykrywania nasycenia przekładnika 
prądowego CT oraz wykrywania braku szczeliny. 
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Rysunek 83:  Załączone wykrywanie nasycenia CT oraz braku szczeliny 



P64x/EN AP/B52 Noty Użytkowe
 

 

 

MiCOM P642, P643, P645
 

 

AP 

P4642ENa  

Rysunek 84:  Wyłączone wykrywanie nasycenia CT oraz braku szczeliny 

6.1.7 Zadziałanie elementów wysokonastawnych 

Przekaźnik P64x zawiera niezależne wysokonastawne elementy różnicowe, Is-HS1 oraz Is-
HS2, które stanowią uzupełnienie zabezpieczenia zapewnianego przez niskonastawne 
elementy różnicowe.  Szybkie zabezpieczenie wysokonastawne oferuje szybsze wyłączanie 
silnych zwarć 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 
zabezpieczenia wysokonastawnego. 

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 
progu Is-HS1 jako odwrotność reaktancji transformatora. 

Dla progów Is-HS1 oraz Is-HS2 możliwe jest ustawienie w przekaźniku P64x wartości z 
zakresu od 2,5 do 32 pu.  Oba elementy powinny być ustawione na wartość spodziewanej 
lub oszacowanej wartości szczytowej prądu rozruchowego po korekcie przekładni. 

Element Is-HS2 korzysta ze składowej podstawowej prądu różnicowego.  Element ten nie 
jest ograniczany charakterystyką spoczynkową, a więc przekaźnik P64x wyzwoli się bez 
względu na prąd ograniczający.  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, Is-HS2 można 
ustawić na wartość1,3 × (1/Xt).  W aplikacjach z półtorawyłącznikiem, 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 Is-HS2 powinien 
uwzględnić rzeczywistą wartość prądu zwarcia bezpośredniego. W celu uniknięcia wysokich 
pasożytniczych prądów różnicowych powodowanych nasyceniem CT w warunkach zwarcia 
bezpośredniego, ważnym jest wyrównywanie obciążeń obwodów wtórnych przekładnika 
prądowego. 

6.1.8 Wskazówki dotyczące ustawiania reagującego na prądy spoczynkowe różnicowego 
zabezpieczenia transformatora 

Opcja konfiguracyjna elementu różnicowego Configuration/Diff Protection, powinna być 
ustawiona na wartość Enable. 

Poziom progu pobudzenia niskonastawnego elementu różnicowego 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. W przypadku zastosowania przekaźnika P64x do 
zabezpieczenia transformatora, zwykle zalecana wartość progu wynosi 0,2 In. 

W przypadku ochrony generatorów oraz innych elementów instalacji, gdy nie występuje prąd 
magnesujący obwodu bocznikowego można zastosować niższe ustawienie różnicowe, tj. 
0,1 pu. 

Niskonastawne zabezpieczenie różnicowe reagujące na prądy spoczynkowe, po ustawieniu 
odpowiedniej wartości w menu konfiguracyjnym, 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 na wszystkich fazach, fazy A, B oraz C niskonastawnego 
elementu 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 na wszystkich fazach jednocześnie. 

Jak pokazano na Rysunek 85, pierwsze zbocze jest płaskie i zależy od ustawienia Is1.  
Zapewnia to czułość na zwarcia wewnętrzne.  Drugie zbocze, K1, jest konfigurowalne 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 (CT), 
powinno zawsze znajdować się poniżej zbocza K1, zapobiegnie to nieprawidłowościom w 
działaniu przekaźnika.  Zaleca się ustawianie K1 na 30%, pod warunkiem, że krzywa błędów 
znajduje się w bezpiecznej odległości poniżej krzywej K1.  Drugie zbocze, K2, jest również 
konfigurowalne przez użytkownika, i używane jest dla prądów spoczynkowych 
przekraczających prąd znamionowy.  W celu zapewnienia stabilności w warunkach silnego 
zwarcia zewnętrznego, które może prowadzić do pojawienia się zwiększonej wartości prądu 
różnicowego, powodowanego niesymetrycznym nasyceniem przekładników prądowych, 
zaleca się ustawianie K2 na 80%. 
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Rysunek 85:  Błędy łączne nastawnika zaczepowego oraz przekładnika prądowego 

6.1.8.1 Przykład 1: Transformator dwuuzwojeniowy (P642) - bez nastawnika zaczepowego 

Rysunek 86 pokazuje zastosowanie P642 do zabezpieczenia transformatora 
dwuuzwojeniowego.  Specyfikacja tego transformatora mocy jest następująca: 
Transformator 90 MVA, Ynd9, 132/33 kV.  Przekładnie przekładnika prądowego są 
następujące: przekładnia HV CT (przekładnika po stronie wysokiej) - 400/1, przekładnia LV 
CT (przekładnika po stronie niskiej) - 2000/1. 
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Rysunek 86:  Przekaźnik P642 zabezpieczający transformator dwuuzwojeniowy 



 

 

Przekaźnik zawsze oblicza i ustawia współczynniki dopasowania amplitudowego.  Jak 
wyjaśniono to wcześniej, po stronie wysokiego napięcia nie zastosowano żadnej korekty 
wektorowej.  Korektę wektorową wprowadza się poprzez ustawienie w opcji SYSTEM 
CONFIG parametru LV Vector Group na wartość 9.  Filtrowanie składowej kolejności 
zerowej uzyskuje się ustawiając w opcji SYSTEM CONFIG parametr HV Grounding na 
Grounded (uziemione) oraz ustawiając dla tej samej opcji SYSTEM CONFIG parametr LV 
Grounding na Grounded (uziemione).  Poniższy zrzut ekranowy przedstawia konfigurację 
opcji SYSTEM CONFIG w przekaźniku P642. 

 P4643 ENa 

Rysunek 87:  Konfiguracja opcji SYSTEM CONFIG w przekaźniku P642 

Współczynniki korekcji przekładni obliczane są dla przekaźnika w sposób następujący: 
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Gdzie: 

Sref:  wspólna moc odniesienia dla wszystkich końców 

Kam, T1CT, T2CT: Współczynnik korekcji przekładni dla uzwojeń T1 CT lub T2 CT 
Inom, T1CT, T2CT: znamionowe prądy strony pierwotnej głównych przekładników prądowych 

Vnom, HV,LV: znamionowe napięcie strony pierwotnej uzwojeń GN lub DN 

Zalecana konfiguracja funkcji różnicowej (Is1, Is2, K1, K2, blokowanie drugiej oraz piątej 
harmonicznej) została omówiona w poprzednich paragrafach.  Patrz Rysunek 88. 
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Rysunek 88:  Konfiguracja opcji DIFF PROTECTION w przekaźniku P642 

6.1.8.2 Przykład 2:  Autotransformator (P645) – nastawnik zaczepowy przełączany pod obciążeniem 

Rysunek 89 przedstawia zastosowanie przekaźnika P645 do zabezpieczenia 
autotransformatora.  Specyfikacja tego transformatora mocy jest następująca: 
Autotransformator 175/175/30 MVA, YNyn0d1, 230/115/13,8 kV.  Przekładnie przekładnika 
prądowego są następujące: przekładnia HV CT (przekładnika po stronie wysokiej) - 800/5, 
przekładnia LV CT (przekładnika po stronie niskiej)  - 1200/5 oraz przekładnia TV CT 
(przekładnika po stronie uzwojenia trójnego) 2000/5. 

Ponieważ transformator posiada przełączany pod obciążeniem nastawnik zaczepowy po 
stronie GN, znamionowe napięcie uzwojenia GN musi być ustawione na wartość 
odpowiadającą środkowemu położeniu nastawnika.  Zgodnie z tabliczką znamionową, 
napięcie pozycji środkowej wynosi 218,5 kV.  Napięcie pozycji środkowej nastawnika 
zaczepowego można również obliczyć w następujący sposób: 
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Rysunek 89:  Przekaźnik P645 użyty do zabezpieczenia autotransformatora z 
przełączanym pod obciążeniem nastawnikiem zaczepowym 

• Korekta przekładni: 

Przekaźnik oblicza współczynniki korekcji w sposób następujący: 
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W celu sprawdzenia czy w działaniu zabezpieczenia różnicowego nie pojawiają się 
nieprawidłowości  wprowadzane przez błędy występujące na przełączanym pod 
obciążeniem nastawniku zaczepowym, użytkownik może przeprowadzić następujące 
obliczenia. 
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Znamionowe parametry transformatora 

• Obliczyć prąd pełnego obciążenia dla strony GN dla obu skrajnych położeń 
nastawnika oraz przy prądzie pełnego obciążenia strony DN oraz uzwojenia trójnego. 
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current load fullLV 

3

6

A=
××

×
=

 

secondary033.3
240

963.727
current load fullLV A==  

primary109.1255
108.133

1030
current load fullTV 

3

6

A=
××

×
=  

secondary138.3
400

109.1255
current load fullTV A==  

• Wyznaczyć Idiff dla obu skrajnych położeń nastawnika (przy korekcji położenia 
środkowego). 

143.4033.3366.1current correctedLV =×=  
 

857.0138.3273.0current correctedTV =×=  

puA 095.0
5
476.0

476.0857.0143.4524.41 tap at Idiff ===−−=  

puA 118.0
5
588.0

588.0857.0143.4588.519 tap at Idiff ===−−=  

• Wyznaczyć Ibias dla obu skrajnych położeń nastawnika (przy korekcji położenia 
środkowego).  Prądy brane do obliczeń Ibias są prądami po korekcie przekładni oraz 
korekcie wektorowej. 

puA 9524.0
5
762.4

762.4
2

857.0143.4524.4
1 tap at Ibias ===

++
=  

puA 059.1
5
294.5

294.5
2

857.0143.4588.5
19 tap at Ibias ===

++
=  

 

• Wyznaczyć prąd różnicowy przekaźnika. 

Iop = Is1, (Ibias ≤ Is1/K1)  

Iop = K1× Ibias, (Is1/K1 ≤ Ibias ≤ Is2)  

Iop = K1 × Is2 + K2 × (Ibias - Is2), (Ibias ≥ Is2) 



 

 

Ibias dla zaczepu 1 jest mniejszy niż 5 A (1 pu) oraz wyższy od 3,33 A (0,667 pu); ponieważ 
Is2 ustawiony jest na wartość prądu znamionowego (5 A), Iop obliczany jest w sposób 
następujący: 

Iop = 0,3 × 4,762 = 1,429 A 

 
Ibias dla zaczepu 19 jest większy niż 5 A; ponieważ Is2 ustawiony jest na wartość 
znamionową (5 A), Iop obliczany jest w sposób następujący: 

Is2 = 1 pu = 1 × 5 = 5 A 

Iop = 0,3 × 5 + 0,8 × (5,294 - 5) = 1,735 A 

 
• Sprawdzić Idiff < Iop przyjmując 10% margines dla skrajnych pozycji nastawnika i w 

razie potrzeby przeprowadzić regulację Is1 i/lub K1. 

Zaczep 1: Ponieważ Idiff = 0,476A oraz 0,9Iop dla zaczepu 1 = 0,9 x 1,429 = 1,286 A 

Zatem dla K1 = 30% oraz Is1 = 0,2 pu zachowany zostanie wystarczający margines 
bezpieczeństwa.  

Zaczep 19: Ponieważ Idiff = 0,588A oraz 0,9Iop dla zaczepu 19 = 0,9 x 1,735 = 1,562 A 

Zatem dla K1 = 30% oraz Is1 = 0,2 pu zachowany zostanie wystarczający margines 
bezpieczeństwa. 

66,7% obciążenia znamionowego transformatora 

• Obliczyć prąd obciążenia strony GN, DN oraz uzwojenia trójnego dla 66,7% 
znamionowej mocy MVA.  Wartość 66,7% oznacza intercepcję pomiędzy Is1 a K1.  
Wyznacza się ją wg wzoru Is1/K1 × 100% = (0,2/0,3) × 100 = 66,7%. 

primary05.279
2415003

10175
667.0(5%) 1 tap on current load fullHV 

6

A=
×

×
×=  

 

secondary744.1
160

05.279
(5%) 1 tap on current load fullHV A==  

 
ondaryA sec017.3744.1730.1 1 on tapcurrent  corrected HV =×=  

primary71.344
510.1953

10175
667.0(-15%) 19 tap on current load fullHV 

3

6

A=
×

×
×=  

secondary154.2
160

71.344
(-15%) 19 tap on current load fullHV A==  

 
ondaryA sec727.3154.2730.1 19 tap on current correctedHV =×=  

primary551.485
101153

10145
667.0current load fullLV 

3

6

A=
××

×
×=  

secondary023.2
240

551.485
current load fullLV A==  

primary158.837
108.133

1030
667.0current load fullTV 

3

6

A=
××

×
×=  

secondary093.2
400

158.837
current load fullTV A==  

• Wyznaczyć Idiff dla obu skrajnych położeń nastawnika (przy korekcji położenia 
środkowego). 
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A763.2023.2366.1current correctedLV =×=  

A571.0093.2273.0current correctedTV =×=  

 

puA 063.0
5
317.0

317.0571.0763.2017.31 tap at Idiff ===−−=  

puA 0786.0
5
393.0

393.0571.0763.2727.319 tap at Idiff ===−−=  

• Wyznaczyć Ibias dla obu skrajnych położeń nastawnika (przy korekcji położenia 
środkowego).  Prądy brane do obliczeń Ibias są prądami po korekcie przekładni oraz 
korekcie wektorowej. 

puA 635.0
5
176.3

176.3
2

571.0763.2017.3
1 tap at Ibias ===

++
=  

puA 706.0
5
531.3

531.3
2

571.0763.2727.3
19 tap at Ibias ===

++
=  

• Wyznaczyć prąd różnicowy przekaźnika. 

Iop = Is1, (Is1/K1 ≤ Ibias)  

Iop = K1× Ibias, (Is1/K1 ≤ Ibias ≤ Is2)  

Iop = K1 × Is2 + K2 × (Ibias - Is2), (Ibias ≥ Is2) 

Ibias dla zaczepu 1 jest mniejszy niż 3,33 A (0,667 pu); natomiast Iop = 0,2 pu = 1 A 

Ibias dla zaczepu 1 jest mniejszy niż 5 A (1 pu) oraz wyższy od 3,33 A (0,667 pu); ponieważ 
Is2 ustawiony jest na wartość prądu znamionowego (5 A), Iop obliczany jest w sposób 
następujący: 

Iop = 0,3 × 3,531 = 1,059 A 
 

• Sprawdzić Idiff < Iop przyjmując 10% margines dla skrajnych pozycji nastawnika i w 
razie potrzeby przeprowadzić regulację Is1 i/lub K1.  

Zaczep 1: Ponieważ Idiff = 0,317A oraz 0,9Iop dla zaczepu 1 = 0,9 x 1 = 0,9 A  

Zatem dla K1 = 30% oraz Is1 = 0,2 pu zachowany zostanie wystarczający margines 
bezpieczeństwa. 

Zaczep 19: Ponieważ Idiff = 0,393A oraz 0,9Iop dla zaczepu 19 = 0,9 x 1,059 = 0,953 A  

Zatem dla K1 = 30% oraz Is1 = 0,2 pu zachowany zostanie wystarczający margines 
bezpieczeństwa. 

Rysunek 90 przedstawia charakterystykę spoczynkową, błędy przekładnika prądowego oraz 
nastawnika zaczepowego (przyjęte na poziomie 20%), prąd spoczynkowy, koordynaty 
różnicowe odpowiadające prądowi pełnego obciążenia oraz 66,7% wartości pełnego prądu 
obciążenia.  Można tu także zauważyć, że konieczne jest sprawdzenie marginesu 
bezpieczeństwa przy dwóch punktach załamania charakterystyki spoczynkowej. 



 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Ibias /Inom

Id
if

f/
In

o
m

Bias characteristic

CT and tap changer errors

nominal MVA , tap 1

nominal MVA , tap 17

66.7% of nominal MVA, tap 1

66.7% of nominal MVA , tap 17

P4305ENa  

Rysunek 90:  Margines bezpieczeństwa przy dwóch punktach załamania 
charakterystyki spoczynkowej 

• Korekta wektorowa oraz filtrowanie składowej kolejności zerowej 

Korektę wektorową aktywuje się poprzez ustawienie parametru LV Vector Group w opcji 
SYSTEM CONFIG na 0 oraz TV Vector Group w opcji SYSTEM CONFIG na 1. Filtrowanie 
składowej kolejności zerowej aktywuje się przez ustawienie parametru HV Grounding, LV 
Grounding oraz TV Grounding opcji SYSTEM CONFIG na Grounded.  Uzwojenie trójne 
jest uziemione poprzez transformator uziemiający znajdujący się w obrębie strefy chronionej. 

Konfiguracja instalacji oraz zabezpieczenia różnicowego jest następująca: 
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(a) System configuration

(b) Differential protection

 

Rysunek 91:  Konfiguracja instalacji SYSTEM CONFIG (a) oraz konfiguracja 
zabezpieczenia różnicowego DIFF PROTECTION (b) przekaźnika P645 – 
Autotransformator 

6.1.8.3 Przykład 3:  Autotransformator (P643) – nie podłączony trójkąt 

Rysunek 89 przedstawia zastosowanie przekaźnika P645 do zabezpieczenia 
autotransformatora.  Specyfikacja tego transformatora mocy jest następująca: 
Autotransformator 175/175/30 MVA, YNyn0d1, 230/115/13,8 kV.  Uzwojenie połączone w 
trójkąt nie jest obciążone.  Przekładnie przekładnika prądowego są następujące: przekładnia 
HV CT (przekładnika po stronie wysokiej) - 1200/5, przekładnia LV CT (przekładnika po 
stronie niskiej - 1200/5, przekładniki każdej z faz przy końcu neutralnym uzwojenia 1200/5. 

Konfiguracja uzwojenia ma postać HV + LV + TV.  Przekładnik prądowy (CT) po stronie linii 
GN jest podłączony do T1 CT, przekładnik prądowy po stronie punktu neutralnego GN jest 
podłączony do T2 CT, a przekładnik prądowy po stronie DN jest podłączony do T3 CT. 



 

 

a

b

c

B B

B B

B B

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

B

B

B

D D D

a

b

c

A

B

C

175/175/30MVA
230/115/13.8kV

YNynd1
230kV - +5%/-15% - 19 taps

a

b

c

Yy0 software interposing CT
Yy0 software interposing CT

Yy0 software interposing CT

P643

1200:5
1200:5

1200:5

P4646ENa 

Rysunek 92:  Przekaźnik P643 użyty do zabezpieczenia autotransformatora – trójkąt 
nie podłączony 

• Korekta przekładni: 

Zalecane jest, by współczynniki korekcji przekładni były bliskie lub równe 1.  W tym 
przykładzie, z racji tego, że na neutralnym końcu każdej z faz znajdują się przekładniki 
prądowe, których przekładnie są takie same, możliwe jest uzyskanie współczynnika korekcji 
przekładni równego 1.  Konfiguracja ta została przeanalizowana przy zastosowaniu prawa 
Kirchoffa.  Założono, że płynie prąd pełnego obciążenia i że do uzwojenia GN podpięto 
źródło równoważne a do uzwojenia DN podłączono równoważne obciążenie.   Rozpływ 
prądu wygląda następująco: 

A439
102303

10175

V3

S
I

3

6

HV,nom
HVFLC =

××

×
==−  

A878
101153

10175

V3

S
I

3

6

LV,nom
LVFLC =

××

×
==−  
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175/175/30MVA
230/115/13.8kV

YNynd1
230 kV - +5%/-15% - 19 taps

1200:5 1200:5

Equivalent 
load

a

b

c

1200:5

439 ∠0°

439 ∠−120°

439 ∠120°

878 ∠0°

878 ∠−120°

878 ∠−240°

439 ∠0°

439 ∠−120°

439 ∠−120°

P4647 ENa  

Rysunek 93:  Przekaźnik P643 użyty do zabezpieczenia autotransformatora – trójkąt 
nie podłączony - rozpływ prądu 

Moc odniesienia ustawiona jest na 478 MVA, a znamionowe napięcie uzwojeń GN, DN oraz 
trójnego ustawiono na 230 kV.  Należy zauważyć, że w tej aplikacji, mimo, że po stronie GN 
jest przełączany pod obciążeniem nastawnik zaczepowy, nie ma konieczności 
uwzględniania napięcia pozycji środkowej nastawnika.  Właściwym jest ustawienie innej 
mocy odniesienia niż ta podana na tabliczce znamionowej transformatora, ponieważ moc 
odniesienia stosowana jest do przeliczania prądów do wspólnej podstawy . 

Przekaźnik oblicza współczynniki korekcji w sposób następujący: 

1

102303

10478

1200

V3

S

I
KKK

3

6

nom

ref

CT1T,nom
CT3T,ampCT2T,ampCT1T,amp =

××

×
====  

 
• Korekta wektorowa oraz filtrowanie składowej kolejności zerowej 

Korektę wektorową aktywuje się poprzez ustawienie parametru LV Vector Group w opcji 
SYSTEM CONFIG na 0 oraz TV Vector Group w opcji SYSTEM CONFIG na 0. Filtrowanie 
składowej kolejności zerowej aktywuje się przez ustawienie parametru HV Grounding, LV 
Grounding oraz TV Grounding opcji SYSTEM CONFIG na ungrounded.   

Konfiguracja instalacji oraz zabezpieczenia różnicowego jest następująca: 



 

 

(a) System configuration

(b) Differential protection

P4648ENa  

Rysunek 94:  Konfiguracja instalacji SYSTEM CONFIG (a) oraz konfiguracja 
zabezpieczenia różnicowego DIFF PROTECTION (b) przekaźnika P643 – 
autotransformator 

Element różnicowy nie zabezpiecza uzwojenia trójnego.  Nieobciążone uzwojenia trójne 
połączone w trójkąt są często niezabezpieczone.  W razie potrzeby zabezpieczenia, 
połączenie w trójkąt można uziemić w jednym punkcie za pośrednictwem przekładnika 
prądowego, co zapewni szybką nadprądową ochronę uzwojenia trójnego.     

6.1.9 Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczeń różnicowych linii sprzęgowych reagujących 
na prądy spoczynkowe 

Przekaźnik P645 może być wykorzystany do zabezpieczenia krótkich linii sprzęgowych.  
Rozważmy schemat pięciu linii zasilających-pojedynczej szyny oraz jej obszaru 
zabezpieczenia różnicowego, przedstawione na rysunku Rysunek 95. 
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Rysunek 95:  Strefa zabezpieczenia różnicowego pojedynczej szyny 

• Wymaganych jest pięć wejść prądu spoczynkowego. Załóżmy, że linia zasilająca 1 CT 
jest podłączona do wejścia prądu spoczynkowego 1 (T1 CT), linia zasilająca 2 CT jest 
podłączona do wejścia prądu spoczynkowego 2 (T2 CT), linia zasilająca 3 CT jest 
podłączona do wejścia prądu spoczynkowego 3 (T3 CT), linia zasilająca 4 CT jest 
podłączona do wejścia prądu spoczynkowego 4 (T4 CT), linia zasilająca 5 CT jest 
podłączona do wejścia prądu spoczynkowego 5 (T5 CT).   

• Ustawmy moc odniesienia Ref Power S na wartość równą obciążeniu maksymalnemu 
(wliczając w to przeciążenia) wyrażonemu w MVA, które będzie obsługiwane przez 
szynę zbiorczą. 

• Ustawmy HV Connection, LV Connection oraz TV Connection jako Y-Wye.   
Ustawmy HV Grounding, LV Grounding oraz TV Grounding jako Ungrounded tak, 
by załączone zostały filtry składowej kolejności zerowej. 

• Ustawmy wartość HV Nominal, LV Nominal oraz TV Nominal na napięcie instalacji. 

• Ustawmy HV Rating, LV Rating oraz TV Rating na wartość równą wartości mocy 
odniesienia Ref Power S.  Ustawienie to nie wpływa w żaden sposób na 
zabezpieczenie różnicowe; wykorzystywane jest przez inne funkcje, jak monitoring 
zabezpieczeń przed zwarciami bezpośrednimi, które to nie są wymagane w 
zabezpieczeniu szyny zbiorczej. 

• Ustawmy układ połączeń strony DN (LV Vector Group) oraz układ połączeń strony 
uzwojenia trójnego (TV Vector Group) na 0. 

• Usilnie zalecane jest ustawienie następujących wartości:  

Is1 = 1,2pu 

K1 = 20% 

K2 = 80% 

Is2 = 0,4pu 



 

 

Is-HS1 = 10pu 

Is-HS2 = disabled (wyłączone) 

2nd harmonic blocked = disabled (blokowanie drugiej harmonicznej=wyłączone) 

5nd harmonic blocked = disabled (blokowanie piątej harmonicznej=wyłączone) 

• Is1 należy ustawić na levelfault  minimum0.8Is1loadhighest 2.1 ×≤≤× . 

• Załączmy alarm usterki obwodu - opcja Circuitry Fail ustawiona na Enabled.  
Ustawmy K-cctfail na 15%, dopuszczając tym samym maksymalny  błąd złożony 
wprowadzany przez klasę 10P przekładników prądowych na poziomie 10%.  Is-cctfail 
zawiera się zwykle w granicach od 5 do 20%, co zapobiega detekcji zakłóceń 
pochodzących z przekładników prądowych oraz pasożytniczych prądów różnicowych, 
które mogą być wynikiem niezrównoważenia obciążenia maksymalnego.   Element ten 
zazwyczaj ma ustawioną zwłokę na poziomie 5 s. 

• Zaleca się zastosowanie monitoringu przekładnika prądowego w celu zapobieżenia 
nieprawidłowości w działaniu zabezpieczenia różnicowego reagującego na prądy 
spoczynkowe, gdy po stronie wtórnej znajduje się połączony w obwód otwarty 
przekładnik prądowy.  Do zmniejszenia czułości zabezpieczenia różnicowego 
reagującego na prądy spoczynkowe można użyć funkcję CTS.  Zmniejszanie czułości 
uzyskuje się poprzez podniesienie ustawienia pobudzenia prądem różnicowym Is1 do 
wartości Is-CTS. 
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Rysunek 96:  Reagujące na prądy spoczynkowe zabezpieczenie różnicowe szyny 
zbiorczej 
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Rysunek 97:  Konfiguracja instalacji SYSTEM CONFIG (a) oraz konfiguracja 
zabezpieczenia różnicowego DIFF PROTECTION (b) przekaźnika P645 – 
krótka linia sprzęgowa 

6.1.10 Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczeń różnicowych linii sprzęgowych reagujących 
na prądy spoczynkowe 

Powszechnie stosowane w instalacjach elektroenergetycznych dławiki, mają za zadanie: 

• zredukowanie poziomu prądu zwarciowego w uziemionych punktach neutralnych, 

• zredukowanie poziomu prądu zwarcia fazowego, gdy dławik połączony jest w szeregu 
z linią zasilającą, 

• kompensację reaktancji pojemnościowej długich linii przesyłowych, gdy dławik 
włączony jest w obwód bocznikowy.  Dławik bocznikujący (kompensacyjny) pochłania 
moc bierną generowaną przez reaktancję pojemnościową linii, której z reguły nie jest 
w stanie pochłonąć sama instalacja elektroenergetyczna. 

Jak zaznaczono w normie IEEE C37.109-2006 jedną z podstawowych trudności związanych 
z zabezpieczaniem dławika bocznikującego jest to, że przekaźnik może wykazywać 
nieprawidłowości w działaniu podczas zasilania i odłączania od zasilania dławika ze 
rdzeniem żelaznym.  Dławik bocznikujący jest zwykle regularnie włączany w obwód i z niego 
odłączany w zależności od obciążenia instalacji elektroenergetycznej.  Prąd zasilający 
dławik bocznikujący z rdzeniem żelaznym  charakteryzuje się przesunięciem DC o dużej 
stałej czasowej oraz zawiera składowe niskiej częstotliwości, zgodnie z Rysunek 98.  Takie 
przebiegi prądowe powodują powstawanie pewnego strumienia szczątkowego w 
magnetycznym rdzeniu przekładnika prądowego.  Podczas normalnej pracy dławika prąd ma 
zwykle wartość równą wartości prądu znamionowego, która to nie jest wystarczająca do 
ograniczenia poziomu strumienia w przekładniku prądowym.  W kolejnej operacji 
przełączania strumień, w zależności od punktu charakterystyki zasilenia odpowiadającemu 
momentowi jego załączenia, może albo wzrosnąć, albo zmniejszyć się.  Regularne 
włączanie i odłączanie obwodu z dławikiem powoduje nasycanie przekładnika prądowego; 
dlatego też, w celu zmniejszenia ryzyka niepożądanego zadziałania, zaleca się by 
przekładniki prądowe po obu stronach dławika miały podobną charakterystykę wzbudzenia.  
Instalacja wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia różnicowego jest zwykle przedkładana 
nad instalację niskoimpedancyjnego zabezpieczenia różnicowego, ponieważ nie jest ona 
podatna na nasycenie CT.   

 



 

 

 

 

Rysunek 98: Prąd zasilania dławika 

Zgodnie z normą IEEE C37.109-2006 właściwości dławików bocznikujących można zestawić 
następująco: 

• Dławiki powietrzny typu suchego: nie ma rdzenia żelaznego, więc w momencie 
podania zasilania nie są generowane magnesujące prądy rozruchowe.  Prąd 
szczytowy w momencie zasilenia może osiągnąć wartość 2 ×√2×Iznamionowy , co 
spowodowane jest przejściowym przesunięciem. 

• Dławiki typu olejowego: dławiki z szczelinowym rdzeniem żelaznym mogą być 
podatne na występowanie silnych udarów związanych z podaniem na nie zasilania.  
Dławiki bezrdzeniowe doświadczają znacznie słabszych udarów prądu 
magnesującego. 

6.1.10.1 Przykład 1:  Zabezpieczenie różnicowe dławika bocznikującego 

Rozważmy dławik bocznikujący z Rysunek 99.   
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Rysunek 99:  Jednoliniowy schemat instalacji dławika 

Do zabezpieczania dławika stosowany jest znajdujący się w przekaźniku P643 element 
różnicowy reagujący na prądy spoczynkowe.  W przypadku zabezpieczania dławika, 
niskonastawny element różnicowy, Is1, powinien być ustawiony na wartość 10%-15%.   
Blokowanie drugiej harmonicznej można ustawić na poziomie zaledwie 10%.  Ma to na celu 
poprawienie stabilności przekaźnika w momencie podania zasilenia.  Wysokonastawny 
element różnicowy 1, Is-HS1, może być ustawiony na wartość 250% prądu dławika 
odpowiadającego napięciu znamionowemu. 

 P4839 ENa

 

(a) System configuration

(b) Differential Protection

 

Rysunek 100:  Konfiguracja instalacji SYSTEM CONFIG (a) oraz konfiguracja 
zabezpieczenia różnicowego DIFF PROTECTION (b) przekaźnika P643 – 
dławik 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.2 Możliwe błędne wskazania na fazach nie objętych zwarciem, spowodowane 
rozpływem prądu zwarciowego 

Source 2 = 2500MVA,
    X/R = 10

Ydy0 software interposing CT

D

B B

B B

B B

D D

a

b

c

a

b

c c

b

a

P642

Ydy0 software interposing CT

a

b

c

a

b

cc

b

a

HV LV

AN fault

275kV 132kV

275/132/33 kV
240MVA

Common neutral solidly earthed

Note: This figure only shows the connection of Phases A.  Phases B and C should also be connected.  
The tertiary winding is unloaded.  Therefore, no corresponding CT is required for the TV winding in the 
differential scheme. 
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Source 2 = 10000MVA,
    X/R = 10

 

Rysunek 101:  Zwarcie AN po stronie GN autotransformatora 

Impedancje kolejności zgodnej przeciwnej oraz zerowej uzwojeń transformatora o podstawie 
240 MVA są następujące: 

 GN DN TV 

Kolejność zgodna j 0,134 pu j 0,075 pu -j 0,024 pu 

Kolejność przeciwna j 0,134 pu j 0,075 pu -j 0,024 pu 

Kolejność zerowa j 0,067 pu j 0,0375 pu -j 0,012 pu 

Stosunek X/R określa kąt impedancji źródła, a więc wynosi on o84)10(tan 1 =− .  Amplituda 

impedancji źródła 1 wynosi pu024.0
10000

240
1 =× .  Amplituda impedancji źródła 2 wynosi 

pu096.0
2500
240

1 =×  

Rozważmy wewnętrzne zwarcie AN po stronie GN autotransformatora, przedstawione na  
Rysunek 101.  Zapis zakłóceń oraz zdarzeń uzyskany z przekaźnika wskazuje na to, że 
wyzwolenie nastąpiło również na fazie C, chociaż zwarcie było na fazie A. 
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Rysunek 102:  Zapis zakłóceń w przekaźniku 

Poniższa analiza tłumaczy dlaczego wyzwolony został również element różnicowy fazy C.  
Sieci sekwencyjne dla zwarcia AN przedstawiono na Rysunek 103.  Wszystkie wielkości 
wyrażono w pu. 



 

 

HV

TV

LV

0.024 
∠84°

0.096 
∠84°

j 0.134

-j 0.024

j 0.075

T1-CT

T5-CT

HV

TV

LV

0.024 
∠84°

0.096 
∠84°

j 0.134

-j 0.024

j 0.075

T1-CT

T5-CT

(seq +)

(seq -)

HV

TV

LV

0.024 
∠84°

0.096 
∠84°

j 0.067

-j 0.012

j 0.0375
T1-CT

T5-CT

(seq 0)

1 ∠0° 1 ∠0°

P4397ENa
 

Rysunek 103:  Sieci sekwencyjne 

Sieć sekwencyjna kolejności zgodnej uproszczona została do postaci: 

pu1.88305.00134.0j075.0j84096.0 oo ∠=++∠  

Sieć sekwencyjna kolejności przeciwnej uproszczona została do postaci: 

pu1.88305.00134.0j075.0j84096.0 oo ∠=++∠  

Sieć sekwencyjna kolejności zerowej uproszczona została do postaci: 
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( )( )
( )

pu9.89054.06.89013.0067.0j

pu6.89013.0
012.0j7.85133.0

012.0j7.85133.0

pu7.85133.00375.0j84096.0

oo

o

o

o

oo

∠=−∠+

−∠=
−+∠

−∠

∠=+∠

 

Tak więc sieci sekwencyjne z Rysunek 103 zostały uproszczone do postaci: 

HV

0.024 
∠84°

0.305 
∠88.1°

T1-CT

HV

0.024 
∠84°

T1-CT

(seq +)

(seq -)

HV

0.024 
∠84°

T1-CT

(seq 0)

1 ∠0°

0.305 
∠88.1°

0.054 
∠89.9°
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Rysunek 104:  Uproszczone sieci sekwencyjne 

Równoważne (zastępcze) impedancje sieci sekwencyjnych z Rysunek 104 obliczane są w 
sposób następujący: 

Impedancja równoważna kolejności zgodnej: 

( )( )
pu3.84022.0

1.88305.084024.0

1.88305.084024.0 o

oo

oo

∠=
∠+∠

∠∠
 

Impedancja równoważna kolejności przeciwnej jest taka sama jak impedancja równoważna 
kolejności zgodnej: 

( )( )
pu3.84022.0

1.88305.084024.0

1.88305.084024.0 o

oo

oo

∠=
∠+∠

∠∠
 

Impedancja równoważna kolejności zerowej: 

( )( )
pu8.85017.0

9.89054.084024.0

9.89054.084024.0 o

oo

oo

∠=
∠+∠

∠∠
 



 

 

Sieci sekwencyjne reprezentowane są teraz impedancjami równoważnymi połączonymi w 
szereg: 

HV

0.022 
∠84.3°

HV

0.022 
∠84.3°

(seq +)

(seq -)

HV

0.017 
∠85.8°

(seq 0)

1 ∠0°
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Rysunek 105:  Sieci sekwencyjne 

Impedancja równoważna wynosi: 

pu7.84061.08.85017.03.84022.03.84022.0 oooo ∠=∠+∠+∠  

Prądy kolejności zgodnej przeciwnej oraz zerowej wynoszą: 

pu7.844.16
7.84061.0

1
III 210

o

o
−∠=

∠
===  

Prądy kolejności zgodnej strony GN obliczane są poprzez podział prądu: 

pu4.8421.15
1.88305.084024.0

1.88305.0
7.844.16 o

oo

o
o −∠=

∠+∠

∠
×−∠  

Prądy kolejności zgodnej strony DN obliczane są poprzez podział prądu: 

pu5.882.1
1.88305.084024.0

84024.0
7.844.16 o

oo

o
o −∠=

∠+∠

∠
×−∠  

Prądy kolejności przeciwnej stron GN oraz DN są takie same jak prądy kolejności zgodnej 
odpowiednio stron GN oraz DN. 

Prądy kolejności zerowej strony GN obliczane są poprzez podział prądu: 
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pu9.824.11
9.89054.084024.0

9.89054.0
7.844.16 o

oo

o
o −∠=

∠+∠

∠
×−∠  

Prądy kolejności zerowej strony DN obliczane są poprzez podział prądu: 

pu8.881.5
9.89054.084024.0

84024.0
7.844.16 o

oo

o
o −∠=

∠+∠

∠
×−∠  

pu9.9551.0
7.85133.0012.0j

012.0j
8.881.5 o

o

o ∠=
∠+−

−
×−∠  

Rozpływ prądu w sieciach sekwencyjnych przedstawiono na rysunku Rysunek 106. 
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Rysunek 106:  Rozpływ prądu w sieciach sekwencyjnych 



 

 

Prądy po stronie GN oraz DN widziane przez przekładniki prądowe T1-CT oraz T5-CT są 
obliczane w następujący sposób, przy wykorzystaniu poniższej matrycy: 
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Obliczanie prądów po stronie GN: 

pu1.9182.34.8421.1524014.8421.1512019.824.11Ib

IaIaIIc

pu1.9182.34.8421.1512014.8421.1524019.824.11Ib

IaIaIIb

pu848.414.8421.154.8421.159.824.11IIIIa

2
2

10

21
2

0

210

oooooo

oooooo

oooo

∠=−∠×∠+−∠×∠+−∠=

×+×+=

∠=−∠×∠+−∠×∠+−∠=

×+×+=

−∠=−∠+−∠+−∠=++=

 
Obliczanie prądów po stronie DN: 

pu8.9271.15.882.124015.882.112019.9551.0Ib

IaIaIIc

pu8.9271.15.882.112015.882.124019.9551.0Ib

IaIaIIb

pu7.8989.15.882.15.882.19.9551.0IIIIa

2
2

10

21
2

0

210

oooooo

oooooo

oooo

∠=−∠×∠+−∠×∠+∠=

×+×+=

∠=−∠×∠+−∠×∠+∠=

×+×+=

−∠=−∠+−∠+∠=++=

 

Współczynniki korekty przekładni obliczone przez przekaźnik wynoszą 2,382 dla strony GN 
oraz 1,143 dla strony DN.  Współczynniki te mogą być obliczone przez użytkownika przy 
uwzględnieniu znamionowego prądu strony pierwotnej przekładnika prądowego oraz prądu 
pełnego obciążenia uzwojenia przy mocy odniesienia. 

Współczynnik korekty przekładni strony GN 382.2

102753

10240

1200

3

6
=

××

×
=  

Współczynnik korekty przekładni strony DN 143.1

101323

10240

1200

3

6
=

××

×
=  

Ponieważ mamy tu do czynienia z autotransformatorem, uzwojenia GN oraz DN są 
połączone w gwiazdę z uziemieniem.  Programowe pośredniczące przekładniki prądowe na 
każdym z uzwojeń połączone są w układ Ydy, jak pokazano to na Rysunek 101.  Dlatego też 
zarówno po stronie GN jak i DN filtrowany jest prąd kolejności zerowej. 

Uwaga:  W tym przykładzie, z racji tego, że prądy zostały wyliczone w jednostkach 
pu, dla podstawy transformatora wyrażonej w MVA obliczenia różnicowe 
zostały uproszczone poprzez porównanie wyrażonych w pu prądów GN oraz 
DN.  Tak więc współczynniki korekty przekładni nie są potrzebne w tym 
przykładzie. 

Prądy różnicowe dla każdej z faz obliczane są w sposób następujący: 
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( ) ( ) pu7.848.329.9551.07.8989.19.824.11848.41Iadiff

IIaIIaIadiff LV0LVHV0HV
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→→
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→→

( ) ( ) pu3.954.169.9551.08.9271.19.824.111.9182.3Ibdiff
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( ) ( ) pu3.954.169.9551.08.9271.19.824.111.9182.3Icdiff

IIcIIcIcdiff LV0LVHV0HV

ooooo −∠=∠−∠+−∠−∠=
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−= −
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−

→→

 

Średnie prądy spoczynkowe obliczane są w sposób następujący: 

pu4.169.9551.07.8989.19.824.11848.415.0Iabias

IIaIIa5.0Iabias LV0LVHV0HV

=




 ∠−−∠+−∠−−∠×=














−+−×= −

→→
−

→→

oooo

pu2.89.9551.08.9271.19.824.111.9182.35.0Ibbias

IIbIIb5.0Ibbias LV0LVHV0HV
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−+−×= −

→→
−

→→

oooo

 

pu2.89.9551.08.9271.19.824.111.9182.35.0Icbias

IIcIIc5.0Icbias LV0LVHV0HV
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−+−×= −

→→
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oooo

 

Rozpływ prądu w obrębie P642 pokazano na Rysunek 107. 

Source 2 = 2500MVA,
    X/R = 10

Source 1 = 10000MVA,
    X/R = 10
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Note: This figure only shows the connection of Phases A.  Phases B and C should also be connected.  
The tertiary winding is unloaded.  Therefore, no corresponding CT is required for the TV winding in the 
differential scheme. 
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Rysunek 107:  Rozpływ prądu w obrębie P642 



 

 

Prąd spoczynkowy wykorzystywany przez przekaźnika dla wszystkich faz jest maksymalnym 
prądem spoczynkowym.  W tym przypadku przekaźnik będzie korzystał z Iabias. 

Z powyższych obliczeń można zauważyć, że prądy wszystkich trzech faz są znacznie 
większe niż ustawienie elementu wysokonastawnego (Is-HS1), tj. niż 4,9 pu.  Jak 
wspomniano w rozdziale dot. obsługi, aby doszło do wyzwolenia przekaźnika 
spowodowanego Is-HS1, prąd różnicowy powinien być większy niż prądu ustawiony dla Is-
HS1 i powinien znajdować się w obszarze działania charakterystyki spoczynkowej.  Tym 
samym, rozpływ prądu w przypadku wewnętrznego zwarcia AN może spowodować 
wyzwolenie elementów różnicowych faz B oraz C, nawet gdy na tych fazach nie ma zwarcia. 
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Rysunek 108:  Charakterystyka różnicowa 

Warto zauważyć, że wszystkie obliczenia uwzględniają jedynie średni prąd spoczynkowy 
oraz średnie prądy różnicowe.  Przekaźnik dodaje również dodatkową wartość prądu 
spoczynkowego stanu nieustalonego do prądu zadziałania.  Należy zauważyć, że z racji 
wpływu prądu spoczynkowego stanu nieustalonego, gdy obliczenia różnicowe dla faz nie 
objętych zwarciem zbliżą się do charakterystyki spoczynkowej, może nie dojść do 
zadziałania zabezpieczeń na fazach nie objętych zwarciem. 

Rozpływ prądu w tej instalacji przedstawiono na Rysunek 109.  Prądy kolejności zgodnej, 
przeciwnej oraz zerowej na zaciskach GN zostały już obliczone i mają wartość: 

Kolejność zgodna = pu5.882.1 o−∠  

Kolejność przeciwna =  pu5.882.1 o−∠  

Kolejność zerowa = pu8.881.5 o−∠  

Prądy fazowe na zaciskach GN autotransformatora mają następujące wartości: 

pu889.35.882.124015.882.112018.881.5Ib

IaIaIIc

pu889.35.882.112015.882.124018.881.5Ib

IaIaIIb

pu7.885.75.882.15.882.18.881.5IIIIa

2
2

10

21
2

0

210

ooooo

ooooo

oooo

−∠=−∠×∠+−∠×∠+−∠=

×+×+=

−∠=−∠×∠+−∠×∠+−∠=

×+×+=

−∠=−∠+−∠+−∠=++=

 

A celu przeanalizowania rozpływu prądu autotransformatora należy przeliczyć wartości 
natężeń z pu na ampery.  Następnie dla wyznaczenia rozpływu prądu stosowane jest prawo 
Kirchoffa.  Składowa podstawowa prądu po stronie 275 kV wynosi 
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10240
3

6
=

××

×
.  Składowa podstawowa prądu po stronie 132 kV wynosi 

A1050
101323

10240
3

6
=

××

×
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Prądy wypływające ze źródła 1 są następujące: 

A8421067504848.41pu848.41IA oo −∠=×−∠=−∠=  

A1.9119255041.9182.3pu1.9182.3IB oo ∠=×∠=∠=  

A1.9119255041.9182.3pu1.9182.3IC oo ∠=×∠=∠=  

A9.82172375049.822.34pu9.822.349.824.1130I3 oooo −∠=×−∠=−∠=−∠×=  

Prądy płynące ze źródła 2 do zacisku DN autotransformatora są następujące: 

A7.89198510507.8989.1pu7.8989.1IA oo −∠=×−∠=−∠=  

A8.92179610508.9271.1pu8.9271.1IB oo ∠=×∠=∠=  

A8.92179610508.9271.1pu8.9271.1IC oo ∠=×∠=∠=  

A5.95160710509.9553.1pu9.9553.19.9551.030I3 oooo ∠=×∠=∠=∠×=  

Prądy wypływające z zacisku GN autotransformatora są następujące: 

A7.8837805047.885.7pu7.885.7IA oo −∠=×−∠=−∠=  

A1.911925A881966504889.3pu889.3IB ooo ∠≈−∠=×−∠=−∠=  

A1.911925A881966504889.3pu889.3IC ooo ∠≈−∠=×−∠=−∠=  

A8.88761015048.883.15pu8.883.158.881.530I3 oooo −∠=×−∠=−∠=−∠×=  

Zgodnie z przewidywaniami, prądy fazy B oraz C zacisku GN autotransformatora są takie 
same jak prądy faz B oraz C źródła 1. 

Prąd płynący w uziemieniu autotransformatora jest różnicą pomiędzy prądem 3I0-HV (zacisku 
GN) a prądem 3I0-LV (zacisku DN): 

A8892135.9516078.887610I3I3 LV0HV0
ooo −∠=∠−−∠=− −−  

Prąd kolejności zerowej płynący w układzie trójkątnym obliczany jest poprzez podział prądu, 
w sposób następujący: 

pu4.886.5
7.85133.0012.0j

7.85133.0
8.881.5 o

o

o
o −∠=

∠+−

∠
×−∠  

Składowa podstawowa prądu po stronie 33 kV wynosi A4199
10333

10240
3

6
=

××

×
.  Tak więc 

prąd płynący w układzie trójkąta wynosi 5,6∠-88,4° × 4199 = 23514 ∠-88,4° A. 
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 Rysunek 109:  Rozpływ prądu 

6.3 Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (REF) 

6.3.1 Podstawy 

Zwarcie doziemne jest najczęściej występującym zwarciem transformatora.  Aby wystąpił 
przepływ prądu zwarcia doziemnego muszą być spełnione następujące warunki: 

•  istnieje połączenie pozwalające na przepływ prądu do i z uzwojeń (połączenie 
kolejności zerowej), 

• zachowana jest symetria amperozwojów pomiędzy uzwojeniami, 

amplituda prądu zwarcia doziemnego zależy od rodzaju uziemienia (bezpośrednie lub 
rezystancyjne) oraz od połączenia transformatora. 

Rozważmy pokazane na Rysunek 110 uzwojenie połączone w gwiazdę, o uziemieniu 
rezystancyjnym.   Zwarcie doziemne takiego uzwojenia powoduje przepływ prądu, który 
zależy od wartości impedancji uziemiającej. Ten prąd zwarcia doziemnego jest 
proporcjonalny do odległości zwarcia od punktu neutralnego, ponieważ napięcie zwarcia jest 
również wprost proporcjonalne do tej odległości. 

Od umiejscowienia zwarcia zależy również przekładnia napięciowa pomiędzy uzwojeniem 
pierwotnym a zwojami zwartymi. Tak więc prąd przepływający przez zaciski transformatora 
jest proporcjonalny do kwadratu tej części uzwojenia, która jest zwarta. 
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Rysunek 110:  Uzwojenie połączone w gwiazdę, z uziemieniem rezystancyjnym 

W przypadku zwarcia przedstawionego na Rysunek 110, tj. zwarcia z jednej strony linii 
zasilającej, prąd strony pierwotnej powinien być większy niż 0,2 pu (fabryczne ustawienie 

Is1), aby doszło do zadziałania zabezpieczenia różnicowego.  A więc, 
20%      

3

x
 

2

>
 

Z poniższej tabeli wynika, że ochroną zabezpieczenia różnicowego objęte jest 41% 
uzwojenia. 

x Idiff w % 

10 0,58 

20 2,31 

30 5,20 

40 9,24 

50 14,43 

59 20,00 

70 28,29 

80 36,95 

90 46,77 

59%  
uzwojenia 
niezabezpieczonego 

41%  
uzwojenia 
zabezpieczonego 



 

 

100 57,74 

W przypadku uzwojeń połączonych w gwiazdę, z uziemieniem bezpośrednim, prąd 
ograniczony jest jedynie reaktancją rozproszenia uzwojenia, która to zmienia się w sposób 
bardziej złożony wraz z umiejscowieniem zwarcia.  Dla większości uzwojenia prąd 
zwarciowy wynosi ok. 3 x IFLC, osiągając maksymalnie 5 x IFLC. 

Prądy zwarciowe występujące w uzwojeniu lub zacisku transformatora mogą mieć amplitudę 
ograniczoną albo przez impedancję połączenia doziemnego, albo przez procentowy udział 
uzwojenia w danym zwarciu.  Powszechną praktyką jest stosowanie rezerwowego 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego zasilanego z pojedynczego przekładnika prądowego 
włączonego w połączenie uziemiające transformatora; zapewnia to zwłoczne 
zabezpieczenie na wypadek zwarcia uzwojenia lub zacisku transformatora.  Z reguły, a 
szczególnie w przypadku transformatorów większych rozmiarów, uznawanie zabezpieczenia 
zwłocznego za wystarczające do wyłączania zwarć uzwojenia lub terminala jest 
niedopuszczalne, gdyż prowadzi do zwiększonego narażenia transformatora na 
uszkodzenia.  Dlatego też powszechnie wymaga się stosowania szybkich zabezpieczeń 
reagujących na zwarcia fazowe i doziemne.  Zastosowanie zabezpieczenia różnicowego na 
transformatorze może również spełnić te wymagania.  Jednakże zwarcie doziemne na 
uzwojeniu DN, w szczególności te mniejszego poziomu, może nie zostać wykryte przez 
przekaźnik różnicowy, ponieważ mierzy on jedynie odpowiadający prąd strony GN.  Dlatego 
też stosowane jest szybkie zabezpieczenie, które reaguje jedynie na zwarcia doziemne 
transformatora.  Określa się je mianem strefowego, ograniczonego lub zrównoważonego 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego (REF lub BEF).  Termin BEF ma zastosowanie do 
zabezpieczenia zastosowanego dla uzwojenia połączonego w trójkąt. 

Do szybkiego wyłączania zwarć w strefie chronionej przekaźnik P64x wykorzystuje 
zabezpieczenie różnicowe.  Jednakże wartość prądu zwarcia doziemnego może być 
ograniczona impedancją połączenia uziemiającego lub procentowym udziałem uzwojenia w 
danym zwarciu.  Przekaźnik P64x oferuje strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe dla 
maks. 3 uzwojeń chronionego transformatora. Zapewnia ono wyższą czułość na zwarcia 
doziemne, która nie zmienia się wraz z prądem obciążenia. 

Poziomy prądu zwarciowego, które mogą być zmierzone przez przekaźnik przedstawiono 
poniżej.  W przypadku zwarcia doziemnego na uzwojeniu połączonym w gwiazdę, z 
uziemieniem impedancyjnym, transformatora Dyn (Rysunek 111), wartość prądu zwarcia (If) 
zależy od dwóch czynników.  Są nimi wartość impedancji uziemienia oraz napięcie w 
punkcie zwarcia.  Wartość prądu zwarcia (If) jest wprost proporcjonalna do lokalizacji 
zwarcia, zgodnie z tym, co pokazano na Rysunek 111.  Ziemnozwarciowy element strefowy 
(64) jest tak podłączony, by mierzył prąd If bezpośrednio, co daje większą czułość 
zabezpieczenia.  Ogólne zabezpieczenie różnicowe jest mniej czułe, ponieważ mierzy 
jedynie prąd Is strony GN.  Wartość Is ograniczona jest stosunkiem liczby zwartych zwojów 
uzwojenia wtórnego do zwojów GN. 
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Rysunek 111:  Ograniczanie zwarcia w instalacji z uziemieniem impedancyjnym 

P4309ENa  

Rysunek 112:  Ograniczanie zwarcia w instalacji z uziemieniem bezpośrednim 

W przypadku zwarcia bezpośrednio uziemionego uzwojenia połączonego w gwiazdę 
(Rysunek 112), prąd zwarciowy ograniczany jest reaktancją rozproszenia uzwojenia, 
impedancją, jaka występuje na ścieżce zwarcia oraz napięciem w punkcie zwarcia.  Wartość 
prądu zwarciowego zależy, ale nie bezpośrednio, od lokalizacji samego zwarcia.  Podobnie 
jak w przypadku transformatorów z uziemieniem impedancyjnym, wartość prądu jaką można 
przyjąć dla zadziałania ogólnego zabezpieczenia różnicowego jest ograniczona.  Czulsze 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe zapewnia przekaźnik ze strefowym zabezpieczeniem 
ziemnozwarciowym (64), którego konstrukcja pozwala na bezpośredni pomiar wartości If.  
Chociaż czulsze zabezpieczenie zapewnione jest przez REF, prąd zadziałania ogólnego 
zabezpieczenia różnicowego nadal jest odpowiedni, by zabezpieczenie reagowało na 
zwarcia występujące na większej części uzwojenia.  Z tego powodu niezależne 



 

 

zabezpieczenie REF wcześniej mogło być nie zawsze uważane za konieczne do 
zabezpieczania uzwojeń bezpośrednio uziemionych, w szczególności w przypadkach, które 
wymagały zastosowania dodatkowego przekaźnika.  Dzięki zastosowaniu P64x 
zabezpieczenie REF zapewnione jest bez żadnych dodatkowych kosztów, jeżeli tylko 
dostępny jest przekładnik prądowy obwodu neutralnego. 

Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe jest również powszechnie stosowane dla 
łączonych w trójkąt uzwojeń dużych transformatorów mocy, co poprawia prędkość oraz 
czułość pakietu zabezpieczającego przed zwarciami doziemnymi uzwojeń.  Zabezpieczenie 
tego typu zastosowane na połączonym w trójkąt uzwojeniu powszechnie nazywane jest 
"symetrycznym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym".  Jest ono wewnętrznie ograniczone 
do działania tylko w tej strefie, gdy jest ustabilizowane na rozpływowy prąd rozruchowy 
przekładnika prądowego lub zwarcia fazowe.  Wartość przepływającego prądu zwarciowego 
zależy od układu uziemienia instalacji oraz napięcia w punkcie zwarcia. 

6.3.2 Niskoimpedancyjny tryb pracy zabezpieczenia REF 

Stosując zabezpieczenie różnicowe typu REF należy przedsięwziąć odpowiednie środki, 
które zapewnią stabilność tego zabezpieczenia na zwarcia zewnętrzne, gwarantujące tym 
samym, że zabezpieczenie zadziała jedynie w wypadku zwarcia na uzwojeniu lub 
połączeniach transformatora.  Przekaźnik P64x wykorzystuje technikę prądów 
spoczynkowych, która działa na zasadzie pomiaru prądu skrośnego, który odpowiednio 
wpływa na czułość przekaźnika.  Dodatkowo przekaźniki z serii P64x wykorzystują 
przejściowy prąd spoczynkowy do poprawienia stabilności zabezpieczenia REF podczas 
zwarć zewnętrznych. 

Przekaźnik P64x oferuje niskoimpedancyjne zabezpieczenie REF o charakterystyce 
spoczynkowej z trzema zboczami.  Jedno niskoimpedancyjne zabezpieczenie REF może 
być zastosowane dla każdego z uzwojeń transformatora.  Zabezpieczenie to może być 
również zastosowane w ochronie 1,5 Bk oraz autotransformatorów.  Działanie 
niskoimpedancyjnego zabezpieczenia REF oparte jest na porównywaniu sumy wektorowej 
prądów fazowych uzwojeń transformatora ze zmierzonym bezpośrednio prądem punktu 
neutralnego.   

Prąd różnicowy oraz prąd spoczynkowy określane są następującym równaniem: 

( ) NCBAdiff,REF Ifactor scalingIIII +×++=  









+×












⋅= NCBAbias,REF Ifactor scaling I,I, Imax 5.0I  

Charakterystyka spoczynkowa zabezpieczenia REF ma postać następującą: 
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Rysunek 113:  Charakterystyka spoczynkowa strefowego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego P64x 

Konfiguracja niskoimpedancyjnego zabezpieczenia REF jest podobna do konfiguracji funkcji 
zabezpieczenia różnicowego reagującego na prądy spoczynkowe.  Niskoimpedancyjnego 
zabezpieczenia REF jest blokowane przez system CTS.] 

6.3.3 Wytyczne dotyczące konfiguracji niskoimpedancyjnych zabezpieczeń REF 

Do zabezpieczenia REF P64x przypisane są dwa ustawienia prądu spoczynkowego.  
Poziom prądu spoczynkowego ΙREF K1 stosowany jest dla prądów skrośnych z ustawienia 
Ιs2 Set, które jest zwykle równe wartości prądu znamionowego transformatora.  ΙREF> K1 
normalnie ustawione jest na 0%, co daje optymalną czułość na zwarcia wewnętrzne.  
Jednakże, jeżeli z powodu niedopasowania przekładnika prądowego w normalnych 
warunkach pojawi się różnicowy prąd rozpływowy, ΙREF K1 można odpowiednio zwiększyć 
w celu skompensowania tego prądu.  Zaleca się ustawienie 20%. 

ΙUstawienie REF> K2 stosowane jest dla prądów skrośnych większych niż  Ιs2 Set i typowo 
może mieć wartość 150%, gwarantującą odpowiednie ograniczanie dla zwarć zewnętrznych. 

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.  Dlatego też, w celu zapewnienia prawidłowego działania układu 
należy dopilnować, by przekładnie tych przekładników zostały wprowadzone do przekaźnika 
pod menu CT RATIOS. 

Standardowe ustawienie Ιs1 Set zgodnie z ESI 48-3 1977 zawiera się w granicach 10-60% 
znamionowego prądu bezpośrednio uziemionego uzwojenia oraz w granicach 10-25% 
minimalnego prądu zwarcia doziemnego zacisków w przypadku uziemienia rezystancyjnego. 

Rysunek 114 przedstawia połączenia przekaźnika w przypadku, gdy przekaźnik P64x 
stosowany jest jako reagujące na prądy spoczynkowe zabezpieczenie REF. 
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Rysunek 114:  Połączenia P64x w przypadku zabezpieczenia REF reagującego na  
prądy spoczynkowe 

Na Rysunek 114, przekładniki prądowe trzech linii są połączone w zwyczajny sposób z 
przekładnikami prądowymi trójfazowymi. Natomiast przekładnik obwodu neutralnego jest 
podłączony do źródła Iy.  Prądy te są wewnętrznie wykorzystywane do obliczania zarówno 
prądu spoczynkowego jak i różnicowego, które to są następnie wykorzystywane przez 
niskoimpedancyjne zabezpieczenie REF.  Rzeczywista charakterystyka zadziałania tego 
elementu przedstawiona jest na Rysunek 115.  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 51N stanowiącego rezerowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe.  Dla 
zabezpieczeń wysokoimpedancyjnych wymagane jest również stosowanie zewnętrznych 
elementów, takich jak rezystory czy metrosile stabilizacyjne. 

W przypadkach, w których w celu zapewnienia rezerwowego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego wymagane jest by przekładnik prądowy obwodu neutralnego 
wysterowywał również zabezpieczenie 51N, może być wymagane, by przekładnik obwodu 
neutralnego miał przekładnie mniejszą niż przekładniki liniowe, dzięki czemu osiągnie się 
lepszą czułość na zwarcia doziemne.  Jeżeli nie uwzględniono tego dla zabezpieczenia 
REF, użyta wartość prądu punktu neutralnego będzie nieprawidłowa.  Przekaźnik 
automatycznie oblicza współczynnik skalowania, który dopasowuje amplitudy sumowanych 
prądów linii do amplitudy prądu neutralnego.  Przedstawiono to na Rysunek 115. 
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( ) NCBAdiff,REF Ifactor scalingIIII +×++=

[ ]( )[ ]NCBAbias,REF Ifactor scaling I,I, Imax 5.0I +×⋅=

scaling factor = K = CTn ratio /  Neutral CT ratio

 

Rysunek 115:  Współczynnik skalowania REF przekaźnika P64x 

Przykład 1: Analiza bezpośrednio uziemionego transformatora 90 MVA, którego połączone w 
gwiazdę uzwojenie chronione jest przez funkcję REF przekaźnika P64x.  Analiza dla 
przekładników liniowych o przekładni 400:1. 

Is1 ustawione na wartość 10% znamionowego prądu uzwojenia:   

ondaryAAprimarySetIs sec98.0
400
39

39
101323

1090
1.01

3

6
==

××

×
×=  

Is2 ustawione na wartość  znamionowego prądu transformatora: 

ondaryAAprimarySetIs sec1
400
390

390
101323

1090
2

3

6
===

××

×
=  

Zgodnie ze wcześniejszymi zaleceniami K1 może być ustawione na wartość 0% natomiast 
K2 na 150%. 

Section 1. Wysokoimpedancyjny tryb pracy zabezpieczenia REF 

Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe ma układ wysokoimpedancyjnego 
zabezpieczenia różnicowego, które równoważy prąd kolejności zerowej płynący w obwodzie 
neutralnym transformatora względem prądu kolejności zerowej płynącego w uzwojeniach 
fazowych transformatora. Wszelkie niezrównoważenie pochodzące od zwarcia, które 
wystąpiło w strefie chronionej skutkuje wzrostem napięcia na uzwojeniu wtórnym 
przekładnika prądowego, co z kolei aktywuje zabezpieczenie REF.  

Wysokoimpedancyjna technika różnicowa gwarantuje odpowiednią impedancję obwodu, 
dzięki czemu napięcie różnicowe, jakie może pojawić się w przypadku zwarcia 
zewnętrznego jest mniejsze od napięcia potrzebnego do spowodowania przepływu prądu  
ustawionego w przekaźniku. Zapewnia to stabilność na wypadek zwarć zewnętrznych i tym 
samym zadziałanie przekaźnika jedynie na zwarcia występujące w strefie chronionej. 



 

 

Układ ten jest bardzo czuły i tym samym może zabezpieczać przed nawet niewielkimi 
prądami zwarciowymi występującymi w instalacjach z uziemieniem rezystancyjnym, gdzie 
impedancja uziemienia oraz napięcie zwarcia ograniczają prąd zwarciowy.  W tego typu 
aplikacji, w celu uzyskania prądu zadziałania strony pierwotnej mniejszego niż 10-25% 
minimalnego prądu zwarcia doziemnego, należy wybrać ustawienie HV/LV/TV/Auto Is1 Set. 

Układ ten można wykorzystać również w instalacjach z uziemieniem bezpośrednim. 
Zapewnia on czulszą ochronę mimo, że układ ogólnego zabezpieczenia różnicowego 
zapewnia ochronę przed zwarciami dla zdecydowanej większości uzwojeń.  W tego typu 
aplikacji, w celu uzyskania prądu zadziałania strony pierwotnej zawierającego się w 
granicach 10-60% znamionowego prądu uzwojenia, należy wybrać ustawienie 
HV/LV/TV/Auto Is1 Set. 

Rysunek 116, Rysunek 117 oraz Rysunek 118 przedstawiają przekaźnik P64x użyty w roli 
zabezpieczenia REF, BEF oraz zabezpieczenia REF autotransformatora.  
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Rysunek 116:  P64x w roli wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia REF uziemionego, 
połączonego w gwiazdę uzwojenia transformatora  mocy 
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Rysunek 117:  P64x w roli wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia BEF 
transformatora mocy z uziemioną instalacją zasilającą. 
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Rysunek 118:  P64x w roli wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia REF 
autotransformatora  

Section 2. Wyznaczanie wytycznych dotyczących wysokoimpedancyjnych zabezpieczeń REF 

Rysunek 119 przedstawia zastosowanie wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia REF do 
zabezpieczenia uzwojenia DN transformatora mocy.   
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Rysunek 119:  Strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe transformatora 

Section 3. Obliczanie napięcia stabilizacji 

Prąd pełnego obciążenia transformatora, IFLC, wynosi: 

394A 
310132

1090
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=
××

×
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W obliczeniach napięcia stabilizacji należy uwzględnić maksymalny poziom zwarcia 
bezpośredniego.  Maksymalny poziom zwarcia bezpośredniego, IF, przy pominięciu 
impedancji źródła, wynosi: 
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Wymagane napięcie stabilizacji, VS, przy założeniu nasycenia jednego z przekładników 
prądowych, wynosi: 

( )LCTFS 2RRK V += I  

Do określenia współczynnika K oraz czasu zadziałania należy użyć wykresu 
przedstawionego na Rysunek 120.   
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Rysunek 120:  Zmienność współczynnika K oraz średni czas zadziałania w funkcji 
Vk/Vs – aplikacje z REF 

Załóżmy, że odpowiednim czasem zadziałania będzie tu 40 ms. Z wykresu Rysunek 120 
można odczytać wartość stosunku Vk/Vs odpowiadającą temu czasowi, wynosi on 4. 
Natomiast odczytana z tego samego wykresu przybliżona wartość K dla działania stabilnego 
to 0,94.  

( )
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×+×=
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400

1
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Napięcie w punkcie załamania krzywej dla przekładników prądowych powinno być co 
najmniej 4 razy większe od Vs - pozwoli to na uzyskanie 40 ms średniego czasu zadziałania. 

Section 4. Obliczanie prądu zadziałania strony pierwotnej 

Prądu zadziałania strony pierwotnej  powinien się zawierać w granicach 10-60 % 
znamionowego prądu uzwojenia.  Zakładając, że efektywne ustawienie przekaźnika lub prąd 
zadziałania dla strony pierwotnej wynosi 30% pełnego prądu obciążenia, poniższe obliczenie 
pokazuje, że na przekaźniku należy ustawić wartość mniejszą niż 0,3 A. 
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Section 5. Obliczanie rezystora stabilizującego 

 Przy założeniu, że ustawiono prąd 0,1 A wymagana wartość rezystancji rezystora 
stabilizującego RST wynosi: 

Ω=== .455
1.0
5.45

 Set Is1HV 

V
R S

ST  

W celu uzyskania średniego czasu zadziałania na poziomie 40 ms, Vk/Vs powinien wynosić 
4, jak zaznaczono to na Rysunek 120.   
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Jeżeli rzeczywista wartość Vk jest 4-krotnie większa niż Vs, wartość współczynnika K rośnie.  
W tym przypadku za pomocą równania ( )LCTFS 2RRK V += I  należy ponownie obliczyć 
Vs przy uwzględnieniu nowego współczynnika K.  Należy zauważyć, że współczynnik K 
może przyjąć wartość zbliżoną do 1.  

Section 6. Przekładniki prądowe 

Efektywne ustawienie przekaźnika lub prąd zadziałania dla strony pierwotnej wynoszą 
( )eSP nIINI +×= .  Przekształcając to równanie można obliczyć prąd wzbudzenia dla 

każdego z przekładników prądowych dla napięcia stabilizacji przekaźnika: 
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Podsumowując, przekładniki prądowe stosowane w tej aplikacji muszą mieć punkt 
załamania krzywej odpowiadający napięciu 182 V lub wyższemu (należy zauważyć, że 
maksymalna wartość stosunku Vk/Vs, jaką można tu uwzględnić wynosi 16, natomiast 
maksymalny współczynnik K to 1), przy rezystancji uzwojenia wtórnego wynoszącej 0,5 Ω 
lub niższej oraz prądzie magnesującym, który dla napięcia 45,5 V lub mniejszego wynosi 
0,05 A. 

Section 7. Rezystory nieliniowe 

Jeżeli napięcie szczytowe, jakie pojawiło się na obwodzie przekaźnika w warunkach 
maksymalnego zwarcia wewnętrznego przekracza 3000 V, należy w obwód pomiędzy 
przekaźnikiem a rezystorem stabilizującym włączyć odpowiedni rezystor nieliniowy, który 
zabezpieczy izolację przekładników prądowych, przekaźnika oraz wewnętrznych przewodów 
połączeniowych.  W celu obliczenia napięcia zwarcia maksymalnego przy założeniu braku 
nasycenia przekładnika prądowego, należy skorzystać z następującego wzoru: 
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Zakładając, że napięcie w punkcie załamania krzywej dla przekładnika CT wynosi 200 V, 
napięcie szczytowe będzie miało wartość: 
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Wartość ta przekracza napięcia szczytowe wynoszące 3000 V i dlatego wymagane jest 
użycie rezystora nieliniowego. 

Uwaga:   Napięcie punktu załamania krzywej podstawione do powyższego równania 
powinno być rzeczywistym napięciem odczytanym z charakterystyki 
magnesowania przekładnika prądowego, a nie napięciem wyliczonym. 

Jeden rezystor stabilizujący, Alstom, nr części ZB9016 756, może być również użyty jeden 
warystor, Alstom, nr części 600A/S1/S256.  

Section 8. Zabezpieczenie przed magnesowaniem i jego blokowanie 

Section 9. Podstawy 

Przemagnesowanie lub przewzbudzenie transformatora podłączonego do zacisków 
generatora może wystąpić, gdy stosunek napięcia do częstotliwości przekroczy pewne 
wartości graniczne.  Wysokie napięcie lub niska częstotliwość skutkujące wzrostem 
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stosunku V/f będą powodowały duże zagęszczenie strumienia w rdzeniu magnetycznym 
transformatora.  Będzie to prowadziło do nasycenia rdzenia transformatora oraz 
indukowania rozproszonego strumienia w nielaminowanych elementach, które nie zostały 
zaprojektowane do jego przenoszenia.  Powstające wskutek tego prądy wirowe w 
przewodzących elementach (śruby i obejmy mocujące rdzeń) oraz na końcach laminatów 
rdzenia mogą prowadzić do gwałtownego przegrzania i uszkodzenia. 

Przekaźniki z serii P64x zawierają cztero stopniowe elementy zabezpieczające przed 
przemagnesowaniem. Stopień może być ustawiony do pracy na charakterystyce czasowo 
niezależnej bądź czasowo zależnej (IDMT). Stopień ten można wykorzystać jako wyjście 
wyzwalające zabezpieczenie.  Dostępne są również 3 inne niezależne czasowo stopnie, 
które można łączyć z charakterystyką czasową zależną, tworząc w ten sposób 
kombinowaną, wielostopniową roboczą charakterystykę wyzwalania V/Hz wykorzystującą 
kod PSL.  Sygnał blokujący dostępny jest wyłącznie dla stopnia 1, dla V/Hz>1, który to 
stopień może pracować na charakterystyce czasowo zależnej.  Pozwala to stopniom 
niezależnym czasowo na pominięcie sekcji charakterystyk zależnych czasowo, gdy jest to 
wymagane.  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. 

Przekaźnik z serii P64x oferuje zabezpieczenie przed przemagnesowaniem, które można 
wykorzystać do aktywowania alarmu lub zainicjowania wyzwolenia na wypadek wydłużonych 
okresów przemagnesowania transformatora.  Dodatkowo w przekaźniku P64x dostępna jest 
funkcja blokowania 5-tej harmonicznej prądu różnicowego, którą można wykorzystać do 
zapobieżenia możliwym nieprawidłowościom w działaniu elementu różnicowego w stanie 
przejściowego przemagnesowania. 

Aby można było wykorzystać zwłoczne zabezpieczenie przed przemagnesowaniem, na 
przekaźnik P64x musi być podany sygnał napięciowy reprezentujący napięcie instalacji 
pierwotnej, po stronie transformatora, po której znajduje się źródło zasilania.  Funkcja 
blokowania piątej harmonicznej nie wymaga sygnału napięciowego.  Sygnał piątej 
harmonicznej otrzymywany jest z przebiegu prądu różnicowego na każdej z faz, a 
blokowanie niskonastawnej charakterystyki spoczynkowej odbywa się fazowo. 

Section 10. Przemagnesowanie transformatora 

Przemagnesowanie transformatora może być skutkiem następujących czynników: 

I> wysokiego napięcia instalacji, 

 zrzutu pełnego obciążenia z generatora, 

Efekt Ferrantiego na przesyłowych liniach małych obciążeń 

II> Niska częstotliwość instalacji 

 Wzbudzenie generatora przy niskiej prędkości i działającej funkcji AVR 

III> Zakłócenie geomagnetyczne 

IV> Cyrkulacja prądu doziemnego niskiej częstotliwości w instalacji przesyłowej. 

Pierwszym efektem przemagnesowania będzie wzrost prądu magnesującego 
transformatora.  Prąd ten będzie postrzegany jako prąd różnicowy.  Gdy osiągnie on wysoki 
poziom, pojawi się ryzyko wyzwolenia zabezpieczenia różnicowego. 

Utrzymujące się przemagnesowanie może skutkować uszkodzeniem termicznym lub 
degradacją transformatora. Jest to wynikiem wzrostu temperatury spowodowanym prądami 
wirowymi, które mogą być indukowane w nielaminowanych elementach metalowych 
konstrukcji transformatora.  Poziomy strumienia w takich miejscach zwykle są niskie, ale w 
stanie przemagnesowania transformatora mogą one nadmiernie wzrosnąć. 

W celu zabezpieczenia przed potencjalnym przemagnesowaniem proponowane są 
następujące metody: 

V> utrzymywanie stabilności zabezpieczenia podczas przejściowego stanu 
przemagnesowania, 



 

 

VI> zapewnienie wyzwolenia zabezpieczenia na wypadek przemagnesowania 
utrzymującego się przez dłuższy czas. 

W większości zastosowań, zalecany minimalny próg wyzwolenia elementu różnicowego 
P64x, jego działanie filtrujące oraz możliwe działanie detektora stanów rozruchowych 
zapewniają stabilność działania elementu różnicowego.  W przypadku bardziej złożonych 
sytuacji oferowany jest przekaźnik P64x z funkcją blokowania 5-tej harmonicznej prądu 
różnicowego.  Funkcję tę można zastosować po uprzednim przeanalizowaniu danego 
problemu. 

W celu zapewnienia wyzwolenia zabezpieczenia na wypadek utrzymującego się 
przemagnesowania spowodowanego wysokim napięciem lub niską częstotliwością instalacji, 
zalecane jest zastosowanie przekaźnika P64x ze zwłocznym zabezpieczeniem reagującym 
na stosunek napięcia do częstotliwości.  W przypadkach, w których występuje 
niebezpieczeństwo utrzymującego się przemagnesowania geomagnetycznego, przy 
normalnym napięciu i częstotliwości instalacji, funkcja 5-tej harmonicznej prądu różnicowego 
może być wykorzystana do wyzwolenia zabezpieczenia po długim czasie opóźnienia.  Te 
opóźnienie czasowe może być zaprogramowane w kodzie PSL w sposób przedstawiony na 
Rysunek 121. 
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Rysunek 121:  Wyzwalanie piątą harmoniczną 

Section 11. Zwłoczne zabezpieczenie przed przemagnesowaniem 

W przekaźnikach P643 oraz P645 dostępne są dwa elementy zabezpieczające przed 
przemagnesowaniem, dla strony GN oraz DN transformatora. W przekaźniku P642 dostępny 
jest jeden taki element. 

Dostępne są następujące funkcje: 

VII> stopień alarmowy z opóźnieniem niezależnym czasowo, 

VIII> stopień wyzwolenia V/Hz>1 o charakterystyce DT lub IDMT, 

IX> stopień wyzwolenia V/Hz>04-03-02 o charakterystyce DT, 

Ustawienia stopnia alarmowego powinny być takie, by sygnale alarmowy mógł być 
wykorzystany do zainicjowania automatycznych lub ręcznych działań korekcyjnych. 

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem spowodowanym utrzymującym się przez dłuższy czas 
przemagnesowaniem ma formę elementu zabezpieczającego o zmiennej czasowo 
charakterystyce wyzwalania, reagującego na stosunek V/f.  Elastyczność ustawień tego 
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elementu osiągana poprzez regulację opóźnienia czasowego dla różnych wartości V/f 
sprawia, że jest on odpowiedni do zastosowania w różnych aplikacjach.  Producent 
transformatora lub generatora powinien być w stanie określić parametry krótkotrwałych 
stanów przewzbudzenia, które mogłyby być użyte do wyznaczenia odpowiednich ustawień 
wyzwalanego elementu reagującego na wartość stosunku V/f.  Zabezpieczenie przed 
przemagnesowaniem o charakterystyce zmiennej czasowo będzie używane do 
bezpośredniego zabezpieczania transformatora. 

W zależności od wymagań możliwe jest również ustawienie dla elementu V/f charakterystyki 
czasowo niezależnej. 
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Rysunek 122:  Zmienna czasowo charakterystyka zabezpieczenia przed 
przemagnesowaniem  

Section 12. Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczenia przed przemagnesowaniem 

Stopień wyzwalania elementu zabezpieczającego przed przemagnesowaniem, gdy V/Hz>1 
może być wybrany poprzez ustawienie komórki V/Hz Trip Func na wymaganą 
charakterystykę opóźnienia czasowego: DT dla charakterystyki działania czasowo 
niezależnej, IDMT dla charakterystyki działania czasowo zależnej.  W komórkach V/Hz>x 
Status cztery stopnie zabezpieczenia przed przemagnesowaniem można wyłączyć lub 
włączyć (odpowiednio ustawienie Enable lub Disable). 

W komórce V/Hz Alarm Status stopień alarmowy zabezpieczenia przed 
przemagnesowaniem można wyłączyć lub włączyć (odpowiednio ustawienie Enable lub 
Disable). 

Pobudzenie elementów zabezpieczających przed przemagnesowaniem zależy od 
znamionowej gęstości strumienia w rdzeniu. Transformatory generatorowe pracują zwykle 
przy wyższych gęstościach strumienia niż transformatory przesyłowe i dystrybucyjne, tym 
samym wymagają one ustawienia pobudzenia oraz krótszych czasów wyzwolenia.  W 
przypadku transformatorów przesyłowych może występować również zagrożenie 
powodowane stanem przemagnesowania i określając wymagane ustawienia należy 
skonsultować poziomy wytrzymałości. 

Zgodnie z normą IEEE C37.91-2000 przewzbudzenie transformatora może wystąpić, gdy 
stosunek napięcia do częstotliwości (V/Hz) na zaciskach strony wtórnej transformatora 
przekroczy jednostkową wartość 1,05 (PU) dla pełnego obciążenia podstawy 
transformatorowej i współczynnika mocy 0,8 lub 1,1 PU, przy braku obciążenia.  W celu 
dalszego przeanalizowania zdolności transformatora do pracy na napięciu i częstotliwości 
przekraczających wartości znamionowe, należy odnieść się do podpunktu 4.1.6 normy IEEE 
C57.12,00-2006. 
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Element konfigurowany jest w oparciu o rzeczywisty stosunek napięcia do częstotliwości, 
tym samym ustawienie progu przemagnesowania, V/Hz>x Trip Set, można obliczyć w 
sposób następujący: 

Ustawienie 1,05 p.u. = 110/50 x 1,05 = 2,31 

Gdzie: 

X> napięcie strony wtórnej przekładnika napięciowego odpowiadające napięciu strony 
pierwotnej wynoszącemu 110 V 

XI> Znamionowa częstotliwość wynosi 50 Hz 

Ustawienie progu 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 zgłoszenia operatorowi konieczności 
przeprowadzenia odpowiedniej regulacji parametrów. 

Ustawienia opóźnienia czasowego powinny być takie, by odpowiadały charakterystykom 
wytrzymałościowym chronionego 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 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.  

Trzy niezależne czasowo stopnie oraz jeden stopień DT/IDMT mogą być połączone za 
pomocą kodu PSL, tworząc mieszaną wielostopniową charakterystykę wyzwolenia wartością 
V/Hz, patrz Rysunek 123 oraz Rysunek 124. 

Przed przystąpieniem do konfiguracji tych ustawień należy zapoznać się z charakterystykami 
wytrzymałościowymi dostarczonymi przez producenta. 

P4313ENa  

Rysunek 123:  Wielostopniowa charakterystyka przemagnesowania 
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Rysunek 124:  Schemat logiczny odpowiadający wielostopniowej charakterystyce 
przemagnesowania 

Section 13. Blokowanie piątej harmonicznej 

Możliwym zastosowaniem dla dostępnej w przekaźniku funkcji blokowania 5-tej 
harmonicznej jest zabezpieczanie przed niepożądanym zadziałaniem niskonastawnego 
elementu 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. 

Próg blokowania 5-tej harmonicznej można ustawić na wartość od 0 do 100% prądu 
różnicowego.  Wartość progową należy wyregulować w taki sposób, by blokowanie 
zachodziło 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 ma 
postać z Rysunek 125. Typowe ustawienie dla Ih(5)%> wynosi 35% 
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Rysunek 125:  Typowy przebieg prąd 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 element blokujący 
5-tą harmoniczną.  Działanie tego elementu 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 
geomagnetycznym, dzięki któremu operator może przedsięwziąć akcje zabezpieczające sieć 
elektroenergetyczną.  Alternatywnie ten element można wykorzystać do zainicjowania 
wyzwolenia w przypadku utrzymującego się pobudzenia elementu pomiarowego 5-tej 
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. 

Section 14. Fazowe zwarciowe zabezpieczenie nadprądowe (50/51) 

Zewnętrzne zwarcie transformatora może skutkować jego uszkodzeniem.  Jeżeli zwarcie nie 
zostanie wyłączone dostatecznie szybko, przeciążenie transformatora spowoduje jego 
przegrzanie i uszkodzenie.  Przekaźniki nadprądowe można wykorzystać do odłączania od 
transformatora zwartych szyn lub linii zanim zwarcie to doprowadzi do uszkodzenia 
transformatora.  Przekaźniki nadprądowe są często jedyną formą zabezpieczenia małych 
transformatorów.  Stosowane są jako rezerwowe zabezpieczenie dużych transformatorów, i 
w tej roli mogą być stosowane zarówno jako zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne jak i 
szybkie. 

Zależna czasowo charakterystyka zadziałania zabezpieczenia nadprądowego po stronie GN 
transformatora musi być stopniowana względem zależnej czasowo charakterystyki 
zadziałania zabezpieczenia nadprądowego po stronie DN, która to z kolei musi być 
stopniowana względem wychodzących obwodów DN.  Funkcja zabezpieczenia 
nadprądowego zapewnia strefową ochronę na wypadek zwarć wewnętrznych 
transformatora, gdyż ustawienia czułości oraz działania szybkiego są zwykle niemożliwe.  
Ustawienia czułości nie są możliwe ponieważ pobudzenie powinno pozwalać na 
przeciążenie transformatora, gdy jest to potrzebne.  Krótkie czasy zadziałania nie są 
możliwe z powodu wymaganego stopniowania względem znajdujących się dalej na linii 
przekaźników nadprądowych.  W celu umożliwienia uzyskania krótkich czasów zadziałania 
wymagane jest zastosowanie funkcji szybkiego zabezpieczenia nadprądowego o niewielkim 
krótkotrwałym przekroczeniu. 

Pobudzenie zwłocznego elementu nadprądowego może być ustawione na wartość z zakresu 
125-150% maksymalnej mocy znamionowej (MVA), pozwoli to na przeciążenie 
transformatora, zgodnie z normą IEEE  C37.91-2000. 

Zgodnie z zaleceniami normy IEEE C37.91-2000, szybki element nadprądowy powinien być 
ustawiony do pobudzenia przy wartości wyższej niż maksymalny niesymetryczny prąd 
zwarcia bezpośredniego. Jest to zwykle prąd zwarcia przepływający przez transformator w 
przypadku zwarcia trójfazowego strony niskiej.  W przypadku elementów szybkich, które 
mogą być poddawane krótkotrwałym przekroczeniom, pobudzenie rzędu 175% (powszechne 
są odchylenia ustawień w granicach 125–200%) obliczonego maksymalnego symetrycznego 
trójfazowego prądu zwarciowego strony niskiej zapewnia zwykle wystarczający margines 
zabezpieczający przed fałszywym wyzwoleniem w reakcji na zwarcie szyny zbiorczej po 
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stronie niskiej, zapewniając jednocześnie zabezpieczenie przed silnymi zwarciami 
wewnętrznymi.  Z powodu niewielkich krótkotrwałych przekroczeń trzeciego oraz czwartego 
stopnia nadprądowego przekaźnika P64x, szybki element nadprądowy można ustawić na 
120-130% poziomu zwarcia bezpośredniego transformatora, co gwarantuje stabilność 
przekaźnika na zwarcia bezpośrednie.  Ustawienie pobudzenia szybkiego powinno również 
uwzględniać wpływ magnesującego początkowego prądu rozruchowego transformatora. 

W warunkach zwarcia prądy rozchodzą się w różnych kierunkach, zgodnie z połączeniami 
uzwojeń.  By można było prawidłowo ustawić element nadprądowy ważnym jest zrozumienie 
zasad kierujących tym rozpływem prądu zwarciowego.  Poniższe schematy przedstawiają 
różne rozpływy prądów. 
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Rysunek 126:  Rozpływ prądów dla transformatorów o połączeniu ∆∆∆∆-∆∆∆∆  
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Rysunek 127:  Rozpływ prądów dla transformatorów o połączeniu ∆∆∆∆-Y  
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Rysunek 128:  Rozpływ prądów dla transformatorów o połączeniu Y-∆∆∆∆-Y  

Transformatory są mechanicznie oraz termicznie ograniczone w swojej zdolności 
wytrzymywania prądów zwarciowych w skończonych okresach.  W celu uzyskania lepszego 
zabezpieczenia rezerwowego przekaźniki powinny reagować zanim zwarcie zewnętrzne 
zdoła uszkodzić transformator.  Podczas konfiguracji przekaźników zabezpieczających 
transformatory nadprądowo, należy pamiętać, że rozważane krótkotrwałe wytrzymywane 
przeciążenie transformatora nie powinno zostać przekroczone.  Wartości prądów, które 3,5-
krotnie lub mniej przekraczają prądy normalne powodowane są raczej przeciążeniami niż 
zwarciami. Podobnie charakterystyka nadprądowa powinna zawsze znajdować się poniżej 
krzywej uszkodzenia transformatora. 

Przekaźniki P643 oraz P645 posiadają czterostopniowy kierunkowy/niekierunkowy element 
nadprądowy, przekaźnik P642 posiada czterostopniowy niekierunkowy element nadprądowy. 
Element ten można wykorzystać jako zwłoczne, rezerwowe zabezpieczenie instalacji jak 
również szybkie zabezpieczenie reagujące w sposób natychmiastowy na zwarcia na 
transformatorze. 

Pierwsze dwa stopnie mają charakterystykę czasowo opóźnioną, która może być ustawiona 
jako zależna czasowo - Inverse Definite Minimum Time (IDMT) lub niezależna czasowo - 
Definite Time (DT).  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. 

Podsumowując, stosując przekaźniki nadprądowe do zabezpieczenia transformatora należy 
rozważyć kilka elementów:  

XII> W przypadku stosowania zabezpieczenia nadprądowego po stronie GN 
transformatora mocy, stosuje się zwykle wysokonastawny szybki element nadprądowy 
w uzupełnieniu niskonastawnego zwłocznego, co ma na celu skrócenie czasów 
wyłączania zwarcia dla strony GN.  Zwykle ustawiany jest on na wartość ok. 1,3 razy 
większą od poziomu zwarcia strony DN tak, by działał jedynie w przypadku zwarć po 
stronie GN.  30% margines bezpieczeństwa jest wystarczający, jako że dopuszczalne 
jest krótkotrwałe przekroczenie ustawień trzeciego oraz czwartego stopnia 
nadprądowego.  krótkotrwałe przekroczenie określa odpowiedź przekaźnika na 



 

 

składowe stałe prądu zwarciowego i jest wyrażane procentowo,  Przekaźnik o 
niewielkim krótkotrwałym przekroczeniu będzie miał bardzo niewielką czułość na 
przesunięcie DC i tym samym może być ustawiony bliżej przebiegu AC stanu 
ustalonego. 

XIII> Drugim wymaganiem względem tego elementu jest to, by nie reagował na 
warunki występujące podczas zasilenia transformatora, gdy przez krótki okres płyną 
wysokie prądy strony pierwotnej.  W większości aplikacji spełnienie wymagania 
ustawienia przekaźnika powyżej poziomu zwarcia po stronie DN automatycznie 
oznacza ustawienie, które będzie wyższe od poziomu magnesujących, początkowych 
prądów rozruchowych. 

Wszystkie cztery stopnie nadprądowe działają na składowej podstawowej szeregu Fouriera. 
Tym samym dla trzeciego oraz czwartego stopnia nadprądowego przekaźników z serii P64x 
możliwe jest zastosowanie ustawień odpowiadających 40% wartości szczytowej prądu 
rozruchowego przy jednoczesnym zachowaniu stabilności w warunkach rozruchu. 

W przypadku, gdy obok zabezpieczenia zwłocznego wymagane jest zastosowanie elementu 
szybkiego, to jak opisano to powyżej, powinny zostać użyte trzeci oraz czwarty stopień 
nadprądowy przekaźnika, z racji tego, że mają one szersze zakresy ustawień.  

Section 15. Zastosowanie funkcji zatrzymywania timera 

Funkcja ta jest przydatna w pewnych aplikacjach, np. w przypadku stopniowania 
zabezpieczenia z użyciem elektromechanicznych przekaźników nadprądowych, które mają 
opóźnienia czasowo zależne.  Ustawienie zatrzymania timera na wartość inną niż zero 
spowoduje opóźnienie timerów resetujących elementu zabezpieczającego o ten ustawiony 
czas, pozwalając jednocześnie, by element ten zachowywał się podobnie do przekaźnika 
elektromechanicznego. 

Inną sytuacją możliwego zastosowania funkcji zatrzymania timera do skracania czasów 
wyłączania zwarcia jest aplikacja z prawdopodobieństwem występowania zwarć 
przerywanych.  Przykładem takiej aplikacji są kable z izolacją PCV.  W aplikacji z tymi 
kablami, na skutek zwarcia może dojść do stopienia izolacji i jej ponownego zasklepienia 
skutkującego przerwaniem zwarcia. 

Ustawienie natychmiastowego resetowania 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. 

Funkcja zatrzymywania timera dostępna jest dla pierwszego oraz drugiego stopnia 
zabezpieczenia nadprądowego w postaci ustawienia odpowiednio >1 tRESET oraz >2 
tRESET.  Komórka ta nie jest widoczna dla krzywych IEEE/US, gdy wybrana została 
charakterystyka zależna czasowo, ponieważ czas resetowania określany jest wtedy 
zaprogramowanym ustawieniem mnożnika czasowego. 

Section 16. Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczenia nadprądowego 

Pierwszy lub drugi stopień zabezpieczenia nadprądowego można wybrać ustawiając opcję 
ΙΙΙΙ>1 Status lub ΙΙΙΙ>2 Status dla dowolnego ustawienia IMDT lub DT.  Pierwszy lub drugi 
stopień jest wyłączony, gdy opcja ΙΙΙΙ>1 Status lub ΙΙΙΙ>2 Status jest ustawiona na Disabled. 

Pierwszy lub drugi stopień mogą zapewnić rezerwowe zabezpieczenie przed zwarciami 
transformatora oraz instalacji.  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. 

Ι>1 TMS  – Dla krzywych IEC 

Ι>1 mnożnik czasowy  – Dla krzywych US/IEEE; 

Ι>1 mnożnik czasowy – Odpowiednio dla DTy. 

Trzeci oraz czwarty stopień zabezpieczenia nadprądowego można włączyć ustawiając 
ΙΙΙΙ>3 Status lub ΙΙΙΙ>4 Status na wartość DT, co oznacza ustawienie charakterystyki czasowo 
niezależnej zadziałania zabezpieczenia.  Trzeci oraz czwarty stopień są wyłączone, gdy 
ΙΙΙΙ>3 Status lub ΙΙΙΙ>4 Status są ustawione na Disabled.  Trzeci oraz czwarty stopień mnoga 
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być skonfigurowane jako szybkie zabezpieczenia nadprądowe, chroniące przed 
wewnętrznymi zwarciami transformatora.  Funkcja zabezpieczenia nadprądowego 
dopuszcza niewielkie krótkotrwałe przekroczenie.  Powinno być ono ustawione na wartość 
równą 120-130% poziomu zwarcia bezpośredniego transformatora, co zapewni stabilność 
na zwarcia bezpośrednie.  Należy również zwrócić uwagę na to, by zabezpieczenie nie 
reagowało na magnesujące początkowe prądy rozruchowe. 

Kierunkowość elementu nadprądowego ustawiana jest przez wybranie ustawienia ΙΙΙΙ>1/04-03-
02 Direction.  

Section 17. Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczenia nadprądowego sterowanego 
napięciowo 

Dostępne są dwa elementy nadprądowe sterowane napięciowo.  Mogą być one ustawione 
jako kierunkowe bądź niekierunkowe, jako zależne bądź niezależne czasowo.  Wartość 
progowa dla sterowanego napięciowo elementu nadprądowego jest obniżona, gdy napięcie 
jest mniejsze od ustawialnego progu niedomiaru napięciowego.  VCO>1 Curr' Set  oraz 
VCO>1 K Setting ustawiane są w oparciu o warunek minimalnego prądu zwarciowego, 
niezależny od wymagań związanych z dowolnym prądem obciążenia. Element ten 
kontrolowany jest wartością progową niedomiaru napięciowego, VCO>1 V<Setting. 
Progowa wartość niedomiaru napięciowego ustawiana jest poniżej normalnego, 
minimalnego napięcia obciążenia instalacji, ale powyżej maksymalnego spodziewanego 
napięcia zwarcia. W rezultacie uzyskuje się czułe zabezpieczenie fazowe, dla którego nie 
występuje ryzyko wyzwolenia prądem obciążenia. 

Section 18. Kierunkowe fazowe zwarciowe zabezpieczenie nadprądowe (67) 

Jeżeli prąd zwarciowy może płynąć przez przekaźnik w obu kierunkach, w celu uzyskania 
prawidłowej koordynacji konieczne jest dodanie kierunkowości do funkcji przekaźnika 
nadprądowego.  Typowymi instalacjami wymagającymi tego typu zabezpieczenia są 
równoległe linie zasilające (zarówno z transformatorem jak i bez) oraz główne instalacje 
pierścieniowe, które to (zarówno te pierwsze jak i drugie) są dość często spotykane w 
sieciach rozdzielczych. 

W celu nadania kierunkowości przekaźnikowi nadprądowemu konieczne jest dostarczenie 
do niego odpowiedniego sygnału odniesienia lub polaryzacyjnego.  Najczęściej używanym 
sygnałem odniesienia jest napięcie instalacji, jako że jego kąt pozostaje niezmienny podczas 
zwarcia.  Fazowe elementy przekaźników z serii P64x 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 

Dlatego też istotne jest zapewnienie prawidłowego fazowania wszystkich wejściowych 
sygnałów napięciowych przekaźnika w linii z dostarczonym schematem danej aplikacji. 

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 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 OVERCURRENT 1. 

Poniżej przeanalizowano często spotykaną aplikację wymagającą zastosowania 
kierunkowych przekaźników. 



 

 

 

Rysunek 129:  Typowa instalacja rozdzielcza ze zrównoleglonymi transformatorami 

Rysunek 129 przedstawia typową instalację rozdzielczą ze zrównoleglonymi 
transformatorami  W takiej aplikacji zwarcie w punkcie "F" może skutkować zadziałaniem 
zarówno przekaźnika R3 jak i R4 i tym samym przerwą w zasilaniu szyny zbiorczej 11 kV. 
Dlatego też dla takiej konfiguracji sieci koniecznym jest zastosowanie w miejscach 
oznaczonych na rysunku przekaźników kierunkowych, które będą ustawione do 
nadzorowania parametrów sieci po stronie odpowiadających im transformatorów.  
Przekaźniki te powinny być skoordynowane z przekaźnikami niekierunkowymi, R1 oraz R2, 
co zapewni rozróżniające działanie przekaźnika w sytuacji zwarcia. 

W tego typu zastosowaniach przekaźniki R3 oraz R4 mogą często wymagać 
niekierunkowych elementów nadprądowych zabezpieczających szynę zbiorczą 11 kV, w 
ramach uzupełnienia funkcji zabezpieczenia rezerwowego przekaźników nadprądowych 
wychodzących linii zasilających (R5). 

Stosując przekaźniki serii P64x w przytoczonych powyżej aplikacjach, należy stopień 1 
zabezpieczenia nadprądowego przekaźników R3 oraz R4 ustawić na niekierunkowy i 
stopniowany czasowo za pomocą odpowiedniej charakterystyki opóźnienia czasowego, 
względem stopnia przekaźnika R5.  Stopień 2 może być zatem ustawiony jako kierunkowy, 
„patrzący” w stronę transformatora i pracujący na charakterystyce, która zapewnia 
prawidłową koordynację z R1 oraz R2. Dla stopnia 1 oraz 2 do wyboru są charakterystyki 
IDMT oraz DT, a kierunkowość tych stopni nadprądowych ustalana jest w komórce Ι>x 
Direction. 

Uwaga:  Zasady wyszczególnione wcześniej dla aplikacji z transformatorami 
zrównoleglonymi znajdują również pełne zastosowanie w przypadku 
zrównoleglonych zasilających linii beztransformatorowych. 

Section 19. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (SBEF) 

Aplikacja z transformatorami zrównoleglonymi przedstawiona na Rysunek 129 wymaga 
stosowania kierunkowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego w lokalizacjach R3 oraz R4, 
zapewniającego zabezpieczenie rozróżniające.  Jednakże w celu zapewnienia rezerwowego 
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zabezpieczenia transformatora, szyny zbiorczej oraz innych ziemnozwarciowych urządzeń 
zainstalowanych dalej w instalacji, powszechnie stosowane jest również ziemnozwarciowe 
zabezpieczenie rezerwowe - Standby Earth Fault (SBEF).  Funkcja ta zrealizowana jest 
poprzez oddzielny sygnał wejściowy prądu zwarcia doziemnego płynący z pojedynczego 
przekładnika prądowego znajdującego się na połączeniu uziemiającym transformatora.  
Elementy ziemnozwarciowe GN, DN oraz TV przekaźnika P64x mogą być wykorzystane 
zarówno jako kierunkowe zabezpieczenia ziemnozwarciowe (DEF) jak i rezerwowe 
zabezpieczenia ziemnozwarciowe SBEF. 

W aplikacjach z rezystorem uziemiającym punkt zerowy (NER) użytym do ograniczania 
poziomów zwarć doziemnych do określonej wartości może dojść do sytuacji, w której łuk 
zwarciowy przeskoczy ten rezystor i dojedzie tym samym do gwałtownego wzrostu prądu 
zwarcia doziemnego.  Z tego powodu właściwym może być stosowanie dwustopniowego 
zabezpieczenia SBEF.  Pierwszy stopień powinien pracować na odpowiednich 
charakterystykach prądowo-czasowych, które będą skoordynowane z zainstalowanym w 
dalszej części instalacji zabezpieczeniem ziemnozwarciowym.  Drugi stopień może mieć 
zatem wyższe ustawienie prądowe, ale zerową zwłokę, co zapewni szybkie wyłączanie 
zwarcia doziemnego które mogłoby być przyczynkiem do powstania łuku zwarciowego 
przeskakującego nad rezystorem NER. 

Pozostałe dwa stopnie mogą być zastosowane zgodnie z uznaniem klienta. 

Section 20. Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (DEF) 

Section 21. Polaryzacja napięciem szczątkowym 

W przypadku zabezpieczenia ziemnozwarciowego sygnał polaryzujący musi odzwierciedlać 
wystąpienie zwarcia doziemnego.  Napięcie szczątkowe generowane podczas zwarcia 
doziemnego wykorzystywane jest do polaryzacji elementów DEF.  Przekaźnik P64x 
wykonuje wewnętrzne obliczenia tego napięcia na podstawie trójfazowego wejściowego 
sygnału napięciowego, który podawany jest 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 pozwala na przejście strumienia 
szczątkowego, dlatego też jest nieodpowiedni na źródło sygnału dla przekaźnika. 

Możliwe jest, że w normalnych warunkach w instalacji będą występować niewielkie napięcia 
szczątkowe będące skutkiem niezrównoważenia instalacji, niedokładności przekładnika oraz 
dopuszczalnych odchyłek przekaźnika.  Z tego też powodu przekaźnik P64x ma wybieralne 
wartości progowe N>VNPol Set, które muszą zostać przekroczone, by funkcja DEF mogła 
działać. Pomiar napięcia szczątkowego w kolumnie MEASUREMENTS 1 menu może pomóc 
w określeniu wymaganego ustawienia wartości progowej podczas rozruchu, gdyż umożliwi 
uzyskanie wskazania poziomu fali stojącej napięcia szczątkowego. 

Uwaga:  Napięcie szczątkowe jest nominalnie przesunięte o 180° względem prądu 
szczątkowego. W rezultacie elementy DEF są spolaryzowane napięciem „-
Vres". To 180° przesunięcie fazowe jest automatycznie wprowadzane do 
przekaźnika P64x. 

Section 22. Polaryzacja przeciwną kolejnością faz (składową przeciwną)  

W niektórych aplikacjach stosowanie polaryzacji zabezpieczeń DEF napięciem szczątkowym 
może być albo niemożliwe do osiągnięcia, albo problematyczne.  Przykładem takiego 
pierwszego z wymienionych przypadków może być sytuacja, gdy niedostępne są 
przekładniki napięciowe wymaganego typu, np. tam, gdzie są zastosowane jedynie 
trójrdzeniowe przekładniki napięciowe.  Przykładem drugiego z wymienionych przypadków 
może być równoległa linia wysokiego napięcia/najwyższego napięcia, w której występują 
problemy ze wzajemnym sprzężeniem składowej kolejności zerowej. 

W każdej z tych sytuacji problem można rozwiązać poprzez zastosowanie polaryzacji 
składową przeciwną (nps).  Metoda ta determinuje kierunek zwarcia poprzez porównanie 
napięcia nps z prądem nps.  Wielkością wymuszająca zadziałanie zabezpieczenia jest 
jednakże nadal prąd szczątkowy. 



 

 

Opcja ta jest dostępna do wyboru na obu, obliczeniowym i pomiarowym standardowym 
elemencie ziemnozwarciowym. Wymaga to ustawienie odpowiednich wartości progowych 
napięcia oraz prądu w komórkach, odpowiednio N>V2pol Set oraz N>2pol Set. 

Polaryzacja przeciwną kolejnością faz nie jest zalecana dla instalacji z uziemieniem 
impedancyjnym, bez względu na zastosowany typ przekładnika VT zasilającego przekaźnik.  
Spowodowane jest to zredukowanym prądem zwarcia doziemnego ograniczającym spadek 
napięcia na impedancji źródła (V2pol) o przeciwnej kolejności faz do poziomów pomijalnych. 
Jeżeli napięcie to jest mniejsze niż 0,5 V, przekaźnik nie będzie w stanie zapewnić 
zabezpieczenia DEF. 

Section 23. Ogólne wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczenia DEF 

Dla ustawień kąta charakterystyki przekaźnika (RCA) dla kierunkowego elementu 
nadprądowego podano wartość dodatnią.  Spowodowane jest to tym, że bierne napięcie 
polaryzujące opóźnia się względem znamionowego prądu fazowego o 90°.  Prąd w 
warunkach zwarcia wyprzedza napięcie polaryzujące, a więc wymagany jest dodatni kąt 
RCA. Przy zastosowaniu zabezpieczenia DEF, szczątkowy prąd w warunkach zwarcia 
opóźnia się o pewien kąt względem napięcia polaryzującego. Tak więc ujemne ustawienie 
RCA wymagane jest dla aplikacji z zabezpieczeniem DEF.  Ustawienia tego dokonuje się go 
w komórce I>Char Angle w odpowiednim menu zwarcia doziemnego (earth fault) 

Poniższe ustawienia kąta są zalecane dla przekaźników spolaryzowanych napięciem 
szczątkowym: 

XIV> Instalacje z uziemieniem rezystancyjnym = 0° 

XV> Instalacje rozdzielcze (uziemione bezpośrednio) = –45° 

XVI> Instalacje przesyłowe (uziemione bezpośrednio) = –60° 

XVII> W przypadku polaryzacji przeciwną kolejnością faz, ustawienie RCA musi 
opierać się na kącie impedancji źródła NPS, podobnie rzecz się ma w przypadku 
polaryzacji szczątkowej.  Typowe ustawienia to: 

XVIII> Instalacje rozdzielcze –45° 

XIX> Instalacje przesyłowe –60° 

Section 24. Zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną (NPS) (46OC) 

Przy stosowaniu tradycyjnego fazowego zabezpieczenia nadprądowego konieczne jest 
ustawianie elementów nadprądowych na wartości wyższe od prądu obciążenia 
maksymalnego, co ogranicza czułość tychże elementów.  Większość układów 
zabezpieczających wykorzystuje również element 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 element zabezpieczający reagujący na 
składową przeciwną może wyłączać zarówno zwarcia międzyfazowe jak i doziemne fazowe. 

XX> Nadprądowe elementy zabezpieczające reagujące na składową przeciwną 
pozwalają uzyskać wyższą czułość na rezystancyjne  zwarcia międzyfazowe, na 
które mogą nie reagować fazowe elementy nadprądowe. 

Uwaga:  Zabezpieczenie nadprądowe NPS nie stanowi żadnego zabezpieczenia 
rezerwowego na wypadek zwarć trzech faz, ponieważ nie posiadają one 
elementów reagujących na składową przeciwną prądu dla zwarć trzech faz. 

XXI> 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 element nadprądowy reagujący na składową 
przeciwną. 
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XXII> 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 
dodatkowego zabezpieczenia termicznego maszyny z elementami wirującymi można 
zastosować element nadprądowy reagujący na składową przeciwną. 

XXIII> Jego działanie może polegać na prostym alarmowaniu o obecności 
składowych przeciwnych prądu w instalacji.  Po takim alarmie operatorzy instalacji 
mogą rozpocząć dochodzenie przyczyn niezrównoważenia. 

Section 25. Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczenia nadprądowego NPS 

Ponieważ zabezpieczenie nadprądowe reagujące na składową przeciwną nie reaguje na 
zwarcia dla obciążeń symetrycznych (zrównoważonych) czy też na zwarcia trójfazowe, 
wymagane zabezpieczenie nadprądowe może być zapewnione przez przekaźnik reagujący 
na składową przeciwną. 

W szczególności tyczy się to uziemionych transformatorów ∆−Y, w przypadku których 
jedynie 58% jednostkowego prądu zwarcia doziemnego fazy strony wtórnej pojawia się w 
jednym przewodzie strony pierwotnej. Zabezpieczenie rezerwowe może być szczególnie 
trudne do zrealizowania, gdy Y jest uziemiona przez impedancję. 

Section 26. Wartość progowa składowej przeciwnej prądu 

Przekaźnik reagujący na składową przeciwną może być włączony w obwód zasilania strony 
pierwotnej transformatora i ustawiony na czułość wymaganą do zabezpieczenia przed 
zwarciami doziemnymi fazy lub międzyfazowymi po stronie wtórnej.  Funkcja ta zapewni 
również lepsze zabezpieczenie przed wewnętrznymi zwarciami transformatora niż funkcja 
fazowego zabezpieczenia nadprądowego.  Zabezpieczenie nadprądowe NPS powinno być 
tak skonfigurowane, by koordynowało z przekaźnikami fazy i uziemienia strony niskiej, 
zabezpieczającymi przed zwarciami doziemnymi faz i zwarciami międzyfazowymi. Z powodu 
obciążeń niesymetrycznych próg pobudzenia prądowego również musi być wyższy niż 
składowa przeciwna prądu.  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, nie wyłączone 
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:  W praktyce, 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.  

Section 27. Opóźnienie czasowe nadprądowego elementu reagującego na składową przeciwną 

Jak wspomniano wcześniej, prawidłowe określenie czasu opóźnienia  dla tej funkcji jest 
kluczowe.  Należy również zauważyć, że element ten jest zasadniczo stosowany jako 
zabezpieczenie rezerwowe do innych urządzeń zabezpieczających lub jako element 
alarmujący, lub też, w połączeniu z zabezpieczeniem przed przesunięciem napięcia punktu 
neutralnego, służy do ochrony przed zwarciami międzyzwojowymi.  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 
trzeba dopilnować, by opóźnienie czasowe było dłuższe niż czas zadziałania dowolnego z 
urządzeń zabezpieczających  
(dla minimalnego poziomu zwarcia) instalacji, które mogą reagować na zwarcia 
niesymetryczne. Tak więc, zastosowania te obejmują: 

XXIV> nadprądowe elementy fazowe, 



 

 

XXV> elementy ziemnozwarciowe. 

Section 28. Ustalanie kierunkowości nadprądowego zabezpieczenia reagującego na składową 
przeciwną 

Tam, gdzie składowa przeciwna prądu może płynąć przez przekaźnik w różnych kierunkach, 
np. w przypadku instalacji pierścieniowych, należy zastosować kontrolę kierunkowości 
elementu zabezpieczającego. 

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 2> 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 się 
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: 

XXVI> Dla instalacji przesyłowej kąt RCA należy ustawić na –60° 

XXVII> 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. 

Section 29. Funkcja zabezpieczenia podnapięciowego (27) 

Niedomiar napięciowy może wystąpić w instalacji elektroenergetycznej z różnych powodów, 
część z nich jest następująca:  

XXVIII> Zwiększone obciążenie instalacji.  Zasadniczo pewne działania korygujące 
zostaną podjęte przez regulatory napięcia, takie jak układy automatycznej regulacji 
napięcia AVR czy też zaczepowe nastawniki przełączane pod obciążeniem, których 
zadaniem jest przywrócenie znamionowej wartości napięcia.  Jeżeli urządzenia 
regulujące nie będą w stanie tego zrobić, wymaga się, by po odpowiednim czasie 
opóźnienia zadziałał przekaźnik podnapięciowy.  

XXIX> Zwarcia w instalacji elektroenergetycznej skutkują spadkiem napięcia na 
fazach w tym zwarciu uczestniczących.  Proporcje wzrostu napięcia są ściśle zależne 
od rodzaju zwarcia, sposobu uziemienia instalacji oraz lokalizacji zwarcia względem 
umiejscowienia przekaźnika.  Podobnie, dla uzyskania właściwego rozróżnienia 
kluczowa jest koordynacja z innymi zabezpieczającymi urządzeniami prądowymi i 
napięciowymi. 

XXX> Całkowita utrata napięcia szyny zbiorczej.  Może być spowodowany zwarciem 
na dopływie lub na samej szynie zbiorczej. Skutkuje całkowitym odizolowaniem 
dopływu zasilania.  W takiej sytuacji może być wymagane, by każdy z obwodów 
wychodzących był odizolowywany, by w momencie przywrócenia napięcia nie był 
podłączony żaden odbiór.  Dlatego też może być wymagane automatyczne odcinanie 
linii zasilającej w momencie wykrycia całkowitej utraty napięcia.  Można to osiągnąć 
stosując trójfazowy element podnapięciowy. 

XXXI> W przypadkach, w których wychodzące z szyny zbiorczej linie zasilające 
zasilają odbiory będące silnikami indukcyjnymi, zbyt duże przysiady napięcia 
zasilającego mogą spowodować utyk podłączonych silników. Dlatego też 
zabezpieczenie powinno reagować na spadki napięcia, które przekraczają 
zdefiniowany okres.  Obie funkcje zabezpieczenia nadnapięciowego oraz 
podnapięciowego można znaleźć w menu przekaźnika Volt Protection.  

Section 30. Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczenia podnapięciowego 

Zabezpieczenie podnapięciowe jest opcjonalną funkcją przekaźnika P64x.  Dostępne jedynie 
w przypadku zamówienia przekaźnika z wejściem trójfazowego przekładnika napięciowego: 



P64x/EN AP/B52 Noty Użytkowe
 

 

 

MiCOM P642, P643, P645
 

 

AP 

W przeważającej liczbie aplikacji nie jest wymagane, by zabezpieczenie podnapięciowe 
działało w warunkach zwarcia doziemnego instalacji.  Jeżeli jednak jest inaczej, element ten 
należy ustawić w menu na działanie w oparciu o pomiar napięcia fazowego jako, że wielkość 
ta jest w mniejszym stopniu podatna na wpływ spadków napięć powodowanych zwarciami 
doziemnymi.  

Zabezpieczenie podnapięciowe można ustawić do działania w oparciu o napięcie 
międzyfazowe lub fazowe w opcji V< Measur't Mode.  Działanie jednofazowe lub trójfazowe 
można ustawić w opcji V< Operate Mode.  W przypadku wybrania ustawienia Any Phase 
element będzie reagował, gdy napięcie dowolnej fazy spadnie poniżej wartości ustawionej, 
jeżeli wybrano ustawienie Three-phase element będzie reagował, gdy napięcia wszystkich 
trzech faz spadną poniżej wartości ustawionej. 

Ustawienie wartości progowej napięcia zabezpieczenia podnapięciowego powinno mieć 
wartość mniejszą od skoków napięcia spodziewanych w warunkach normalnej pracy 
instalacji.  Próg ten zależy od rozważanej instalacji, ale typowe skoki napięć dla prawidłowo 
działających instalacji mogą mieć wartość rzędu -10% napięcia znamionowego. 

Podobne uwagi odnoszą się do nastaw czasowych tego elementu. A więc czas opóźnienia 
jest zależny od czasu, przez jaki instalacja jest w stanie wytrzymać obniżone napięcie.  W 
przypadku obciążeń silnikowych, typowa nastawa czasowa może być rzędu 0,5 sekundy. 

Stopień 1 zabezpieczenia może pracować albo na charakterystyce IDMT (w przypadku 
opóźnienia czasowo zależnego), albo na charakterystyce DT (w przypadku opóźnienia 
czasowo niezależnego), może być również wyłączony (Disabled) -  ustawień tych dokonuje 
się w komórce V<1 Function.  Stopień drugi może być jedynie czasowo niezależny i jest 
załączany lub wyłączany (odpowiednio Enabled lub Disabled) w komórce V<2 Status.  
Opóźnienie czasowe (V<1 TMS1TMS dla krzywej IDMT; V<1 Time Delay, V<2 Time Delay 
dla krzywej DT) powinno być dostosowane do aplikacji. 

Stopień 2 może być ustawiony jako alarmowy i służyć do ostrzegania użytkownika o 
nietypowych warunkach napięciowych, które mogą wymagać korekty. 

Jeżeli dostępny jest jedynie sygnał z jednofazowego przekładnika napięciowego VT a 
użytkownik wymaga uruchomienia funkcji alarmowania o niedomiarze napięciowym, to taki 
alarm może zapewnić przekaźnik P643/5 (z wejściem trójfazowego przekładnika 
napięciowego) pod warunkiem, że system VTS jest wyłączony (ma status disable).  
Ustawienie statusu systemu VTS na disable zapobiegnie zablokowaniu elementu 
podnapięciowego sygnałem Fast VTS Block.  Przekaźniki z oprogramowaniem w wersji 02B 
i nowszej mają opcję wyłączania statusu VTS.  Przekaźniki z oprogramowaniem w wersji 
01B oraz 01D nie mają tej opcji.  Opcja V< Measur't Mode ustawiana jest na Phase-Neutral 
natomiast opcja V< Operate Mode ustawiana jest na Three Phase. 

Section 31. Zabezpieczenie nadnapięciowe (59) 

Zgodnie z tym, co powiedziano wcześniej, niedomiary napięciowe zdarzają się dość często, 
gdyż są związane ze zwarciami.  Jednakże równie prawdopodobne są nadmiary napięciowe, 
które w głównej mierze związane są ze zmniejszeniem obciążenia.  W momencie zrzutu 
obciążenia wzrasta amplituda napięcia zasilającego.  Sytuacja ta zwykle będzie korygowana 
przez urządzenia regulacyjne, jak układy AVR czy też nastawniki zaczepowe przełączane 
pod obciążeniem.  Jednakże, w przypadku, gdy urządzeniom tym nie uda się przywrócić 
prawidłowego napięcia instalacji, dojdzie do wystąpienia w niej nadmiaru napięciowego, 
który musi być usunięty, gdyż w innym wypadku może dojść do degradacji izolacji instalacji.  
Z tej przyczyny stosowane są zabezpieczenia nadnapięciowe z odpowiednią zwłoką 
czasową umożliwiającą regulatorowi podjęcie normalnych działań korygujących.  Również 
podczas zwarć doziemnych instalacji elektroenergetycznej może dojść do wzrostu napięcia 
w prawidłowo działających fazach.  Idealnie jest, gdy instalacja zaprojektowana jest do 
wytrzymywania takich przepięć przez zdefiniowany okres. 

Zabezpieczenie nadnapięciowe zapobiega spowodowanym skokami napięcia uszkodzeniom 
instalacji.  Niektóre z przyczyn przepięć w instalacji wymieniono poniżej: 

XXXII> gwałtowne zmniejszenie obciążenia spowodowane odłączeniem mocno 
obciążonej linii zasilającej, 

XXXIII> lekko obciążone długie linie przesyłowe o wysokiej pojemności, 



 

 

XXXIV> zwarcia doziemne faz w instalacjach nieuziemionych lub uziemionych przez 
wysoką impedancję, 

XXXV> nieprawidłowa praca regulatora napięcia lub złe ustawienia napięcia w trybie 
regulacji ręcznej, 

XXXVI> nadobroty generatora odłączonego od sieci oraz nieprawidłowe działanie 
kontroli automatycznej regulacji (AVR) maszyny. 

Transformatory nie mogą być poddawane przedłużającym się przepięciom, gdyż dojdzie do 
uszkodzenia izolacji.  Dla uzyskania maksymalnej skuteczności używane są one w pobliżu 
punktu załamania ich krzywej nasycenia, tak więc przy napięciach rzędu 110% napięcia 
znamionowego, prąd wzbudzający staje się bardzo wysoki.  Kilkuprocentowy wzrost 
napięcia skutkuje bardzo dużym przyrostem prądu wzbudzającego.  Duże prądy, jeżeli nie 
są odpowiednio ograniczone, mogą zniszczyć urządzenie.  Zabezpieczenie nadnapięciowe 
rzadko stosowane jest bezpośrednio, ale znajduje się na wyposażeniu urządzeń regulująco-
sterujących instalacji elektroenergetycznej.  Z drugiej strony, większe prawdopodobieństwo 
wystąpienia nadmiaru napięciowego cechuje aplikacje z zespołem generator-transformator, i 
to dla tych aplikacji należy rozważyć zastosowanie zabezpieczenia nadnapięciowego. 

Section 32. Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczenia nadnapięciowego 

Zabezpieczenie nadnapięciowe jest opcjonalną funkcją przekaźnika P64x.  Dostępne jedynie 
w przypadku zamówienia przekaźnika z wejściem trójfazowego przekładnika napięciowego:   

Dwa stopnie oraz odpowiadające im charakterystyki działania pozwalają na zastosowanie w 
przeróżnych aplikacjach: 

XXXVII> Zastosowanie charakterystyki IDMT daje możliwość wydłużenia czasu 
opóźnienia dla przypadków, gdy nadmiar napięciowy jest niewielki, a mimo to skutkuje 
szybką reakcją zabezpieczenia, przewidzianą dla wysokich nadmiarów napięciowych.  
Ponieważ ustawienia napięciowe obu stopni są niezależne, drugi stopień można 
ustawić poniżej pierwszego, uzyskując w ten sposób w razie potrzeby zwłoczny 
stopień alarmowym. 

XXXVIII> Alternatywnie, jeżeli jest to preferowane rozwiązanie, oba stopnie można 
ustawić do pracy na charakterystyce niezależnej czasowo i skonfigurować tak, by 
zarówno dostarczały sygnał alarmowy jak i wyzwalający. 

XXXIX> Jeżeli wymagany jest jedynie jeden stopień zabezpieczenia nadprądowego, 
lub gdy zabezpieczenie ma być jedynie elementem alarmującym, drugi ze stopni 
można wyłączyć w menu przekaźnika. 

Stopień 1 zabezpieczenia może pracować albo na charakterystyce IDMT (w przypadku 
opóźnienia czasowo zależnego), albo na charakterystyce DT (w przypadku opóźnienia 
czasowo niezależnego), może być również 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.  Dla 
obu stopni należy wybrać odpowiednio opóźnienie czasowe (V<1 TMS dla krzywej IDMT; 
V>1 Time Delay, V>2 Time Delay dla krzywej DT). 

Zabezpieczenie nadnapięciowe można ustawić do działania w oparciu o napięcie 
międzyfazowe lub fazowe w komórce V< Measur't Mode.  Działanie jednofazowe lub 
trójfazowe można ustawić w komórce V< Operate Mode.   W przypadku wybrania 
ustawienia Any Phase, element będzie reagował, gdy napięcie dowolnej fazy wzrośnie 
powyżej wartości ustawionej, jeżeli wybrano ustawienie Three-phase, element będzie 
reagował, gdy napięcia wszystkich trzech faz wzrosną powyżej wartości ustawionej. 

Transformator typowo jest w stanie wytrzymać utrzymujące się w sposób ciągły 110 %  
nadnapięcie.  Czasy wytrzymywania w przypadku wyższych nadmiarów napięciowych 
powinny być wyspecyfikowane przez producenta. 

Aby zapobiec zadziałaniu w momencie wystąpienia zwarcia doziemnego, element powinien 
opierać swoje działanie na pomiarze napięcia międzyfazowego.  Aby to uzyskać należy 
ustawić opcję V>1 Measur’t Mode na 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 
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nadprądowego, powodowanym krótkotrwałymi nadmiarami napięciowymi, które nie 
zagrażają transformatorowi.  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 transformatorów oraz praktyk zakładowych.  Dla 
pracy szybkiej opcję V>2 Time Delay należy ustawić na 0 s. 

W przypadku wybrania działania w oparciu o napięcie fazowe, należy zwrócić uwagę na 
stopniowanie tego elementu z innymi zabezpieczeniami dla sytuacji zwarcia doziemnego, 
czyli dla przypadku znaczącego wzrostu napięcia fazowego. 

Zabezpieczenie tego typu musi być skoordynowane ze wszystkimi pozostałymi 
przekaźnikami nadnapięciowymi zainstalowanymi w innych miejscach instalacji.  
Koordynacja ta powinna być przeprowadzona w podobny sposób, co stopniowanie urządzeń 
reagujących na natężenie prądu. 

Section 33. Funkcja zabezpieczenia przed nadnapięciem szczątkowym/przesunięciem 
napięcia punktu zerowego (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 pojawiają się napięcia szczątkowe. 

Zabezpieczenie przed nadnapięciem szczątkowym jest funkcją opcjonalną przekaźników z 
serii P64x.  Obliczane jest przez dodawanie wektorów napięcia trójfazowego 
odpowiadających opcjonalnemu wejściu napięcia trójfazowego. Tak więc element reagujący 
na 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. 

Section 34. Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczenia przed nadnapięciem 
szczątkowym/przesunięciem napięcia punktu zerowego 

Stopień 1 zabezpieczenia może pracować albo na charakterystyce IDMT (w przypadku 
opóźnienia czasowo zależnego), albo na charakterystyce DT (w przypadku opóźnienia 
czasowo niezależnego), może być również wyłączony (Disabled) -  ustawień tych dokonuje 
się w komórce VN>1 Function.  Stopień 2 może być jedynie czasowo niezależny i jest 
załączany lub wyłączany (odpowiednio Enabled lub Disabled) w komórce VN>2 Status.  
Opóźnienie czasowe.  (VN>1 TMS dla krzywej IDMT; V>1 Time Delay, V>2 Time Delay dla 
krzywej DT) powinno być wybrane zgodnie z standardowymi procedurami koordynacji 
przekaźnika, gwarantującymi rozróżnialność zwarć instalacji. 

Należy dopilnować, by napięciowe ustawienie elementu było wyższe od jakiegokolwiek 
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 wysokoimpedancyjnym, tj. w takich, które mogą przez 
dłuższy czas pracować w warunkach zwarcia doziemnego. 

Section 35. Zabezpieczenie nadnapięciowe reagujące na składową przeciwną (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 zasilające będzie w 100% składać się ze składowej przeciwnej. 

Przekaźnik P64x zawiera element nadprądowy NPS, który reaguje na fazową składową 
przeciwną napięcia, której obecność może być spowodowana zwarciem lub błędnym 
połączeniem zrównoważonej (symetrycznej) instalacji trójfazowej.  Element ten nadzoruje 
rotację oraz amplitudę napięcia na wejściu (zwykle jest to napięcie z szyny zbiorczej 
połączonej z przekładnikiem napięciowym).  

Nadprądowy element NPS może być również wykorzystany do zapewnienia dodatkowych 
sygnałów informujących o obecności zwarcia doziemnego fazy lub zwarcia międzyfazowego 
dla sterowanego napięciowo zabezpieczenia nadprądowego. Zależność tę można 
skonfigurować w kodzie PSL w sposób przedstawiony na Rysunek 131.  W tej aplikacji 
działanie nadprądowego zabezpieczenia NPS można przyspieszyć ustawiając czas 
zadziałania wyłącznika na wartość <60 ms - zapobiegnie to niepożądanym zadziałaniom 
zabezpieczenia spowodowanym rozpraszaniem bieguna podczas zamykania wyłącznika.   
Jednakże przy zamkniętym wyłączniku nie ma potrzeby wewnętrznego spowalniania 
uruchomienia zabezpieczenia (standardowy czas przyspieszonego zadziałania wynosi <40 
ms).  Sygnał przyspieszający V2>1 Accelerate (DDB 663)  połączony z sygnałem 
zamkniętego wyłącznika CB Closed (DDB 719, 721, 723, 725, 727) może być wykorzystany 
do przyspieszenia uruchomienia zabezpieczenia, jak pokazano to na  Rysunek 130. 

P4885 ENa  

Rysunek 130:  V2>1 Accelerate – konfiguracja PSL 

≥

& ≥

P4864ENa  

Rysunek 131:  Kontrola nadnapięcia NPS – konfiguracja PSL 

Section 36. Wytyczne dotyczące konfiguracji 

Jeżeli detekcja nieprawidłowej kolejności (rotacji) faz jest zagadnieniem najważniejszym (a 
nie pomniejsze niezrównoważenia), nie jest wymagana konfiguracja czułości 
zabezpieczenia.  Wymagane jest zatem dopilnowanie, by ustawienie miało wartość wyższą 
niż jakakolwiek składowa przeciwna napięcia, której obecność może wynikać z 
niezrównoważeń w pomiarowym przekładniku napięciowy, tolerancji przekaźnika itp.  
Typowym ustawieniem jest zwykle wartość odpowiadająca 15% napięcia znamionowego. 

Należy zauważyć, że poziomy fali stojącej napięcia NPS (V2) są wyświetlane w kolumnie 
„Measurements 1" menu przekaźnika zatytułowanego „V2 Magnitude".  Tak więc, jeżeli 
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wymagane są ustawienia większej czułości można je wyznaczyć na etapie rozruchu 
kontrolując rzeczywisty poziom obecny w instalacji. 

Czas zadziałania elementu silnie zależy od aplikacji, w której jest stosowany. Typowe 
ustawienie będzie zawierało się w granicach 5 s.  Jeżeli nadprądowy element NPS używany 
jest jako źródło sygnału sterującego dla sterowanego napięciowo elementu nadprądowego, 
czas opóźnienia należy ustawić na 0 s. 

Section 37. Zabezpieczenie podczęstotliwościowe (81U) 

Generacja oraz konsumpcja muszą być zrównoważone we wszystkich sieciach 
przemysłowych, rozdzielczych oraz 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.  Pomiar prędkości zmian 
częstotliwości może być nieskuteczny przy takich zakłóceniach.  Aby możliwe było podjęcie 
właściwej decyzji odnośnie do odłączania obciążeń, spadek częstotliwości należy 
monitorować przed dłuższy okres. 

Standardowo generatory są przystosowane do pracy w określonym paśmie częstotliwości, a 
praca poza tym pasmem może prowadzić do mechanicznego uszkodzenia łopat turbiny.  
Zabezpieczenie przed takimi ewentualnościami wymagane jest wtedy, gdy częstotliwość nie 
ulegnie poprawie nawet po kolejnych krokach odłączania obciążeń i może być wykorzystane 
do alarmowania operatora lub odcięcia turbiny w odpowiedzi na poważne spadki 
częstotliwości. 

Gdy odłączanie obciążeń poprawi częstotliwość instalacji, należy te odłączone obciążenia 
podłączyć z powrotem po odzyskaniu stabilności instalacji.  Obciążenia powinny być z 
powrotem podłączone jedynie wtedy, gdy częstotliwość będzie stabilna przez pewien okres, 
przy czym można zignorować pomniejsze wahania częstotliwości w tym okresie.  Liczba 
kroków przywracania obciążeń jest zwykle mniejsza od kroków, w których te obciążenia były 
odłączane; ma to na celu zredukowanie liczby kolejnych zakłóceń związanych z ponownym 
podłączaniem obciążeń. 

Dostępne są cztery niezależne, pracujące na charakterystyce DT, zwłoczne stopnie 
zabezpieczenia podczęstotliwościowego. 

Section 38. Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczenia podczęstotliwościowego 

W celu zminimalizowania wpływu podczęstotliwości na instalację możliwe jest zastosowanie 
dla zakładowych obciążeń wielostopniowego schematu ich odłączania, przy zachowaniu 
ustalonej priorytetyzacji oraz podziału obciążeń na grupy .  W warunkach wystąpienia 
podczęstotliwości grupy obciążeń są odłączane sekwencyjnie, w zależności od poziomu 
podczęstotliwości, przy czym grupa o najwyższym priorytecie odłączana jest na końcu. 



 

 

Skuteczność każdego z etapów odłączania obciążeń zależy od tego, jaką część całkowitego 
niedoboru mocy ten etap reprezentuje.  Jeżeli obciążenia odłączone w danym etapie są zbyt 
małe w porównaniu z niedoborem mocy głównego generatora, poprawa częstotliwości 
instalacji może być niezauważalna.  Aspekt ten należy uwzględnić podczas definiowania 
grup obciążeń. 

Opóźnienie czasowe powinno zezwalać na występowanie krótkotrwałych przysiadów 
częstotliwości, jak również powinno zapewniać dostateczny czas na reakcję układów kontroli 
częstotliwości w instalacji.  Jako, że zbyt długie opóźnienia czasowe mogą zachwiać 
stabilnością instalacji, wymagania te powinny być zrównoważone wymaganiem ochrony 
instalacji.  Standardowo opóźnienie czasowe ustawiane jest na wartość od 5 do 20 s. 

Każdy stopień zabezpieczenia podczęstotliwościowego może być włączony (Enabled) lub 
wyłączony (Disabled) w komórce F<x Status.  Ustawienia pobudzenia częstotliwościowego 
dokonuje się w komórce F<x Setting, natomiast czas opóźnienia ustawia się w komórce 
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% 
podczęstotliwości 

Funkcja zabezpieczenia podczęstotliwościowego przekaźników z serii P64x, gdy jest to 
wymagane może być użyta do inicjowania odłączania obciążeń instalacji lokalnej.  Dostępne 
są cztery stopnie podnapięciowe/odłączania obciążeń. 

Section 39. Funkcja zabezpieczenia nadczęstotliwościowego (81O) 

Nadczęstotliwościowy bieg generatora występuje wtedy, gdy moc mechaniczna podana na 
maszynę przekracza jej wyjściową moc elektryczną.  Może się to zdarzyć, np. gdy w 
instalacji nastąpi nagły spadek obciążenia, spowodowany odłączeniem linii zasilającej 
biegnącej od zakładu do punktu odbiorczego.  W warunkach tak nagłej zmiany regulator 
musi zareagować błyskawicznym zrównoważeniem mocy mechanicznej wydawanej i mocy 
elektrycznej oddawanej, innymi słowy musi przywrócić normalną częstotliwość.  
Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe wymagane jest jako rezerwowe, na wypadek zbyt 
wolnej reakcji urządzeń kontrolujących częstotliwość. 

W przekaźnikach z serii P64x dostępne są dwa niezależne, zwłoczne stopnie 
zabezpieczenia nadczęstotliwościowego. 

Section 40. Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczenia nadczęstotliwościowego 

Stosując się do wymagań dotyczących zwarć w sieci oraz innych wymagań operacyjnych, 
możliwe jest uformowanie różnych podsystemów w obrębie sieci elektroenergetycznej, przy 
czym prawdopodobne jest, że podsystemy te będą narażone na  skutki związane z 
niesymetrycznością obciążenia.  „Wyspy", na których dojdzie do sytuacji, w której moc 
generowana przekroczy moc istniejących odbiorów, będą narażone na wystąpienie 
nadczęstotliwości, tj. poziomu częstotliwości będącego funkcją wyrażonego w procentach 
nadmiaru mocy generowanej.  Wiele przemysłowych odbiorów nie jest w stanie pracować 
przy wysokiej nadczęstotliwości, gdyż oddziałuje ona na prędkość roboczą silników.  
Element nadczęstotliwościowy przekaźnika P64x może być odpowiednio skonfigurowany do 
wykrywania tego typu sytuacji. 

Konfiguracja elementu nadczęstotliwościowego zależy od maksymalnej częstotliwości, jaką 
urządzenie jest w stanie tolerować przez określony czas. 

Każdy stopień zabezpieczenia nadczęstotliwościowego może być włączony (Enabled) lub 
wyłączony (Disabled) w komórce F>x Status.  Ustawienia pobudzenia częstotliwościowego 
dokonuje się w komórce F>x Setting, natomiast czas opóźnienia ustawia się w komórce 
F>x Time Delay. 

Section 41. Zabezpieczenie na wypadek usterki wyłącznika (CBF) 

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 
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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 pewniejszą izolację zwarć.  
CBF może także resetować wszystkie wyjściowe zestyki uruchamiające, gwarantując 
usunięcie wszystkich blokad zabezpieczeń zainstalowanych dalej na linii. 

Section 42. Mechanizmy resetowania timerów zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika 

Do informowaniu 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: 

XL> gdy pomocnicze styki wyłącznika są uszkodzone lub gdy nie można ich uznać 
za pewne źródło sygnału potwierdzającego wyzwolenie wyłącznika. 

XLI> 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 
element zabezpieczający może się zresetować.  Tak więc reset tego elementu może 
być powodem błędnej informacji o pełnym otwarciu wyłącznika. 

W przypadku wszystkich funkcji zabezpieczających wyzwalanych prądowo, przekaźnik 
wykorzystuje działanie elementów podprądowych (Ι<) do wykrywania czy wyzwolone zostały 
odpowiednie bieguny wyłącznika i czy nastąpił reset timera zabezpieczenia na wypadek 
usterki wyłącznika.  Jednakże elementy podprądowe mogą w niektórych aplikacjach być 
zawodne w resetowaniu zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika.  Przykład: 

XLII> Gdy zabezpieczenie wyzwalane inaczej niż prądowo (np. zabezpieczenie pod-
/nadczęstotliwościowe, pod-/nadnapięciowe), wartości pomiarowe uzyskuje z 
włączonego w linię przekładnika napięciowego.  W takim wypadku, Ι< zapewnia 
pewnie działającą metodę resetowania, jeżeli w zabezpieczanym obwodzie będzie 
zawsze płynął prąd obciążenia.  Metodą pewniejszą może być detekcja odpadnięcia 
inicjującego elementu zabezpieczającego. 

XLIII> Gdy zabezpieczenie wyzwalane inaczej niż prądowo (np. zabezpieczenie pod-
/nadczęstotliwościowe, pod-/nadnapięciowe), wartości pomiarowe uzyskuje z 
przekładnika napięciowego włączonego w szynę zbiorczą .  Podobnie i tutaj Ι< 
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 elementu zabezpieczającego.  W takich przypadkach 
najlepszą metodą resetująca może być ta polegająca na stykach pomocniczych 
wyłącznika. 

Section 43. Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika 

Section 44. Konfiguracja timera zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika 

Rysunek 132 przedstawia wykres czasowy dla normalnego zadziałania zabezpieczenia i 
zadziałania zabezpieczenie, gdy okazało się, że wyłącznik jest uszkodzony.  Maksymalny 
czas wyłączania zwarcia powinien być mniejszy niż krytyczny czas wyłączania zwarcia, który 
określony został w analizie stabilności instalacji.   Opóźnienie czasowe wyzwolenia 
rezerwowego zabezpieczenia CBF uwzględnia maksymalny czas wyłączania dla wyłącznika 
, czas resetowania zabezpieczenia CBF oraz margines bezpieczeństwa.  Typowe czasy 
wyłączania dla wyłączników wynoszą 1,5 lub 3 cykle.  Czas resetowania zabezpieczenia 
CBF powinien być na tyle krótki, by w warunkach pracy normalnej zapobiegał wyzwoleniu 
wstecznemu zabezpieczenia CBF.  Aby doszło do zresetowania zabezpieczenia CBF, 
fazowe oraz zainstalowane na uziemieniu elementy podprądowe muszą być aktywowane.  
Aktywacja elementów podprądowych może być opóźniona, co spowodowane jest prądem 
zanikającym, który może płynąć przez wtórny obwód AC.  Prąd zanikający jest skutkiem 
obecnego w rdzeniu przekładnika prądowego zanikającego strumienia. Sytuacja taka ma 
miejsce bezpośrednio po przerwaniu przepływu prądu głównego.  Opóźnienie w aktywacji 
elementów podprądowych będzie powodowało niepożądane zadziałanie zabezpieczenia na 



 

 

wypadek usterki wyłącznika.  Techniki detekcji przejścia przez zero zastosowane w 
przekaźniku P64x mają na celu zabezpieczanie przed tym niepożądanym zadziałaniem. 

t

Breaker failure 
operation

Normal 
operation

Protection 
operating time

Maximum breaker 
clearing time

CBF 
reset 
time

Safety 
margin 
time

Fault occurs

Protection 
operating time CBF back-up trip time delay

Local Bks clearing 
time

Remote Bks 
clearing time

Local 86 
operating 

time

Maximum fault clearing time

CBF resets:
1.  Undercurrent element asserts
2.  Undercurrent element asserts and the 
breaker status indicates an open position
3.  Protection resets and the undercurrent 
element asserts

Fault occurs

P4841ENa  

Rysunek 132:  Wykres czasowy dla zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia 
wyłącznika 

Typowa, nadająca się do zastosowania konfiguracja timera jest następująca: 

Mechanizm resetujący 
zabezpieczenia CBF Opóźnienie czasowe tBF Standardowe opóźnienie 2 

cyklowego wyłącznika 

Reset elementu inicjującego 

czas wyłączania dla wyłącznika CB 
+ czas resetowania elementu 
(maks.) + błąd w timerze tBF + 
margines bezpieczeństwa 

50 + 50 + 10 + 50 = 160 ms 

Wyłącznik CB otwarty 

Czas otwierania/zamykania 
(maks.) 
pomocniczych styków CB + błąd w 
timerze tBF + margines 
bezpieczeństwa 

50 + 10 + 50 = 110 ms 

Elementy podprądowe 

czas wyłączania dla wyłącznika CB  
+  element podprądowy (maks.) + 
margines bezpieczeństwa czasu 
zadziałania 

50 + 25 + 50 = 125 ms 

Uwaga:  Resetowanie zabezpieczenia CBF pociąga za sobą zadziałanie elementów 
podprądowych.  W uznanych za najgorsze przypadkach, w których 
stosowane jest resetowanie elementu podprądowego lub otwarcia 
wyłącznika, należy zachować i stosować nastawy czasowe elementu 
podprądowego. 

Przykłady powyżej dotyczą bezpośredniego wyzwolenia 2 cyklowego wyłącznika.   

Uwaga:  W aplikacjach z pomocniczymi przekaźnikami wyzwalającymi trzeba 
doliczyć 10 do 15 ms na zadziałanie przekaźnika wyzwalającego. 

Section 45. Ustawienia podprądowe zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika 

Ustawienia fazowego zabezpieczenia podprądowego (Ι<) musza być niższe od prądu 
obciążenia - dzięki temu zadziałanie Ι< będzie wskazywało otwarcie bieguna wyłącznika.  
Typowe ustawienie dla linii napowietrznej lub obwodów kablowych wynosi 20% Ιn, z 5% Ιn 
wspólnym dla zabezpieczenia CBF generatora. 
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Section 46. Przykład 1  

Rozważmy aplikację z dwoma wyłącznikami po stronie GN i dwoma wyłącznikami po stronie 
DN.  Opcja Overcurrent1 została ustawiona na uzwojenie GN, natomiast opcja Overcurrent2 
na uzwojenie DN.  Stopień 1 oraz 2 ustawienia Overcurrent1 pełni rolę zabezpieczenia 
rezerwowego.  Wyłączniki GN muszą otworzyć się w momencie aktywowania sygnału 
Overcurent1, nie reagują jednak na sygnał Overcurrent2.  Wyłączniki DN muszą otworzyć 
się w momencie aktywowania sygnału Overcurent2, nie reagują jednak na sygnał 
Overcurrent1.  Timery zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika 1 oraz 2 nie powinny 
być inicjowane, gdy aktywowany jest sygnał Overcurrent2/Stage 1, natomiast timery 
zabezpieczenia na wypadek usterki wyłącznika 4 oraz 5 nie powinny być inicjowane, gdy 
aktywowany jest sygnał Overcurrent1/Stage 1.  Jak zaznaczono to już podczas omawiania 
logiki zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia wyłącznika w rozdziale Działanie, sygnał 
Any Trip uruchamia timery wszystkich zabezpieczeń CBF.  Sygnały POC 1 I>1 Trip oraz 
POC 2 I>1 Trip powinny być usunięte z połączeń sygnału Any Trip w kodzie PSL.  
Zapobiegnie to uruchomieniu timerów zabezpieczeń CBF strony GN, spowodowanych 
wyzwoleniem sygnału POC 2 I>1 Trip oraz uruchomieniu timerów zabezpieczeń CBF strony 
DN, spowodowanych wyzwoleniem sygnału POC 1 I>1 Trip.  Nasz schemat wymaga, by 
wyłączniki GN wyzwalane były Idiff, HV I>1, oraz HV IN>1.  Wyłączniki DN wyzwalane są 
Idiff, LV I>1 oraz LV IN>1.  

Usunięcie POC 1 I>1 Trip oraz POC 2 I>1 Trip z wszelkich powiązań w kodzie PSL z funkcją 
wyzwalania sprawia, że nie zapali się żadna dioda wyzwalania, gdy aktywowany będzie 
sygnał POC 1 I>1 Trip lub POC 2 I>1 Trip. 

W celu wygenerowania odpowiedniego zapisu o zwarciu w odpowiedzi na aktywowanie 
sygnałów POC 1 I>1 Trip oraz POC 2 I>1 Trip, należy te sygnały odpowiednio 
skonfigurować w części kodu PSL dotyczącej wyzwalania zapisu w rejestrze zwarć. 
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Rysunek 133:  Konfiguracja funkcji wyzwalania zapisu o zwarciu w rejestrze  

W kodzie PSL sygnał POC 1 I>1 Trip należy powiązać z wyzwoleniem Extern CB1 oraz 
Extern CB2, zostaną w ten sposób zainicjowane timery zabezpieczeń CBF strony GN.  W 
kodzie PSL sygnał POC 2 I>1 Trip należy powiązać z wyzwoleniem Extern CB4 oraz Extern 
CB5, zostaną w ten sposób zainicjowane timery zabezpieczeń CBF strony DN. 
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Rysunek 134:  Wyzwolenie wyłącznika zewnętrznego 



 

 

Section 47. Zabezpieczenie termiczne bazujące na rezystancyjnym czujniku 
temperaturowym (RTD) 

Długotrwałe przeciążenie prądowe transformatorów powoduje przegrzewanie ich uzwojeń, 
które może doprowadzić do przedwczesnego postarzenia izolacji lub, w ekstremalnych 
przypadkach, do jej uszkodzenia.  W celu zabezpieczenia przed przegrzaniem ogólnym lub 
miejscowym, do przekaźnika P642/3//5 możliwe jest podłączenie do 10, 3 przewodowych 
rezystancyjnych czujników temperaturowych (RTD)Typu A PT100. 

Czujniki takie mogą być umieszczone w strategicznych rejonach urządzeń, co do których 
występuje prawdopodobieństwo przegrzania lub uszkodzenia termicznego.  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 elementów zmienia się wraz z temperaturą, w temperaturze 0°C 
ich rezystancja jest równa 100 Ω. Temperatura w miejscach umieszczenia czujników może 
być mierzona przez przekaźnik, a taka zmierzona wartość może być wykorzystana do: 

XLIV> monitoringu temperatury, wskazań lokalnych lub zdalnych, z wykorzystaniem 
komunikacji przekaźnika, 

XLV> alarmowania, gdy próg temperaturowy zostanie przekroczony na czas dłuższy 
niż ustawiony czas opóźnienia zadziałania zabezpieczenia, 

XLVI> wyzwalania, gdy próg temperaturowy zostanie przekroczony na czas dłuższy 
niż ustawiony czas opóźnienia zadziałania zabezpieczenia. 

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 kompletnych informacji odnośnie do połączeń RTD oraz wymaganych 
kabli, należy zapoznać się z rozdziałem Instalacja dokumentu P64x/EN IN. 

Section 48. Wytyczne dotyczące konfiguracji zabezpieczenia termicznego RTD 

Każde zabezpieczenie RTD może 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 każdego z zabezpieczeń 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 każdego z zabezpieczeń 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: 

Parametr Standardowa 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 temperaturowe 
uzwojenia zapewniane jest przez 
zabezpieczenia RTD górnej 
warstwy oleju 
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Parametr Standardowa temperatura pracy Krótkotrwałe przeciążenie przy 
pełnym obciążeniu 

Temperatura punktu 
gorącego uzwojenia 

98°C - odpowiada starzeniu izolacji w 
normalnym tempie. 

140°C+  - odpowiada sytuacjom 
awaryjnym. 

Tabela z zestawieniem typowych temperatur pracy instalacji. 

Section 49. Zabezpieczenie termiczne (49) 

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 badań 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 
przekroczenia temperatur znamionowych nie muszą szkodzić izolacji.  Jednak przekroczenia 
rzędu kilku procent utrzymujące się przez dłuższy okres mogą prowadzić do 
przedwczesnego postarzenia i uszkodzenia izolacji. 

Zabezpieczenie termiczne zastosowane w przekaźniku P64x jest zgodne z normą IEEE 
C57.91-1995. Zabezpieczenie wyzwalane jest albo temperaturą gorącego punktu ΘH, albo 
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 jest 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 P64x temperatura otoczenia ΘA może być mierzona w sposób bezpośredni lub 
w opcji Average Amb T może być ustawiona jej wartość średnia. 

Najprostsze zastosowania zabezpieczeń termicznych korzystają z charakterystyki I2t.  Stałe 
czasowe takie jak np. stała czasowa dla uzwojenia w punkcie gorącym, τW, oraz stała 
czasowa górnej warstwy oleju τTO są ustawione, tak więc model termiczny może 
odzwierciedlać prawidłowy ekwipotencjalny wzrost temperatury oraz krzywą chłodzenia, 
modelując tym samym temperaturę punktu gorącego uzwojenia.  Obciążenia transformatora 
stają się coraz bardziej nieliniowe, przez co przekaźnik P64x wykorzystuje wartości 
skuteczne prądu do modelowania punktu gorącego uzwojenia. 

Section 50. Wytyczne dotyczące konfiguracji 

Poniższe tabele stanowią przykłady specyfikacji termicznych podawanych przez 
producentów transformatorów.  Dane te są potrzebne do skonfigurowania funkcji 
zabezpieczenia termicznego. 

Charakterystyka termiczna 

735 MVA 300 kV +7% do -18% / 23kV 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 



 

 

Charakterystyka termiczna 

735 MVA 300 kV +7% do -18% / 23kV transformator chłodzony ODWF 

Stała czasowa oleju 2,15 godz. 

Wykładnik dla oleju 1,0 

TO,R = wzrost temperatury górnej warstwy oleju powyżej temperatury 
otoczenia przy obciążeniu znamionowym. 33,4 K 

W = stała czasowa dla uzwojenia w punkcie gorącym. 14 min. 

H,R = wzrost temperatury najgorętszego punktu uzwojenia powyżej górnej 
warstwy oleju przy obciążeniu znamionowym. 30,2 K 

Wykładnik dla uzwojeń 2,0 

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 termiczna 

600 MVA 432/23,5 kV 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 godz. 

Wykładnik dla oleju 1,0 

TO,R = wzrost temperatury górnej warstwy oleju powyżej temperatury 
otoczenia przy obciążeniu znamionowym. 46,6 K 

W = stała czasowa dla uzwojenia w punkcie gorącym. 9 min. 

H,R = wzrost temperatury najgorętszego punktu uzwojenia powyżej górnej 
warstwy oleju przy obciążeniu znamionowym. 33,1K 

Wykładnik dla uzwojeń 2,0 

 

Charakterystyka termiczna 

Wielkości z normy IEC60354 dotyczą średniej wielkości transformatorów mocy chłodzonych 
OD. 

Stała czasowa oleju 1,5 godz. 

Wykładnik dla oleju 1,0 

TO,R = wzrost temperatury górnej warstwy oleju powyżej temperatury 
otoczenia przy obciążeniu znamionowym. 49 K 

W = stała czasowa dla uzwojenia w punkcie gorącym. 5-10 min. 

H,R = wzrost temperatury najgorętszego punktu uzwojenia powyżej górnej 
warstwy oleju przy obciążeniu znamionowym. 29 K 

Wykładnik dla uzwojeń 2,0 

Uzwojenie monitorowane może być ustawione na prąd HV, LV, TV (GN, DN, TV) lub 
spoczynkowy.  Zaleca się ustawienie uzwojenia monitorowanego na prąd spoczynkowy, 
dzięki temu zostanie całościowy obraz obciążenia termicznego transformatora.  Temperatura 
otoczenia może być ustawiona na średnią (średnia wartość temperatury zmierzona 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 mierzoną 
lub obliczaną.  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: 

XLVII> 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: 
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Rysunek 135:  Straty w transformatorze 

Straty w stanie jałowy to przede wszystkim straty w elementach żelaznych.  Straty 
spowodowane prądem magnesującym uzwojenia pierwotnego nazywane są stratami 
faktycznymi.  Przepływ prądu magnesującego przez rezystancję uzwojenia powoduje straty 
rzeczywiste I 2 R oraz spadek napięcia, 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 I 2 R i objawiają się w postaci wzrostu temperatury 
przewodów i spadków napięcia.  Straty dodatkowe spowodowane są pojemnością 
rozproszoną oraz indukcyjnością rozproszoną.  Pojemność rozproszona występuje 
pomiędzy zwojami, pomiędzy jednym a drugim uzwojeniem oraz pomiędzy uzwojeniami a 
rdzeniem. 

XLVIII> Wzrost temperatury najgorętszego punktu uzwojenia powyżej górnej warstwy 
oleju przy obciążeniu znamionowym (Hot Spot overtop). 

XLIX> 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. 

L> 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 

Symbole ONAN lub OA oznaczają olej/powietrze: instalacja chłodząca przeprowadza 
transfer ciepła z oleju do powietrza bez wykorzystania pomp czy też wentylatorów.  Symbole 
ONAF lub FA oznaczają Wymuszony Obieg Powietrza: chłodzenie wspomagane 
wentylatorami, nie ma jednak pomp wymuszających cyrkulację oleju. W przypadku obu tych 
systemów olej przepływa przez radiatory lub wymienniki ciepła na zasadzie zwykłej 
konwekcji.  Symbole OFAF lub FOA oznaczają Wymuszony Obieg Powietrza i Oleju: system 
chłodzenia oleju wykorzystuje i pompy i wentylatory.  Symbole OFWF lub FOW oznaczają 
Wymuszony Obieg Powietrza i Wody: wymiennik ciepła chłodzony jest wodą i nie ma 
typowej konfiguracji z radiatorami.  Element chłodzący ma tu formę komory z wieloma 



 

 

rurkami. W komorze tej następuje wymiana energii cieplnej pomiędzy olejem i wodą.  W 
transformatorach o przepływie nieukierunkowanym, olej pompowany przepływa swobodnie 
przez zbiornik.  W transformatorach o przepływie ukierunkowanym, wymuszany jest 
przepływ oleju pompowanego przez uzwojenia. 

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. 

LI> Stała czasowa dla uzwojenia w punkcie gorącym (Hot spot rise co).  Może być 
również oszacowana podczas testów termicznych na podstawie rezystancyjnej 
krzywej chłodzenia. 

LII> Stała czasowa oleju (wzrost temperatury warstwy górnej oleju) 

Przekaźnik P64x oferuje do trzech stopni punktu gorącego i do trzech stopni górnej warstwy 
oleju.  Sygnał wyzwalający 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 wyzwalający Hot 
Spot>x Trip aktywowany jest, gdy temperatura punktu najgorętszego (wartość może być 
jedynie obliczona) przekroczy wartość ustawioną w 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 mocy 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 

Section 51. 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 

Section 52. 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 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. 

Standardowa trwałość izolacji  
Podstawa 

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 

200 szczątkowy stopień polimeryzacji izolacji 150000 17,12 
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Standardowa trwałość izolacji  
Podstawa 

Godziny Lata 

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 

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 do 
wartości ustawionej dla FAA> Set, i jeżeli upłynął czas opóźnienia tFAA> Set, aktywowany 
zostanie alarm FAA (DDB 479). 

Jeżeli zmniejszenie trwałości obliczone przez przekaźnik jest większe do wartości ustawionej 
dla LOL>1 Set, i jeżeli upłynął czas opóźnienia tLOL> Set, aktywowany zostanie alarm LOL 
(DDB 480). 

W poniższym przykładzie przedstawiono sposób konfiguracji funkcji zmniejszania trwałości . 
Uwzględnijmy nowy 65°C średni przyrost temperaturowy uzwojeń transformatora, 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: 
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Tak więc FAA>set wynosi 17,2, natomiast tFAA> Set może być ustawiony na 10,00 min.  
Parametr LOL>1 Set można ustawić na 115 000 godz., jeżeli założono, że pozostała 
trwałość transformatora wynosi 65 000 godz. (Trwałość w punkcie najgorętszym – 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 aktywowaniu sygnału Reset LOL.  Domyślna wartość to zero, ponieważ 
zakłada ona, że odnosi się do transformatora nowego. Po zakończeniu testów funkcji 
termicznej przekaźnika P64x, wartość zmniejszenia trwałości LOL należy zresetować do 
zera. 

W celu wyznaczenia wieku transformatora powinno się przeprowadzić pewne określone 
testy.  Należy przy tym poprosić o asystę producenta transformatora. 

Section 53. Monitoring zwarć bezpośrednich 

Zgodnie z normą IEEE C57.109-1993(R2008), oddziaływania mechaniczne na amplitudy 
prądu zwarciowego zbliżone do obliczeniowej pojemności transformatora są znacznie 
poważniejsze od oddziaływania termicznego.  Jednakże, oddziaływania mechaniczne na 



 

 

prądy zwarciowe, których amplituda zbliżona jest do wartości przeciążeniowych są mniej 
poważne, o ile prąd zwarciowy nie jest prądem o wysokiej częstotliwości.  Należy zauważyć, 
że oddziaływania mechaniczne są znacznie poważniejsze w przypadku dużych 
transformatorów kVA.  Maksymalny czas trwania najgorszego przypadku obciążenia 
mechanicznego wynosi 2 s. 

Norma IEEE C57.109-1993(R2008) wskazuje następujące kategorie transformatorów: 

Kategorie transformatorów 

Kategoria Jednofazowy (kVA) Trójfazowy (kVA) 

I 5 do 500 15 do 500 

II 501 do 1667 501 do 5000 

III 1668 do 10000 5001 do 30000 

IV Powyżej 10000 Powyżej 30000 

Maksymalny prąd zwarcia bezpośredniego transformatorów z kategorii I oraz II uwzględnia 
jedynie impedancję zwarciową.  Maksymalny prąd zwarcia bezpośredniego transformatorów 
z kategorii III oraz IV uwzględnia impedancję zwarciową transformatora oraz  impedancję 
zwarciową instalacji widzianą z punktu zainstalowania transformatora.  Impedancje 
zwarciowe wyrażane są w procentach w stosunku znamionowego napięcia transformatora 
oraz znamionowej mocy normalnej wyrażonej w  kVA. 

Oferowany przez przekaźnik P64x element monitorujący zwarcia bezpośrednie może 
nadzorować uzwojenia GN, DN oraz TV.  W aplikacjach trójuzwojeniowych monitoruje to 
uzwojenie, przez które podczas zwarcia zewnętrznego popłynie najwyższy prąd.  W celu 
określenia maksymalnego prądu zwarcia bezpośredniego oraz uzwojenia, przez które 
będzie płynęła jego większa część, należy przeprowadzić analizę zwarcia. Dla przykładu 
przeanalizujmy autotransformator z Rysunek 89.  Załóżmy, że równoważne (zastępcze) 
źródło i obciążenie są podłączone do zacisku 230 kV.  Równoważne źródło i obciążenie są 
również podłączone do zacisku 115 kV, a jedynie do zacisku 13,8 kV podłączone jest samo 
obciążenie.  Zwarcie zewnętrzne po stronie napięcia 230 kV będzie zasilane przez źródło po 
stronie 115 kV.  A więc prąd będzie płynął głównie od strony 115 kV na stronę 230 kV.  
Jeżeli zwarcie zewnętrzne wystąpi po stronie 115kV, prąd zwarcia bezpośredniego będzie 
płynął od strony 230 kV na stronę 115 kV.  Jeżeli zwarcie zewnętrzne wystąpi po stronie 
13,8 kV prąd zwarcia bezpośredniego będzie płynął od strony 230 kV oraz strony 115 kV na 
stronę 13,8 kV.  Źródło oraz impedancje transformatora determinują poziom prądu 
zwarciowego.  Należy monitorować to uzwojenie, przez które przepływa maksymalny prąd 
zwarcia bezpośredniego. 

Wartość TF I> Trigger powinna być ustawiona na większą od wartości maksymalnego 
przeciążenia.  Zgodnie z normą IEEE C57.109-1993, wartości prądów, które 3,5-krotnie lub 
mniej przekraczają prądy normalne powodowane są raczej przeciążeniami niż zwarciami.  
TF I> można ustawić na wartość 3,85 pu.  Jeżeli monitorowany prąd przekracza ten poziom, 
a mimo to nie został uruchomiony żaden element różnicowy, obliczana jest wartość I2t. 

Ustawiając TF I2t> Trigger należy uwzględnić maksymalny prąd zwarcia bezpośredniego 
oraz maksymalny czas trwania tego zwarcia.  Maksymalny prąd zwarcia bezpośredniego 
można określić zależnością 1/X, gdzie X jest impedancją transformatora.  Aproksymacja ta 
ma zastosowanie jedynie do silnych źródeł, tj. takich, których impedancja zwarciowa jest 
mała w porównaniu z impedancją zwarciową  transformatora.  Jeżeli impedancja zwarciowa 
transformatora jest rzędu 10%, to maksymalny prąd zwarcia bezpośredniego obliczany jest 
w następujący sposób:  
1/X = 1/0.1 = 10 pu.  Parametr TF I2t> Trigger należy ustawić na wartość (10)2 = 100 pu.  A 
więc, jeżeli prąd rzędu 10 pu przepływa przez transformator przez 2 s, aktywowany jest 
alarm zwarcia bezpośredniego. 

Section 54. Wejścia i wyjścia pętli prądowej  

Section 55. Wejścia pętli prądowej 

Dostępne są cztery wejścia analogowe (lub pętli prądowej) do podłączenia przetworników 0 
– 1 mA,  
0 – 10 mA, 0 – 20 mA lub 4 – 20 mA.  Wejścia analogowe mogą być wykorzystane do 
podłączenia różnych przetworników, jak np. monitory drgań, tachometry oraz przetworniki 
ciśnienia.  Do każdego wejścia podłączone są dwa stopnie zabezpieczeń, jeden alarmowy i 
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jeden wyzwalający.  Każdy stopień można oddzielnie załączyć lub wyłączyć i każdy może 
mieć ustawioną osobno zwłokę czasową.  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". 

Urządzenia podłączone do wejść pętli prądowych 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 szybki element alarmujący o 
takich niskich wartościach prądu. Jego zakres można ustawić na 0 - 4 mA.  Element ten 
kontroluje sygnał wyjściowy (CLI1/2/3/4 I< Fail Alm., DDB 461- 464), który w razie potrzeby 
może być powiązany ze zdefiniowanym przez użytkownika alarmem. 

Section 56. Wytyczne dotyczące konfiguracji wejść pętli prądowej  

Dla każdego z wejść analogowych użytkownik może skonfigurować następujące parametry: 

LIII> zakres wejścia prądowego: 0 – 1 mA, 0 – 10 mA, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA 

LIV> funkcję oraz jednostki wejścia analogowego (w formie 16 znakowej etykiety), 

LV> minimalną wartość wejścia analogowego (z zakresu od –9999 do 
9999), 

LVI> maksymalną wartość wejścia analogowego (z zakresu od –9999 do 
9999), 

LVII> próg alarmowy, pasmo zawierające się w przedziale zdefiniowanym 
ustawionymi wartościami maksymalną i minimalną, 

LVIII> funkcje alarmu - alarm o niedomiarze bądź nadmiarze, 

LIX> opóźnienie alarmu, 

LX> próg wyzwolenia, pasmo zawierające się w przedziale zdefiniowanym 
ustawionymi wartościami maksymalną i minimalną, 

LXI> funkcje wyzwolenia - wyzwolenie w razie niedomiaru bądź nadmiaru, 

LXII> 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".  Dostępne 
są cztery typy analogowych wejść prądowych, które to ustawiane są w zależności od 
podłączonego do nich przetwornika, tj. dostępne są wejścia prądowe o zakresach 0 - 1 mA, 
0 - 10 mA, 0 - 20 mA lub  
4 do 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. 

Przykładowo, jeżeli ustawienia minimalnej oraz maksymalnej wartości dla wejścia 0 - 10 mA 
wynoszą odpowiednio: CLI Minimum =  –1000, natomiast CLI Maximum = 1000, wartość 
prądu na wejściu równa 10 mA jest równoważna wartości zmierzonej 1000, 5 mA oznacza 0 
a 1 mA oznacza –800.  Jeżeli ustawienia minimalnej oraz maksymalnej wartości dla wejścia 
0 - 10 mA wynoszą odpowiednio: CLI Minimum =  1000, natomiast CLI Maximum = -1000, 



 

 

wartość prądu na wejściu równa 10 mA jest równoważna wartości zmierzonej -1000, 5 mA 
oznacza 0 a 1 mA oznacza 800.  Wartości te mogą być wyświetlane w komórkach CLIO 
Input 03-02-01/4 menu MEASUREMENTS 3.  W górnym wierszu wyświetlana jest etykieta 
CLI Input Label, natomiast w wierszu dolnym pokazywana jest wartość pomiarowa. 

Section 57. Wyjścia pętli prądowej 

Dostępne są cztery analogowe wejścia prądowe o zakresach 0 - 1 mA, 0 - 10 mA, 0 - 
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: 

LXIII> wielkościami IA, IB, IC każdego z wejść przekładnika prądowego, 

LXIV> wielkościami IA, IB, IC zmierzonymi po stronach GN, DN oraz TV 
transformatora, 

LXV> wielkościami IN zmierzonego oraz IN obliczeniowego dla każdego z uzwojeń, 

LXVI> wielkościami I1, I2, I0 zmierzonymi po stronach GN, DN oraz TV 
transformatora, 

LXVII> wielkościami VAB, VBC, VCA, VAN, VBN, VCN, VN zmierzonym VN 
obliczeniowym, 

LXVIII> wielkością Vx 

LXIX> VAN RMS, VBN RMS, VCN RMS, 

LXX> częstotliwością, 

LXXI> wejściami CL 1-4, 

LXXII> RTD 1-10 

Użytkownik może ustawić zakres pomiarowy dla każdego wejścia analogowego.  Graniczne 
wartości zakresu określone są parametrami Maximum oraz Minimum.  Dzięki temu 
użytkownik może z większą dokładnością śledzić wybrany zakres pomiarowy.  Dla napięcia 
oraz prądu parametry te można ustawić zarówno dla strony pierwotnej jak i wtórnej, w 
zależności od ustawienia parametrów CLO1/2/3/4 Set Values - Primary/Secondary 
powiązanych z każdym wyjściem pętli prądowej. 

Urządzenia podłączone do wyjść pętli prądowych poddawane są diagnostyce zasilania oraz 
ciągłej autodiagnostyce. 

Section 58. Wytyczne dotyczące konfiguracji wyjść pętli prądowej  

Każde z wyjść pętli prądowej może być załączone lub wyłączone (Enabled lub Disabled).  
Dostępne są cztery typy analogowych wyjść prądowych, które to ustawiane są w zależności 
od wymaganego typu przetwornika, tj. dostępne są wyjścia prądowe 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, 
skok oraz jednostki odpowiadające wybranemu parametrowi przedstawiono w tabeli w 
rozdziale Działanie, dokumentu P64x/EN OP.  Dzięki temu użytkownik może z większą 
dokładnością śledzić wybrany zakres pomiarowy. 

Dla napięcia oraz prądu parametry te można ustawić zarówno dla strony pierwotnej jak i 
wtórnej, w zależności od ustawienia parametrów CLO1/2/3/4 Set Values - 
Primary/Secondary powiązanych z każdym wyjściem pętli prądowej. 

Zależność prądu na wyjściu od wartości parametru mierzonego ma znaczenie kluczowe i 
wymaga dokładniejszej analizy.  Wszystkie urządzenia odbiorcze muszą, co oczywiste, 
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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, do którego jest 
podłączony, oraz czy nie dochodzi do jego nasycenia przy najwyższych spodziewanych 
wartościach parametru mierzonego. 



 

 

Section 59. ZASTOSOWANIE FUNKCJI NIE ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ  

Section 60. Monitoring przekładnika napięciowego 

Funkcja monitoring przekładnika napięciowego (VTS) służy do wykrywania usterek na 
wejściach napięciowych AC przekaźnika.  Mogą one być powodowane wewnętrznymi 
zwarciami przekładnika napięciowego, przeciążeniem lub zwarciami w okablowaniu 
przyłączeniowym do przekaźników.  W rezultacie takich usterek dochodzi zazwyczaj do 
przepalenia jednego lub większej liczby bezpieczników przekładnika napięciowego.  
Wskutek wystąpienia zwarcia na wejściu napięciowym AC nastąpi błędne przedstawienie 
mierzonych przez przekaźnik napięć fazowych w instalacji elektroenergetycznej, co może 
doprowadzić do   
nieprawidłowego funkcjonowania przekaźnika. 

Układ monitoringu przekładnika napięciowego został zaprojektowany do wykrywania zaniku 
napięcia oraz automatycznej regulacji konfiguracji elementów zabezpieczających, których 
stabilność byłaby zagrożona w przypadku braku takiego układu.  Dostępne jest również 
zwłoczne wyjście alarmowe. 

W przypadku awarii zasilania przekładnika napięciowego należy wziąć pod uwagę trzy 
główne przyczyny: 

LXXIII> zanik jednego lub dwóch napięć fazowych, 

LXXIV> zanik wszystkich trzech napięć fazowych w warunkach obciążenia, 

LXXV> brak trzech napięć fazowych w momencie włączenia linii pod napięcie. 

Section 61. Zanik jednego lub dwóch napięci fazowych 

Funkcja monitoringu przekładnika napięciowego wewnątrz przekaźnika zostaje uruchomiona 
w momencie wykrycia składowej kolejności przeciwnej (nps) napięcia przy braku składowej 
kolejności przeciwnej prądu.  W ten sposób zapewnione zostaje zadziałanie zabezpieczenia 
w przypadku zaniku jednego lub dwóch napięć fazowych .  Stabilność funkcji monitoringu 
przekładnika napięciowego w przypadku wystąpienia zwarcia w instalacji zapewniona jest 
poprzez obecność składowej kolejności przeciwnej prądu.  Wykorzystanie składowych 
kolejności przeciwnej zapewnia poprawne zadziałanie nawet w przypadku stosowania 
przekładników napięciowych trójuzwojeniowych lub z połączeniem w otwarty trójkąt 
(połączeniem typu "V"). 

Element VTS reagujący na składową przeciwną: 

Section 62. Wartości graniczne wykorzystywane przez element wynoszą V2 = 10 V oraz Ι2 = 0,05 
do 0,5 Ιn i są ustawialne (wartość domyślna to 0,05 Ιn).  

Section 63. Zanik wszystkich trzech napięć fazowych w warunkach obciążenia 

W przypadku zaniku wszystkich trzech napięć fazowych na przekaźniku, funkcja VTS nie 
będzie działać ze względu na brak składowych przeciwnych.  Jednakże, w takich 
warunkach, zajdzie nagły spadek napięć trzech faz. 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.  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. 

Układy detekcji poziomów napięć fazowych nie są regulowane i ich napięcie odpadania 
wynosi 10 V natomiast pobudzenia 30 V. 

Czułość elementów reagujących na prądy na siebie się nakładające jest stała i wynosi 0,1 In. 

Section 64. Brak trzech napięć fazowych w momencie włączenia linii pod napięcie. 

Jeżeli przekładnik napięciowy VT przed zasileniem został nieumyślnie odizolowany, mogą 
wystąpić nieprawidłowości w działaniu zależnych napięciowo elementów.  Wcześniejszy 
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element VTS stwierdzał usterkę trójfazowego przekładnika VT na podstawie braku 
wszystkich 3 napięć fazowych, które nie skutkowało w żaden sposób odpowiednią zmianą 
prądu. Jednakże zasilenie linii wpłynie na zmianę prądu (na skutek obciążenia lub np. 
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 3 fazach w momencie zasilenia linii 
mogą być skutkiem zaistnienia dwóch 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 przed 
zablokowaniem 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 faz. Jeżeli linia, na której znajduje się 
wadliwy trójfazowy przekładnik VT jest aktualnie zamknięta, detektor nadmiarów prądowych 
nie zadziała, natomiast będzie działał blok VTS.  Zamknięcie się zwarcia trzech faz skutkuje 
zadziałaniem detektora nadmiarów prądowych i zapobiega zadziałaniu bloku 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. 

Section 65. Konfiguracja elementu monitoringu przekładnika napięciowego 

Przekaźnik może w sposób następujący reagować na zadziałanie któregokolwiek elementu 
VTS: 

LXXVI> VTS skonfigurowany jedynie do alarmowania, 

LXXVII> opcjonalne blokowanie zależnego napięciowo elementu zabezpieczającego, 

LXXVIII> opcjonalne przekształcanie kierunkowego zabezpieczenia nadprądowego na 
zabezpieczenia niekierunkowe (dostępne jedynie w ustawieniach trybu blokującego).  
Ustawienia te znajdują się w komórce powiązania funkcji Function Links, w kolumnie 
menu odpowiedniego elementu zabezpieczającego. 

Informacja o stanie VTS zostanie podana po upłynięciu czasu 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 elementy 
zabezpieczające są włączone.  W takim przypadku, jeżeli został wystawiony sygnał 
wyzwolenia, wskazania VTS będą aktywowane zanim upłynie ustawiony dla VTS czas 
opóźnienia. 

W aplikacjach 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/VTS (DDB 874) przekaźnika 
umożliwi zatem uzyskanie wymaganego bloku 

W aplikacjach, w których nadprądowe elementy 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. 

Elementy VTS > Inhibit lub VTS 2> Inhibit używane są do pominięcia bloku VTS w sytuacji 
zwarcia instalacji, które mogłoby wyzwolić logikę VTS. Jednakże po ustanowieniu bloku VTS 
niepożądanym będzie, by późniejsze zwarcia instalacji pomijały ten blok.  Blok VTS zostanie 
zatem zablokowany po ustawionym przez użytkownika opóźnieniu czasowym VTS Time 
Delay.  Gdy tylko wystawiony zostanie sygnał blokujący, metoda resetowania określana jest 
z poziomu menu i może być ustawiona na ręczną lub automatyczną (Manual lub Auto).  
Pierwsza to metoda ręczna, za pośrednictwem interfejsu panelu przedniego (lub połączenia 
zdalnego), pod warunkiem usunięcia przyczyn zadziałania VTS.  Druga jest metodą 
automatyczną, aktywowaną przez ustawienie VTS Reset Mode na wartość Auto, pod 



 

 

warunkiem usunięcia przyczyn zadziałania VTS oraz przywrócenia napięć trzech faz do 
poziomu wyższego niż ustawienie detektora poziomów napięć fazowych na czas dłuższy niż 
240 ms. 

Nadprądowe ustawienie VTS Ι> Inhibit wykorzystywane jest do blokowania systemu VTS na 
wypadek zaniku wszystkich trzech napięć fazowych, spowodowanego krótkim zwarciem 
trójfazowym występującym w instalacji po zamknięciu wyłącznika na zasilaniu linii.  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. 

Ustawienie nadprądowego elementu NPS VTS ΙΙΙΙ2> Inhibit wykorzystywane jest do 
blokowania systemu VTS na wypadek 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. 

Section 66. Monitoring przekładnika prądowego 

Funkcja nadzoru przekładnika prądowego (CTS) służy do wykrywania usterek na jednym lub 
więcej fazowym wejściu prądowym AC przekaźnika.  Uszkodzenie przekładnika prądowego 
lub przerwa w obwodzie przyłączeniowym może skutkować nieprawidłowym działaniem 
wyzwalanych prądowo elementów.  Dodatkowo przerwa w obwodzie prądowym AC stwarza 
niebezpieczeństwo pojawienia się groźnych napięć wtórnych przekładnika prądowego. 

Section 67. Konfiguracja elementu monitoringu przekładnika prądowego 

Prąd kolejności zgodnej dla co najmniej dwóch wejść prądowych przekracza ustawioną 
wartość progową wyzwolenia I1 (ustawienie CTS I1)  Ustawienie CTS I1 powinno być 
mniejsze od prądu obciążeniowego zabezpieczanego obiektu.  A zatem zalecana jest 
wartość równa 10% prądu znamionowego. 

Górne ustawienie stosunku składowej kolejności przeciwnej do zgodnej prądu, CTS I2/I1>2, 
powinno być niższe od stosunku składowej kolejności przeciwnej do zgodnej prądu przy 
odłączonym obwodzie wtórnym dowolnej fazy dowolnego z wejść przekładnika prądowego.  
W ramach przykładu, załóżmy przepływ prądu pełnego obciążenia symetrycznego oraz 
odłączenie obwodu wtórnego fazy A CT1.  Prądy mierzone przez przekaźnik będą miały 
następujące wartości: 
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Stosunek składowej kolejności przeciwnej do zgodnej prądu wynosi 50%.  Można 
zastosować standardowe ustawienie rzędu 40%. 

Dolna wartość ustawiona dla stosunku prądu kolejności przeciwnej do prądu kolejności 
zgodnej, CTS I2/I1>1, powinna być ustawiona powyżej maksymalnej niesymetrii obciążenia.  
W praktyce poziomy fali stojącej składowej kolejności 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 
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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.  A więc należy ustawić CTS I2/I1>1 = 20%. 

Po upłynięciu czasu opóźnienia CTS Time Delay aktywowany jest alarm CT Fail Alarm.  
Odpowiednią wartością są tu ustawione domyślnie 2 sek. 

Section 68. Wykluczenie wejścia przekładnika prądowego 

Gdy wejście prądowe jest wykluczone, prąd na tym wejściu ma wartość zerową.  W 
rezultacie wszystkie funkcje ochronne uwzględniające prąd z tego wykluczonego wyjścia nie 
są w żadne sposób pobudzane.  Wykluczenie wejścia CT może być przydatne podczas 
konserwacji.  Na Rysunek 136 odłączniki w sąsiedztwie CB1 są otwarte i zablokowane, 
ponieważ na CB1 przeprowadzane są prace konserwacyjne. 

CB4 CB5

CB1 CB2

Autotransformer
230/115/13.8 kV

Auxiliary 
services

1 2

P4865ENa  

Rysunek 136:  Wykluczenie wejścia CT –  zastosowanie 1,5 Bk 

Przekładnik prądowy połączony z CB1 został podłączony do wejścia T1 CT przekaźnika 
P645.  Zgodnie z Rysunek 137, zestyki pomocnicze odłączników1 oraz 2 CB1 muszą być 
podłączone do wejścia optycznego w P645 skonfigurowanego w kodzie PSL jako CT1 Exclu 
Ena (DDB 704).   
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Rysunek 137:  Wykluczenie wejścia przekładnika prądowego  

Gdy odłączniki 1 oraz 2 są otwarte, obecny jest sygnał na wejściu optycznym L14 i 
aktywowany jest sygnał CT1 Exclu Ena.  W celu wykluczenia T1 CT (DDB 704), muszą 
zostać wyzwolone podprądowe elementy T1 CT Phase A, B oraz C.   

Section 69. Alarmy użytkownika 

W przekaźniku P64x dostępne są 32 konfigurowalne alarmy, które mogą być alarmami 
samoresetującymi lub resetowanymi ręcznie.  Zabezpieczenie transformatora w postaci 
zabezpieczenia Buchholz, temperaturowego, czujnika poziomu oleju mogą w następujący 
sposób zostać skonfigurowane do alarmowania użytkownika: 
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Rysunek 138:  Konfiguracja alarmów użytkownika  

Wyzwalanie zabezpieczeń Buchholz, temperaturowego oraz poziomu oleju może być 
przeprowadzane przez P64x, jeżeli alarm użytkownika został powiązany z dowolnym 
sygnałem wyzwalającym (DDB 886) tak, jak pokazano to na rysunku poniżej: 
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Rysunek 139:  Konfiguracja alarmów użytkownika 

Sygnały DDB 768 oraz DDB 800 są odpowiednio sygnałami alarmowymi 1 wejściowym i 
wyjściowym. Oba sygnały zostały w pliku konfiguracyjnym oznaczone jako Oil Level (dot. 
poziomu oleju).  Za każdym podaniem sygnału na wejście optyczne wyzwalany jest sygnał 
DDB 768.  Status wyjścia alarmowego zawsze odpowiada sygnałowi skonfigurowanemu w 
PSL.  W tym przykładzie, sygnał DDB 768 odzwierciedla status wejścia optycznego 14, 
natomiast sygnał DDB 769 odzwierciedla status wejścia optycznego 15.  Jeżeli alarm 1 



 

 

skonfigurowany został do resetowania ręcznego, to zablokowany jest sygnał DDB 800, ale 
nie sygnał DDB 768.  Podobnie, gdy alarm 2 skonfigurowany został do resetowania 
ręcznego, zablokowany jest sygnał DDB 801, ale nie sygnał DDB 769. 

Section 70. Monitoringu 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 jego zabezpieczania. 

Kilka układów monitoringu obwodu wyzwolenia o różnej funkcjonalności może być 
zbudowanych za pomocą przekaźników z serii P64x.  Chociaż przekaźnik nie ma 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. 

Section 71. Układ TCS 1 

Section 72. Opis układu 
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Rysunek 140:  Układ TCS 1 

Układ ten zapewnia monitoring cewki wyzwalającej przy otwartym wyłączniku oraz 
połączenia wyzwalającego przy wyłączniku zamkniętym, aczkolwiek monitoring stanu przed 
zamknięciem jest niedostępny.  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 1 oraz 2. 

Uwaga: Pomocniczy zestyk wyłącznika 52a CB odzwierciedla pozycję wyłącznika, 
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, ale 
monitorowana jest cewka wyzwalająca.  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 mniej, ponieważ nie może to zagwarantować 
prawidłowego działania.  W tabeli poniżej zestawiono odpowiednie wartości rezystorów oraz 
ustawienia napięcia (w menu OPTO CONFIG) dla tego układu. 
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Ten układ TCS będzie funkcjonował prawidłowo również bez rezystora R1, ponieważ 
wejście optyczne automatycznie ogranicza prąd monitorujący do 10 mA.  Jednakże, jeżeli 
dojdzie do jego przypadkowego zwarcia, wyzwolony zostanie wyłącznik. 

Napięcie pomocnicze 
(Vx) Rezystor R1 (Ohmy) Ustawienia napięcia wejścia optycznego 

z podłączonym rezystorem R1 

24/27 - - 

30/34 - - 

48/54 1,2k 24/27 

110/250 2,5k 48/54 

220/250 5,0k 110/125 

Uwaga: Gdy rezystor R1 nie jest podłączony, ustawienia napięcia wejścia 
optycznego muszą być równe napięciu zasilającemu obwodu 
monitorującego. 

Section 73. Kod PLS układu 1 

Rysunek 141 przedstawia schemat logiczny dla układu TCS 1.  Dowolne z wejść optycznych 
może być użyte jako informujące o stanie obwodu wyzwalającego lub cewki wyzwalającej.  
Opóźnienie timera odpadnięcia zostaje aktywowane w momencie podania sygnału na 
wejście optyczne, ale odpadnięcie/reset w przypadku usterki na obwodzie wyzwolenia 
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 samoresteujący zestyk 
wyzwalający.  Gdy aktywowany jest timer, wyjście przekaźnikowe normalnie zamknięte 
otwiera się i resetowana jest dioda oraz alarmy użytkownika. 

50 ms opóźnienie timera pobudzenia zapobiega fałszywym wskazaniom diod oraz 
fałszywym alarmom podczas zasilania przekaźnika po przerwie w zasilaniu pomocniczym. 
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Rysunek 141:  Kod PSL dla układów TCS 1 oraz 3 

Section 74. Układ TCS 2 

Section 75. Opis układu 
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Rysunek 142:  Układ TCS 2 



 

 

Bardzo pobodnie jak w przypadku układu 1, układ ten zapewnia monitoring cewki 
wyzwalającej przy otwartym wyłączniku oraz monitoring połączenia wyzwalającego przy 
wyłączniku zamkniętym. Układ ten 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.  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 monitorujący przepływa przez wejście 
optyczne B oraz cewkę wyzwalającą.  Podobnie jak w przypadku układu 1, gdy wyłącznik 
jest otwarty nie jest aktywny monitoring połączenia wyzwalającego, ale monitorowana jest 
cewka wyzwalająca.  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 rezystory R1 oraz R2.  
Wartości rezystora R1 oraz R2 są takie same i mogą być ustawione podobnie jak w 
przypadku rezystora R1 układu 1.  

Section 76. Kod PLS układu 2 

Kod PSL dla tego układu (Rysunek 143) 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. 
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Rysunek 143:  Kod PSL dla układu TCS 2 

Section 77. Układ TCS 3 

Section 78. Opis układu 
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Rysunek 144:  Układ TCS 3 
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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. 

Gdy wyłącznik jest zamknięty prąd monitorujący przepływa przez wejście optyczne, rezystor 
R2 oraz cewkę wyzwalającą.  Gdy wyłącznik jest otwarty prąd przepływa przez wejście 
optyczne, rezystor R1 oraz R2 (połączone równolegle) 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 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 wyzwolenia.  W tabeli poniżej zestawiono wartości rezystorów oraz ustawienia 
napięć niezbędne dla zapewnienia prawidłowego działania monitoringu. 

Napięcie pomocnicze 
(Vx) 

Rezystor R1 oraz R2 
(Ohmy) Rezystor R3 (Ohmy) Ustawienie napięcia 

wejścia optycznego 

24/27 - - - 

30/34 - - - 

48/54 1,2k 0,6k 24/27 

110/250 2,5 k 1,2 k 48/54 

220/250 5,0 k 2,5 k 110/125 

Uwaga: Układ 3 nie jest kompatybilny z napięciami zasilającymi 30/34 V i 
mniejszymi. 

Section 79. Kod PLS układu 3 

Kod PSL układu 3 jest identyczny jak ten dla układu 1 (patrz Rysunek 141). 

Section 80. Układy połączeń przekładnika napięciowego 

Section 81. Otwarty trójkąt (połączenie typu "V") przekładnika napięciowego 

Przekaźnik P642/3/5 może współpracować z przekładnikami napięciowymi połączonymi w 
układ w kształcie litery "V". Układ ten uzyskuje się poprzez podłączenie stron wtórnych 
przekładników  do wejść C2, C4 oraz E2, Vn pozostawiane jest otwartym (patrz schematy 
połączeń w rozdziale P64x/EN IN).  

Tego typu układ połączeń przekładników napięciowych nie potrafi zapewnić sygnału 
napięcia kolejności zerowej (szczątkowego) dla przekaźnika, ani nie jest w stanie zapewnić 
przeniesienia wartości napięć fazowych.  Tym samym wszelkie zabezpieczenia działające w 
oparciu o pomiar składowej zerowej napięcia powinny zostać wyłączone.  Tak więc wyłączyć 
należy zabezpieczenie przed przesunięciem napięcia szczątkowego oraz kierunkowe 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe. 

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 do napięcia fazowego, pomiary 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. 

Dokładność pomiarów napięcia fazowego poprawia się poprzez włączenie trzech dobrze 
dopasowanych rezystorów obciążających pomiędzy wejścia napięć fazowych (C2, C4, E2) 
oraz neutralne (C4,C3,E1), 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 10kΩ ±1% (6 W) 
rezystorów dla przekaźników 110 V (Vn), przy założeniu, że przekładnik napięciowy jest w 
stanie takie obciążenie zasilić. 



 

 

Section 82. Jednopunktowe uziemienie przekładnika napięciowego 

Przekaźniki z serii P64x będą poprawnie współpracowały z trójfazowymi przekładnikami 
napięciowymi uziemionymi w dowolnym punkcie ich obwodu wtórnego.  Typowymi 
przykładami takiego uziemienia są uziemienie punktu neutralnego oraz uziemienie fazy 
żółtej. 
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Section 83. WYMAGANIA STAWIANE PRZEKŁADNIKOM PRĄDOWYM 

Section 84. Teoria przekładników prądowych 

Przepływ prądu przez uzwojenie pierwotne wytwarza zmienny strumień w rdzeniu a ten 
strumień z kolei indukuje siłę elektromotoryczną w uzwojeniu wtórnym, która to wymusza 
przepływ prądu wtórnego po podłączeniu tego uzwojenia do zewnętrznego obwodu 
zamkniętego.  Efekt magnesujący prądu wtórnego jest przeciwny do efektu magnesującego 
prądu pierwotnego, a prąd wtórny automatycznie dostosowuje się do wartości, dla której 
wynikowe efekty magnesujące prądów pierwotnego oraz wtórnego generują siłę 
elektromotoryczną potrzebną do wymuszenia przepływu prądu wtórnego przez impedancję 
uzwojenia wtórnego.  W transformatorze idealnym amperozwoje strony pierwotnej są 
zawsze równe amperozwojom wtórnym, natomiast prąd wtórny jest tym samym zawsze 
proporcjonalny do prądu pierwotnego.  Jednakże w transformatorze rzeczywistym taka 
sytuacja nie jest możliwa.  Wszystkie materiały wykonania rdzenia wymagają pewnej liczby 
amperozwojów do wyindukowania strumienia magnetycznego potrzebnego do 
wyindukowania wymaganego napięcia.  Najdokładniejszym przekładnikiem prądowym jest 
taki, w którym amperozwoje wzbudzające są co najmniej proporcjonalne do amperozwojów 
wtórnych. 

W wielu aplikacjach niemal pewne jest wystąpienie nasycenia rdzenia podczas 
przejściowych faz silnych zwarć.  Zachowanie przekładników prądowych podczas zwarć jest 
więc ważnym elementem wymagającym uwzględnienia podczas opracowywania 
skutecznego układu przekaźnikowego.  We wszelkich przekładnikach prądowych 
rozpatrywanym w pierwszej kolejności elementem jest najwyższe napięcie uzwojenia 
wtórnego, jakie może pojawić się przed nasyceniem rdzenia.  

Można je obliczyć ze wzoru: Ek = 4⋅,44  x  B A f N wolt 

Gdzie: 

Ek = napięcie indukowane w uzwojeniu wtórnym wartość skuteczna określana mianem 
napięcia w punkcie załamania) 

B = gęstość strumienia w teslach 

N = liczba uzwojeń wtórnych 

f = częstotliwość instalacji w hercach 

A = powierzchnia przekroju poprzecznego rdzenia, w metrach kwadratowych 

To indukowane napięcie powoduje przepływ prądu maksymalnego przez zewnętrzne 
obciążenie, przy jednoczesnym zachowaniu niemal idealnie sinusoidalnego przebiegu prądu 
wtórnego.  Wyższe wartości prądu pierwotnego, z którymi wiąże się wzrost prądu wtórnego 
będą, z powodu nasycenia rdzenia, miały tendencję do generowania zniekształceń w 
prądzie wtórnym. 

Standardowo wymagane napięcie obwodu wynosi Es   =   Is (ZB + ZS + ZL)   

Gdzie: 

Is = prąd wtórny przekładnika prądowego wyrażony w amperach (zakładamy wartość 
znamionową, zwykle 1 A lub 5 A) 

ZB = podłączone zewnętrzne obciążenie wyrażone w omach 

ZS = impedancja wtórnego uzwojenia przekładnika prądowego wyrażona w omach 

ZL = rezystancja wszelkich podłączonych przewodów  

W każdym z podanych przypadków, kilka spośród tych wielkości jest znanych lub zwykle 
może zostać obliczonych i wykorzystanych do oszacowania parametrów przekładników.  Na 
podstawie charakterystyk magnesowania AC często mających postać zależności napięcia 
wtórnego (w woltach) od prądu wzbudzającego, Es może zostać wyznaczone dla 
minimalnego prądu wzbudzającego.  Wzór do obliczania wartości Es podany powyżej 
wskazuje zatem na to, czy wymagane napięcie jest odpowiednim.  Można zauważyć że 



 

 

obciążenie strony wtórnej oraz maksymalny prąd zwarciowy są dwoma niezwykle istotnymi 
czynnikami w określaniu parametrów danego przekładnika prądowego. 

Prąd pierwotny zawiera dwie składowe.  Są to odpowiednio prąd wtórny, który jest 
przekształcany stosunkiem odwrotności przekładni zwojowej oraz prąd wzbudzający, który 
jest źródłem strat wiroprądowych oraz strat wskutek histerezy, i który odpowiada za 
magnesowanie rdzenia.  Ten drugi prąd płynie wyłącznie w uzwojeniu pierwotnym i tym 
samym jest przyczyną błędów występujących na przekładniku.  Z tego też względu nie 
wystarczy założenie pewnej wartości prądu wtórnego i odwrócenie działań, by określić 
wartość prądu pierwotnego z wykorzystaniem zasady stałych amperozwojów, ponieważ to 
podejście nie uwzględnia prądu wzbudzającego.  Na podstawie tej obserwacji można 
wywnioskować, że pewne wartości prądu wtórnego nigdy nie będą mogły być 
wygenerowane, bez względu na to jaka będzie wartość prądu pierwotnego, co oczywiście 
jest przyczyną tego, że podczas nasycania się rdzenia, do jego magnesowania potrzebne są 
nieproporcjonalne ilości prądu. 

Ilość prądu wzbudzającego pobieranego przez przekładnik zależy od materiału wykonania 
rdzenia oraz ilości strumienia, który musi powstać w tym rdzeniu, by spełnione zostały 
wymagania obciążeniowe przekładnika prądowego.  Właściwy prąd można uzyskać 
bezpośrednio z charakterystyki wzbudzenia przekładnika, ponieważ siła elektromotoryczna 
uzwojenia wtórnego i tym samym strumień generowany są proporcjonalne do prądu 
wtórnego oraz impedancji obciążenia. 

Ogólny kształt charakterystyki wzbudzenia dla standardowej klasy rdzenia CROSS 
(walcowana na zimno teksturowana stal krzemowa) został przedstawiony na Rysunek 145.  
Charakterystyka jest podzielona na trzy obszary, rozgraniczone punktem załamania 
wklęsłego i wypukłego.  Zakres roboczy zabezpieczającego przekładnika prądowego mieści 
się w całym przedziale zawartym pomiędzy tymi punktami i nawet poza nie wychodzi.  Od 
zabezpieczających przekładników prądowych wymaga się by pracowały prawidłowo przy 
prądzie przekraczającym wielokrotnie prąd znamionowy. 
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Rysunek 145:  Charakterystyka wzbudzenia dla rdzenia typu CROSS przekładnika 
prądowego 

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 wypukłego powinny być obliczone dla każdego 
wejścia i należy użyć najwyższej z wyliczonych wartości. 

Norma IEC definiuje punkt załamania wypukłego charakterystyki wzbudzenia jako punkt, w 
którym 10% wzrost prądu wtórnego pociąga za sobą 50% wzrost prądu wzbudzającego.  
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Powyższe może zatem być postrzegane jako praktyczna granica, poza którą może być 
utrzymana wyspecyfikowana przekładnia prądowa. 

Krzywa magnesowania przekładnika prądowego jest zwykle wyrażana w zależności od Kv,  
(Kv = Es/B), oraz Ki, (Ki = L/N, gdzie L jest średnią drogą magnetyczną) które pomnożone 
przez wyrażoną w teslach gęstość strumienia oraz liczbę amperozwoi przypadających na 
metr dadzą odpowiadające im wyniki, odpowiednio w amperach oraz woltach. 

Obwód wtórny przekładnika prądowego nie powinien nigdy być pozostawiany otwartym, 
jeżeli w obwodzie pierwotnym płynie prąd.  W tych okolicznościach działa jedynie uzwojenie 
pierwotne, tak więc przekładnik prądowy dla prądu płynącego w uzwojeniu pierwotnym 
zachowuje się jak silnie nasycony dławik (indukcja).  Dlatego też na wtórnym wyjściu 
zacisków pojawia się skokowa i względnie wysoka wartość napięcia, która zagraża trwałości, 
nie wspominając już o możliwym poważnym uszkodzeniu izolacji obwodu wtórnego. 

Błędy przekładnika prądowego mogą być uważane za powodowane pełną wartością 
nieprzekształconego prądu pierwotnego, którego składowa wymagana jest do wzbudzenia 
rdzenia.  Z drugiej strony, jak pokazano na Rysunek 146, można uważać, że cały prąd 
pierwotny jest przekształcany bezstratnie, natomiast prąd wtórny jest  bocznikowany 
obwodem równoległym.  Impedancja tego równoległego obwodu jest tak dobrana, by płynął 
przez nią prąd równy prądowi wzbudzającemu.  Układ pokazany jest układem zastępczym 
przekładnika prądowego.  Zakłada się, że prąd pierwotny przekształcany jest w sposób 
idealny, bez żadnego błędu przekładni czy fazy, na prąd IP/N, który często nazywany jest 
"prądem pierwotnym odniesionym do wtórnego:.  Z założenia, część prądu przeznaczana 
jest na wzbudzenie rdzenia =prąd ten Ie nazywany jest wtórnym prądem wzbudzenia.  Prąd 
pozostały Is jest natomiast właściwym prądem wtórnym.  Oczywistym będzie więc to, że 
prąd wzbudzający jest funkcją wtórnego napięcia wzbudzenia Es oraz wtórnej impedancji 
wzbudzenia Ze.  Oczywistym będzie również to, że prąd wtórny jest funkcją Es oraz 
całkowitej impedancji obwodu wtórnego.  Na tę całkowitą impedancję składa się opór czynny 
(wraz z rezystancją rozproszenia) uzwojenia wtórnego oraz impedancja obciążenia. 

Ip = primary current in amperes
N = current transformer ratio (primary to secondary amperes)
Zb = burden impedance of relays in ohms (r + jx)
Zs = current transfo rmer secondary winding impedance in ohms (r + jx)
Ze = secondary excitation impedance in ohms (jx)
Ie = secondary excitation current in amperes
Is = secondary current in amperes
Es = secondary excitation voltage in volts
Vt = secondary terminal voltage in volts across the current transformer terminals

(input to the relay or burden)

N

N

ZsIs

IpIp
Ie Es

ZbZe
Vt
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Rysunek 146:  Układ zastępczy przekładnika prądowego 

Section 85. Nasycenie przekładnika prądowego w stanie ustalonym 

Rozważmy pokazany na Rysunek 147 uproszczony układ zastępczy przekładnika 
prądowego.   Gałąź wzbudzająca reprezentowana jest przez przełącznik, który zamyka się, 
gdy przekładnik prądowy jest nasycony i otwiera, gdy przekładnik prądowy nie jest 



 

 

nasycony.  Dlatego też podczas nasycenia przez obwód wtórny przekładnika prądowego z 
racji tego, że jest on skutecznie zwarty, nie płynie żaden prąd.  Powyższe zakłada również, 
że obciążenie strony pierwotnej jest czysto rezystancyjne.   

RCT = 0.33 Ω

RL+Rr = 0.67 Ω

IP
IS

IeIP/N

ES = 320 V
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Rysunek 147:  Uproszczony układ zastępczy przekładnika prądowego 

Przekładnia przekładnika prądowego wynosi 800:5, napięcie załamania wypukłego 320 V, 
rezystancja uzwojenia wtórnego 0,33 Ω a liczba uzwojeń uzwojenia wtórnego to 160. 
Przyjmując, że obciążenie (przewody podłączone do przekaźnika) podłączone do zacisków 
strony wtórnej przekładnika prądowego wynosi 0,67 Ω; obciążenie całkowite będzie równe 
0,33 Ω + 0,67 Ω = 1 Ω.   

Załóżmy, że przy pełnym obciążeniu przez obwód wtórny przekładnika prądowego płynie 
prąd 5A. Es wynosi 5 V, a więc przekładnik pracuje w obszarze prostoliniowym 
charakterystyki magnesowania przedstawionej na rysunku Rysunek 150.  
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Rysunek 148:  Charakterystyka wzbudzenia przekładnika prądowego 

Maksymalny niezniekształcony sinusoidalny wtórny prąd stanu ustalonego, jaki może 
przepływać przez obwód wtórny przekładnika prądowego wynosi Is = V/R = 320/1 = 320A.  
Odpowiada to prądowi pierwotnemu 320 × 160 = 51,2 kA.  51,2 kA prąd przepływający przez 
obwód pierwotny przekładnika prądowego generuje strumień potrzebny do wyindukowania 
ES = 320 V w obwodzie wtórnym przekładnika prądowego. 

Przebiegi falowe prądu pierwotnego stanu ustalonego, prądu wtórnego, napięcia oraz 
strumienia są pokazane na Rysunek 149 oraz Rysunek 150. Należy zauważyć, że 
maksymalna zmiana strumienia wynosi 17,86 mWb.  Strumień jest obszarem poniżej 
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przebiegu napięciowego podzielonym przez liczbę zwojów uzwojenia wtórnego, tj. 

( ) dt
N
Es

t ∫=φ .   
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Rysunek 149:  Przebiegi prądów pierwotnego oraz wtórnego dla napięcia punktu 
załamania 
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Rysunek 150:  Przebiegi napięcia oraz strumienia przekładnika prądowego dla 
napięcia punktu załamania 

W tym przykładzie, ze względu unikania nasycenia strumień musi zawierać się w granicach 
od -8,93 mWb do 8,93 mWb .  Jeżeli prąd pierwotny jest większy niż 51,2 kA, wartość 
strumienia będzie poza tym zakresem.    Podwojenie wartości prądu pierwotnego przy 
uwzględnieniu uproszczonego układu przekładnika prądowego oznacza dwukrotne 
zwiększenie wartości strumienia w porównaniu z jego wartością w stanie ustalonym.  Rdzeń 
przekładnika prądowego nasyca się, strumień wynosi ≥ 8,93 mWb lub ≤ -8,93 mWb.  Biorąc 
pod uwagę układ zastępczego przekładnika prądowego, podczas nasycenia dochodzi do 
zamknięcia przełącznika, w rezultacie czego Es oraz Is nagle spadają do zera i pozostają na 
tym poziomie do momentu, gdy prąd pierwotny ponownie osiągnie wartość zerową.  Proces 
ten jest powtarzany w każdej połówce cyklu i skutkuje impulsowymi przebiegami prądu 
wtórnego, napięcia oraz strumienia, jak pokazano to na Rysunek 151 oraz Rysunek 152.  
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Rysunek 151:  Przebiegi prądów pierwotnego oraz wtórnego – IP = 102,4 kA  
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Rysunek 152:  Przebiegi napięcia oraz strumienia – IP = 102,4 kA 

Section 86. Krótkotrwałe nasycenia przekładnika prądowego (stan nieustalony) 

Rozważmy układ strony pierwotnej z impedancją równoważną równą Z∠φ.  V oznacza 
napięcie przyłożone do układu a IP prąd pierwotny płynący w układzie.  Prąd pierwotny 

zawiera składowe AC oraz DC.  Składowa DC jest równa τ
−

φ−θ×−=
t

m
P e)sin(

Z

V
I  .  Składowa 

AC jest równa )tsin(
Z

V
I m

P φ−θ+ω×= .  Składowa AC odpowiada za nasycenie przekładnika 

prądowego w stanie ustalonym natomiast składowa DC odpowiada za nasycenie w stanie 
nieustalonym.   



P64x/EN AP/B52 Noty Użytkowe
 

 

 

MiCOM P642, P643, P645
 

 

AP 









=φ

π
==τ

=

==θ














φ−θ−φ−θ+ω=

θ+ω×=

−

τ
−

R

X
tan

fR2

X

R

L

impedance  systemprimary   Z

0sat t   waveform voltage theof angle 

e)sin()tsin(
Z

V
I

)tsin(VV

L1

L

t

m
P

m

 

 Rozważmy taki sam przekładnik prądowy, jak ten z paragrafu Section 85 Nasycenie 

przekładnika prądowego w stanie ustalonym.  
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przedstawiony na Rysunek 153.  W tym przykładzie, X/R wynosi 20 oraz zakładana jest 
maksymalna wartość składowej DC.  Maksymalna wartość składowej DC występuje, gdy 

1)sin( ±=φ−θ .   
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Rysunek 153:  Prąd pierwotny – maksymalne przesunięcie DC 

Załóżmy, że induktancja magnesująca jest nieskończona a przekładnia przekładnika 
prądowego wynosi 160; zatem prąd wtórny jest równy: 
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Rysunek 154:  Prąd wtórny – nieskończona induktancja magnesująca 

Załóżmy, że całe obciążenie strony wtórnej jest obciążeniem rezystancyjnym równym 1Ω, 
napięcie potrzebne do wymuszenia przepływu prądu wtórne pokazanego na Rysunek 154 
jest równe: 
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Całkowity strumień obliczany jest w następujący 

sposób:
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Składowa AC strumienia obliczana jest w następujący sposób: 
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Składowa DC strumienia obliczana jest w następujący sposób: 
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Przebiegi strumienia pokazano na Rysunek 155 poniżej.  Można zauważyć, że strumień 
potrzebny do wygenerowania składowej DC prądu jest 20 krotnie większy od strumienia 
potrzebnego do wygenerowania składowej AC prądu.   
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Rysunek 155:  Składowe AC oraz DC strumienia 

Przekładnik prądowy opisany w paragrafie Section 85 Nasycenie przekładnika prądowego w 
stanie ustalonym, będzie się nasycał pod wpływem składowej DC strumienia pokazanej na 
Rysunek 155. 

Section 87. Błędy przekładnika prądowego 

Poniższa tabela pokazuje graniczne wartości błędów przekładnika prądowego:  Przy 
znamionowej częstotliwości oraz podłączonym obciążeniu znamionowym błąd prądowy, 
przesunięcie fazowe oraz błąd kompozytowy nie powinny przekraczać wartości podanych w 
tabeli.  Dla celów badań, podczas wyznaczania błędu prądowego oraz przesunięcia 
fazowego obciążenie będzie miało współczynnik 0,8, wyjątkiem są tu obciążenia mniejsze 
niż 5 VA, dla których dopuszczalny jest współczynnik mocy rzędu 1,0. 

Graniczna wartość błędu dla zabezpieczającego systemu CTS 

Przesunięcie fazowe dla 
znamionowego prądu pierwotnego 

Błąd kompozytowy  
dla dokładności 
znamionowej  Klasa 

dokładności 

Błąd prądowy dla 
znamionowego prądu 
pierwotnego 
Prąd (%)- Minuty Centyradiany Graniczny prąd 

pierwotny 

5P ± 1 ± 60 ± 1,8 5 

10P ± 3  10 

Biorąc pod uwagę to, że impedancji wzbudzenia (Ze) jest stała, zależność wektorowa 
pomiędzy Ip a Is jest równa Ie.  Prąd Ic składa się na błąd prądowy, natomiast Iq na 
składową Ie będącą w kwadraturze z Is, co skutkuje przesunięciem fazowym.  
Przedstawiono to na Rysunek 156. 
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Rysunek 156:  Błędy przekładnika prądowego 

Jeżeli Ze było by rzeczywiście impedancją stałą, błąd wektorowy Ie schematu byłby błędem 
kompozytowym, ale w praktyce magnesująca impedancja Ze nie jest stała, przez co prąd 
wzbudzający Ie zawiera pewne harmoniczne częstotliwości składowej, które zwiększają jego 
wartość skuteczną i tym samym zwiększają błąd kompozytowy.  Efekt ten jest 
najwyraźniejszy w obszarze bliskim nasycenia rdzenia, gdy przebiegi prądów pierwotnego, 
wtórnego oraz wzbudzającego są takie, jak te pokazane na rysunku. 

Błąd przekładni (błąd prądowy) 

Błąd przekładni definiowany jest jako błąd prądu wtórnego spowodowany nieprawidłową 
przekładnią. Wyrażany jest procentowo [(KnIs – Ip)/Ip] × 100% 

Gdzie: 

Kn = przekładnia znamionowa (znamionowy prąd pierwotny/znamionowy prąd wtórny) 

Is = rzeczywisty prąd wtórny 

Ip = rzeczywisty prąd pierwotny 

Przekładnia uważana jest za dodatnią, gdy rzeczywisty prąd wtórny jest większy od prądu 
znamionowego. 

Błąd kąta fazowego 

Błąd kata fazowego jest kątem, o który wektor prądu wtórnego po odwróceniu odchylony jest 
w fazie od wektora prądu pierwotnego.  Kąt ten uznawany jest za dodatni, jeżeli odwrócony 
wektor prądu wtórnego wyprzedza wektor prądu pierwotnego. 

Dla współczynników mocy odpowiadających bardzo niskim obciążeniom błąd kąta fazowego 
może być ujemny.  Jedynie w rzadkich wypadkach konieczne jest wyznaczenie błędu 
fazowego przekładnika prądowego współpracującego z przekaźnikiem.  Przypadki takie 
dotyczą jedynie bardzo niskich ustawień układu, dla prądu wynoszącego od 1% do 5% 
prądu znamionowego, zastosowanych w przekaźnikach, których kierunkowość 
determinowana jest wejściami przekładników napięciowych.  Przykładowo, czułe 
przeciwprądowe przekaźniki mogą wymagać uwzględnienia błędu fazowego w celu 
zapewnienia prawidłowego działania kierunkowego dla prądów pierwotnych 
odpowiadających bardzo niskiemu współczynnikowi mocy. Przykładowo dla mocy rzędu 1% 
do 3%, gdy mamy do czynienia z pracą silnikową niektórych źródeł napędowych, jak turbiny 
parowe czy hydrozespoły. 
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Section 88. Parametry przekładnika prądowego 

Obciążenie przekładnika prądowego:  Wszelkie analizy dokładności przekładnika prądowego 
wymagają wiedzy na temat jego obciążenia przyłączonego do strony wtórnej. Obciążenie to 
powinno być z zasady określone zarówno w zakresie wartości jego impedancji rezystancji 
jak i reaktancji.  W praktyce obciążenie przekaźnika podaje się w pierwszej kolejności, w VA 
(woltoamperach) oraz określa się jego współczynnik mocy.  Obciążenie 12,5 VA przy 
prądzie 5 A będzie miało rezystancję 12,5/52 = 0,5 ohmów.  Wartości obciążeń 
przekładników prądowych podawane są zwykle w wartościach preferowanych, tj. 2,5, 5, 7,5, 
10, 15, 30 VA. 

Prąd znamionowy ciągły: Jest to maksymalny prąd, jak może nieprzerwanie płynąć przez 
przekładnik prądowy. Jest to zwykle znamionowy prąd pierwotny. 

Prąd znamionowy krótkotrwały: Wielkość prądu, jaka może płynąć przez przekładnik przez 
określony czas bez szkody dla tego przekładnika. Czas ten zwykle określa się na 0,5; 1; 2 
lub 3 sekundy, przy zwartym uzwojeniu wtórnym. 

Znamionowy prąd wtórny: Maksymalny prąd ciągły, który jest w stanie przewodzić uzwojenie 
wtórne. Zwykle wynosi on 1 lub 5 A. 

Graniczny współczynnik dokładności (ALF): Przekładnik prądowy zaprojektowany jest tak, by 
zachowywał swoją przekładnię w określonych granicach, do pewnej wartości prądu 
pierwotnego, będącej wielokrotnością jego znamionowego prądu pierwotnego.  Ta 
wielokrotność nazywana jest znamionowym granicznym współczynnikiem dokładności.  
Podczas wyznaczania granicznego współczynnika dokładności konieczne jest uwzględnienie 
maksymalnej wartości prądu pierwotnego, do jakiej wymagane jest, by przekładnik prądowy 
zachowywał swoją przekładnię.   

Znamionowy prąd pierwotny przekładnika jest zwykle tak dobierany, by był równy lub wyższy 
od normalnego prądu pełnego obciążenia zabezpieczanego obwodu.  Całkowite obciążenie 
strony wtórnej przekładnika prądowego obejmuje wewnętrzną impedancję uzwojenia 
wtórnego, impedancję przyrządów oraz przekaźników do niego podłączonych oraz 
rezystancję przewodów. 

Section 89. Rodzaje zabezpieczających przekładników prądowych  

W zasadzie występują trzy różne typy przekładników prądowych: 

LXXIX> Przekładniki prądowe o wysokiej remanencji magnetycznej 

Przekładniki prądowe o wysokiej remanencji magnetycznej nie mają podawanych limitów 
wartości strumienia szczątkowego. Przekładnik prądowy tego typu ma rdzeń magnetyczny 
bez żadnych szczelin powietrznych, a strumień szczątkowy może w nim występować przez 
cały czas.  Strumień szczątkowy może mieć wartość do 70-80% strumienia nasycenia.  
Typowymi przykładami przekładników prądowych o wysokiej remanencji magnetycznej są 
przekładniki klasy P, PX, TPS, TPX, zgodne z normą IEC 60044 oraz bezszczelinowe 
przekładniki klasy C, zgodne z normą ANSI/IEEE.  

LXXX> Przekładniki prądowe o niskiej remanencji magnetycznej 

Przekładniki prądowe o niskiej remanencji magnetycznej mają podawane limity wartości 
strumienia szczątkowego.  Rdzeń magnetyczny ma niewielkie szczeliny powietrzne, które 
redukują strumień szczątkowy do poziomu nie przekraczającego wartości 10% strumienia 
nasycenia.  Przykładami takich przekładników są przekładniki klasy TPYm, zgodne z normą 
IEC 60044-6 oraz klasy PR, zgodne z normą IEC 60044-1.  

LXXXI> Przekładniki prądowe bezremanencyjne 

Przekładniki prądowe bezremanencyjne charakteryzują się praktycznie zerowym poziomem 
strumienia szczątkowego.  Rdzeń magnetyczny ma relatywnie duże szczeliny powietrzne, 
przez co zredukowana została stała czasowa strony wtórnej przekładnika prądowego (w celu 
obniżenia potrzebnego współczynnika stanu nieustalonego), przez co prawie do zera 
zredukowany zostaje strumień szczątkowy.  Przykładami takich przekładników są 
przekładniki klasy TPZ, zgodne z normą IEC 60044-6. 



 

 

Section 90. Normy dotyczące przekładników prądowych 

Section 91. IEC 60044-1 

Klasa P: Specyfikowana zwykle w zakresie: 

LXXXII> znamionowego obciążenia, 

LXXXIII> klasy (5P lub 10P), 

LXXXIV> granicznego współczynnika dokładności. 

Rozważmy następujący przykład: 

15 VA  10P20 

Z zewnętrznym obciążeniem strony pierwotnej wynoszącym 15 VA błąd kompozytowy 
będzie równy 10% lub mniejszy dla prądów pierwotnych dochodzących do 20-krotnej 
wartości prądu znamionowego.  Aby z obciążenia wyrażonego w woltoamperach oraz 
granicznego współczynnika dokładności (ALF) przejść do wartości wyrażonej w woltach 
można skorzystać z następującego równania: 

ALF
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V

N
K ⋅=

 

lub, gdy należy uwzględnić wewnętrzny spadek napięcia na przekładniku prądowym, z 
równania: 

( ) 
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Przekładniki prądowe klasy P są standardowo stosowane w większości aplikacji. 

Klasa PR: Przekładnik prądowy o strumieniu szczątkowym mniejszym niż 10%, co 
zawdzięcza niewielkim szczelinom powietrznym, może mieć w niektórych przypadkach 
określone wartości stałej czasowej pętli wtórnej i/lub graniczną wartość rezystancji 
uzwojenia. 

Klasa PX: Parametry przekładników prądowych klasy X, o niskiej reaktancji (wtórnej) 
powinny być wyspecyfikowane w zakresie następujących charakterystyk: 

LXXXV> znamionowego prądu pierwotnego, 

LXXXVI> przekładni zwojowej  (błąd przekładni zwojowej nie powinien przekraczać ± 
0,25%), 

LXXXVII> napięcie w punkcie załamania, 

LXXXVIII> prądu wzbudzającego odpowiadającego napięciu w punkcie załamania lub 
określonej wartości procentowej napięcia punktu załamania, 

LXXXIX> rezystancji uzwojenia wtórnego. 

Przekładniki prądowe klasy PX stosowane są w zabezpieczaniu prądowym obwodów 
wysokoimpedancyjnych jak również nadają się do stosowania w większości układów 
zabezpieczeń. 

Section 92. IEC 60044-6  

Norma ta określa parametry indukcyjnych przekładników prądowych pracujących na prądach 
zawierających ekwipotencjalnie opadającą składową DC o określonej stałej czasowej. 

Klasa TPS: Zabezpieczające przekładniki prądowe spełniające wymagania klasy TPS są 
głownie stosowanie w systemach, w których kluczowym zagadnieniem jest równoważenie 
mocy na każdym z końców chronionej instalacji.  Ta równowaga lub stabilność na zwarcia 
bezpośrednie jest istotą przejściowości (stanu nieustalonego), tak więc zakres obszarów 
nienasycenia (lub liniowych) ma znaczenie kluczowe.  Standardową procedurą jest 
wyznaczanie, na podstawie testów z bardzo dużymi prądami, wzoru opisującego najniższą 
dopuszczalną wartość Vk dla zapewnienia stabilnej pracy. 
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Parametry przekładników prądowych klasy TPS o niskiej reaktancji (wtórnej) są 
zdefiniowane przez normę IEC 60044-6 parametrami stanu nieustalonego. Są one 
wyspecyfikowane w zakresie następujących charakterystyk:  

XC> znamionowego prądu pierwotnego,  

XCI> przekładni zwojowej (błąd przekładni zwojowej nie powinien przekraczać  
0,25%),  

XCII> wartości granicznej napięcia wtórnego,  

XCIII> rezystancji uzwojenia wtórnego.  

Przekładniki prądowe klasy TPS CTs są zwykle stosowane do zabezpieczania prądowego 
obwodów wysokoimpedancyjnych. 

Klasa TPX: Podstawowe charakterystyki przekładników prądowych TPX są z reguły takie 
same jak te przekładników prądowych TPS, za wyjątkiem różnych wartości granicznych 
błędu oraz możliwego oddziaływania, które może wymagać stosowania fizycznie większej 
konstrukcji.  Przekładniki prądowe klasy TPX nie mają szczelin powietrznych w rdzeniu i tym 
samym charakteryzuje je wysoki współczynnik remanencji (strumień szczątkowy na 
poziomie 70-80%).  Granica dokładności zdefiniowana jest szczytowym błędem chwilowym 
występującym przez określony cykl pracy nieustalonej.  

Przekładniki prądowe klasy TPX są zwykle stosowane do zabezpieczania linii. 

Klasa TPY:  Przekładniki klasy TPY mają określone wartości graniczne strumienia 
szczątkowego.  Rdzeń magnetyczny ma niewielkie szczeliny powietrzne, które redukują 
strumień szczątkowy do poziomu nie przekraczającego wartości 10% strumienia nasycenia.  
Cechuje je wyższy błąd w pomiarze prądu podczas pracy w stanie nasycenia niż w 
przypadku TPX a granica dokładności definiowania jest szczytowym błędem chwilowym 
występującym przez określony cykl pracy nieustalonej. 

Przekładniki prądowe klasy TPY są zwykle stosowane do zabezpieczania linii z funkcją 
samoczynnego zamykania. 

Klasa TPZ: W przypadku przekładników prądowych klasy TPZ strumień szczątkowy jest 
praktycznie zerowy, co jest zasługą dużych szczelin powietrznych w rdzeniu.  Te szczeliny 
powietrzne minimalizują również wpływ składowej DC prądu zwarciowego strony pierwotnej, 
ale zmniejszają też dokładność pomiaru dla pracy nienasyconej (na liniowym odcinku 
charakterystyki).  Granica dokładności zdefiniowana jest szczytowym błędem chwilowym 
składowej zmiennej prądu podczas zasilania sygnałem o maksymalnym przesunięciu DC 
przy określonej stałej czasowej pętli  wtórnej 

Przekładniki prądowe klasy TPZ są zwykle używane w aplikacjach specjalnych, jak 
różnicowoprądowe zabezpieczanie dużych generatorów. 

Section 93. IEEE C57.13-1978 

Klasyfikacja ANSI definiuje minimalne parametry stanu ustalonego przekładników 
prądowych dla wysokich prądów zwarciowych. Parametry opisywane są przy pomocy 
dwuczłonowych systemów identyfikacyjnych, które składają się z litery oraz numeru 
wybranego spośród: (C, T) (10, 20, 50, 100, 200, 400, 800), przykładowo, C800. 

Litera opisuje parametry w sensie konstrukcji przekładnika prądowego.  W zakres 
przekładników prądowych C wchodzą przekładniki prądowe przepustowe, do montażu na 
szynie lub prętowe, o równomiernie rozłożonych uzwojeniach. Przekładniki prądowe C nie 
mają uzwojenia pierwotnego.  Przewodnik strony pierwotnej przechodzi jednie raz przez 
środek toroidalnego rdzenia.  Ponieważ po stronie pierwotnej jest tylko jeden zwój a 
uzwojenie wtórne rozłożone jest równomiernie, strumień, który wiąże przewodnik strony 
pierwotnej wiąże również uzwojenie wtórne.  Tego typu przekładnik prądowy cechuje 
znikomy strumień rozproszenia, a więc i znikomą reaktancję rozproszenia.  Wskutek tego 
charakterystyka wzbudzenia może być użyta bezpośrednio do wyznaczenia parametrów 
przekładnika. Korekta przekładni dla dowolnego prądu może być w prawidłowy sposób 
obliczona, jeżeli znane są obciążenie, rezystancja uzwojenia wtórnego oraz charakterystyka 
wzbudzenia.  

Do przekładników prądowych klasy T zaliczają się przekładniki zwojowe.  Są to przekładniki, 
które posiadają zwykle więcej niż jeden zwój pierwotny i nierozłożone uzwojenia.  W związku 



 

 

z przestrzenią potrzebna na izolacje oraz ramkę uzwojenia pierwotnego, jak również efekt 
krawędziowy występujący w przypadku nierównomiernie rozłożonych uzwojeń, powstaje 
strumień, który nie wiąże ani uzwojenia pierwotnego, ani wtórnego. Występowanie 
strumienia rozproszenia ma znaczący wpływ na parametry przekładnika prądowego. Gdy 
strumień ten ma większą wartość, obliczenie korekty przekładni przy znajomości obciążenia 
oraz charakterystyki wzbudzenia nie jest możliwe.  Wskutek tego korekta przekładni 
wyznaczana jest na drodze badań. 

Numer określa natomiast napięcie na zaciskach strony wtórnej.  Innymi słowy określa 
napięcie wtórne, które może być osiągnięte przy wykorzystaniu pełnego uzwojenia i przy 20-
krotnej wartości znamionowego prądu wtórnego, bez przekraczania 10% korekty przekładni. 

Przykładowo napięcie 800 V oznacza, że korekta przekładni nie przekroczy 10% bez 
względu na prąd, pod warunkiem, że będzie się on zawierał w granicach od 1 do 20-
krotności prądu znamionowego i zastosowane zostanie standardowe obciążenie  8,0Ω. 
(8,0Ω pomnożone przez 5 A pomnożone przez 20 krotność prądu wtórnego daje wartość V.) 
Napięcie znamionowe ANSI odnosi się jedynie do pełnego uzwojenia wtórnego. Jeżeli 
używane jest uzwojenie niepełne, napięcie znamionowe jest mniejsze proporcjonalnie do 
liczby wykorzystanych zwojów. 

Section 94. Funkcja różnicowa 

Ze względu na dokładność usilnie zaleca się stosowanie przekładników prądowych (CT) 
klasy X oraz 5P . 

Wymagania dotyczące napięcia punktu załamania przekładnika prądowego są oparte na 
poniższych ustawieniach zabezpieczenia różnicowoprądowego transformatora: Is1 = 0,2 pu, 
K1 = 30%, Is2 = 1 pu, K2 = 80%,  
Is-HS1 = 10 pu, Is-HS2 = 32 pu, Ih(2)%> = 20%, Cross blocking = enabled, 5th harm blocked 
= enabled, Ih(5)%> = 35%, CTSat oraz NoGap = enabled lub disabled (blokowanie na 
wszystkich fazach= załączone, blokowanie 5 harmonicznej= załączone, Ih(5)%> = 35%, 
CTSat oraz NoGap = załączone lub wyłączone.  Współczynniki dopasowania wynoszą 1,0 i 
załączony jest filtr składowej zerowej.    

W celu wyznaczenia wymagań dotyczących przekładników prądowych nadających się do 
stosowania w zabezpieczeniu różnicowoprądowym przeprowadzono szereg zwarć 
zewnętrznych.  Testy te przeprowadzano dla różnych stosunków X/R, obciążeń CT, prądów 
zwarciowych, rodzajów zwarć oraz w zależności od punktu na charakterystyce.   

Aby możliwe było uzyskanie stabilności na zwarcia bezpośrednie, współczynnik 
wymiarowania K musi spełniać następujące warunki: 

Parametry 
instalacji 

K  

(współczynnik wymiarowania CT) 
Napięcie punktu załamania 

In < IF ≤ 40In 

5 ≤ X/R ≤ 20 
K = 20 

VK ≥ 20 × In × (RCT + 2RL + Rr)(
1)  

VK ≥ 20 × In × (RCT + RL + Rr)(
2) 

40In < IF ≤ 64In 

5 ≤ X/R ≤ 20 
K = 30 

VK ≥ 30 × In × (RCT + 2RL + Rr)(
1)  

VK ≥ 30 × In × (RCT + RL + Rr)(
2) 

In < IF ≤ 40In 

20 < X/R ≤ 120 
K = 30 

VK ≥ 30 × In × (RCT + 2RL + Rr)(
1)  

VK ≥ 30 × In × (RCT + RL + Rr)(
2) 

40In < IF ≤ 64In 

20 < X/R ≤ 120 
K = 40 

VK ≥ 40 × In × (RCT + 2RL + Rr)(
1)  

VK ≥ 40 × In × (RCT + RL + Rr)(
2) 

Gdzie: 

K      =   współczynnik wymiarowania CT 

IF  =   maksymalny prąd zwarcia zewnętrznego 

X/R = stosunek X/R układu strony pierwotnej 

In       =   prąd znamionowy przekaźnika 

Rr       =   rezystancja dowolnego innego przekaźnika zabezpieczającego korzystającego z 
tego samego przekładnika prądowego (Ω) 
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(1)       =   zwarcie jednej fazy lub zwarcie faza-faza-uziemienie 

(2)       =   zwarcie trzech faz lub zwarcie faza-faza 

W celu zagwarantowania stabilności na zwarcia bezpośrednie następujące współczynniki: 

Vk-HV / Rtot-HV : Vk-LV / Rtot-LV 

Vk-HV / Rtot-HV : Vk-TV / Rtot-TV  

Vk-LV / Rtot-LV : Vk-TV / Rtot-TV  

nie powinny przekraczać maksymalnego stopnia nieproporcjonalności 04:01. Dzięki temu 
gęstość strumienia w przekładniku prądowym podczas zwarcia bezpośredniego zmieni się w 
niewielkim stopniu. 

Gdzie: 

 Vk-HV = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego po stronie GN 

Rtot-HV = całkowite obciążenie podłączone do CT po stronie GN = (RCT + 2Rl + Rr) lub (RCT + 
Rl + Rr) 

Vk-LV = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego po stronie DN 

Rtot-LV = całkowite obciążenie podłączone do CT po stronie DN = (RCT + 2Rl + Rr) lub (RCT + 
Rl + Rr) 

Vk-TV = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego po stronie TV 

Rtot-TV = całkowite obciążenie podłączone do CT po stronie TV = (RCT + 2Rl + Rr) lub (RCT + 
Rl + Rr) 

Section 95. Funkcja różnicowa – przykład obliczania wymagań dla przekładników prądowych 

W celu wyznaczenia odpowiednich wymagań co do przekładników prądowych konieczne jest 
przeanalizowanie wszelkich możliwych warunków pracy instalacji.  Warunki pracy instalacji 
elektroenergetycznej określane są na podstawie doświadczenia danego Zakładu.  
Przykładowo, instalacja elektroenergetyczna może pracować w stanie generacji minimalnej 
lub maksymalnej mocy; oba warunki należy przeanalizować i ten, który skutkuje najwyższym 
napięciem punktu załamania musi być uwzględniony w dalszych rozważaniach.  Najwyższe 
napięcie punktu załamania to najmniejsze napięcie wymagane do zachowania stabilności 
podczas zwarć bezpośrednich.  Rozważmy układ z Rysunek 157.  Równoważne źródła 1 
oraz 2 reprezentują układ w stanie maksymalnej generacji mocy. Do wyznaczenia 
najwyższego napięcia punktu załamania przyjmuje się  zwarcia bezpośrednie 1 oraz 2.  W 
przykładzie tym rozważono jedynie zwarcie trzech faz oraz zwarcie fazy pojedynczej.  W 
aplikacjach rzeczywistych w celu wyznaczenia napięcia punktu załamania wymaganego dla 
utrzymania stabilności podczas zwarcia bezpośredniego należy przeanalizować wszystkie 
rodzaje zwarć.   

Equivalent source 2 
0.096∠84° pu

2500 MVAHV LV

275 kV 132 kV

275/132/33 kV
240MVA

Positive and Negative sequence 
impedances:

XHV = j0.134pu
XLV = j0.075pu
XTV = -j0.024pu

Zero sequence impedance:
XHV = j0.067pu
XLV = j0.0375pu
XTV = -j0.012pu

Equivalent Source 1 
0.024∠84° pu
10000 MVA

CT1 CT2

Through fault 1
Single phase fault
Three phase fault

Through fault 2
Single phase fault
Three phase fault

600:1 1200:1
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Rysunek 157:  Obliczanie wymagań dla przekładników prądowych 



 

 

Zwarcie bezpośrednie 1 – zwarcie pojedynczej fazy: 
zwarcie bezpośrednie 1 jest zwarciem fazy A z uziemieniem.  Sieć sekwencyjna dla tego 
zwarcia przedstawiona jest na Rysunek 158.  Szczegółowe obliczenia prądów znajdują się w 
Paragrafie 6.2.  Prąd przepływający przez przekładniki prądowe CT1 oraz CT2, jak również 
stosunek X/R zostały obliczone przy uwzględnieniu źródła 2 oraz impedancji transformatora.  
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1.2 ∠−88.5°
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11.4 ∠−82.9°
4.59 ∠−88°

0.51 ∠95.9°

4.08 ∠−88.5°

16.4 ∠−84.7°
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Rysunek 158:  Sieć sekwencyjna – pojedyncza faza - zwarcie bezpośrednie 1 

Prądy przepływające przez przekładniki prądowe CT1 oraz CT2 obliczane są w sposób 
następujący: 
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Prąd przepływający przez CT1: 
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Prąd przepływający przez CT2: 
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Równoważny stosunek X/R: 

Rysunek 159 przedstawia równoważną sieć sekwencyjną dla przykładu z Rysunek 158.  
Równoważny (zastępczy) układ odpowiedzialny za przepływ prądu przez CT1 oraz CT2 
składa się z źródła 2 oraz impedancji autotransformatora.  Równoważny stosunek X/R 
układu wyznaczany jest w sposób następujący: 
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Rysunek 159:  Sieć sekwencyjna – pojedyncza faza - zwarcie bezpośrednie 1 

Zwarcie bezpośrednie 2 – zwarcie pojedynczej fazy: 
Sieć sekwencyjna dla zwarcia bezpośredniego 2 pokazana jest na Rysunek 160.  Prąd 
przepływający przez przekładniki prądowe CT1 oraz CT2, jak również stosunek X/R zostały 
obliczone przy uwzględnieniu źródła 1 oraz impedancji transformatora.  
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Rysunek 160:  Sieć sekwencyjna – pojedyncza faza - zwarcie bezpośrednie 2 

Prądy przepływające przez przekładniki prądowe CT1 oraz CT2 obliczane są w sposób 
następujący: 
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Prąd przepływający przez CT1: 
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Prąd przepływający przez CT2: 
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Równoważny stosunek X/R: 

Rysunek 161 przedstawia równoważną sieć sekwencyjną dla przykładu z Rysunek 160.  
Równoważny (zastępczy) układ odpowiedzialny za przepływ prądu przez CT1 oraz CT2 
składa się z źródła 1 oraz impedancji autotransformatora. Równoważny stosunek X/R układu 
wyznaczany jest w sposób następujący: 
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Rysunek 161:  Sieć sekwencyjna – pojedyncza faza - zwarcie bezpośrednie 2 

Zwarcie bezpośrednie 1 – zwarcie trzech faz: 
Sieć sekwencyjną dla zwarcia bezpośredniego 1 trzech faz  przedstawiono na rysunku 
Rysunek 162.  Prąd przepływający przez przekładniki prądowe CT1 oraz CT2, jak również 
stosunek X/R zostały obliczone przy uwzględnieniu źródła 2 oraz impedancji transformatora.  
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Rysunek 162:  Sieć sekwencyjna – trzy fazy - zwarcie bezpośrednie 1 

Prąd przepływający przez CT1: 
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Prąd przepływający przez CT2: 
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Równoważny stosunek X/R: 

Równoważny stosunek X/R układu wyznaczany jest w sposób następujący: 
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Zwarcie bezpośrednie 2 – zwarcie trzech faz: 
Sieć sekwencyjną dla zwarcia bezpośredniego 2 trzech faz  przedstawiono na rysunku 
Rysunek 163.  Prąd przepływający przez przekładniki prądowe CT1 oraz CT2, jak również 
stosunek X/R zostały obliczone przy uwzględnieniu źródła 1 oraz impedancji transformatora.  
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Rysunek 163:  Sieć sekwencyjna – trzy fazy - zwarcie bezpośrednie 2 

Prąd przepływający przez CT1: 
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Prąd przepływający przez CT2: 
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Równoważny stosunek X/R: 

Równoważny stosunek X/R układu wyznaczany jest w sposób następujący: 
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Rezultaty zestawiono w poniższej tabeli: 

 
Zwarcie 

bezpośrednie 1 
Jednej fazy 

Zwarcie 
bezpośrednie 2 

Jednej fazy 

Zwarcie 
bezpośrednie 1 

Trzech faz 

Zwarcie 
bezpośrednie 2 

Trzech faz 

X/R 44 34 30 95 

CT1 6,3 A wt. 2,5 A wt. 2,75 A wt. 3,6 A wt. 

CT2 1,65 A wt. 7,8 A wt. 2,9 A wt. 3,75 A wt. 

Zgodnie z tymi wynikami wymagany współczynnik K wynosi 30 a napięcie punktu załamania 
przekładnika prądowego musi spełniać warunek VK ≥ 30 × In × (RCT + 2RL + Rr) w przypadku 
zwarć jednej fazy, oraz warunek VK ≥ 30 × In × (RCT + RL + Rr) w przypadku zwarć trzech faz.  
Przy założeniu RL = 2 Ω oraz RCT1 =0,4 Ω oraz RCT2 = 0,8 Ω, napięcia punktu załamania 
będą następujące: 
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Zwarcie 

bezpośrednie 1 
Jednej fazy 

Zwarcie 
bezpośrednie 2 

Jednej fazy 

Zwarcie 
bezpośrednie 1 

Trzech faz 

Zwarcie 
bezpośrednie 2 

Trzech faz 

CT1 132 V 132 V 72 V 72 V 

CT2 144 V 144 V 84 V 84 V 

A więc przekładnik prądowy CT1 ma mieć minimalne napięcie punktu załamania 132 V, 
natomiast przekładnik prądowy CT2 ma mieć minimalne napięcie punktu załamania 144 V. 

Maksymalny stopień nieproporcjonalności może wynosić 04:01, wtedy Vk-HV / Rtot-HV : Vk-LV / 
Rtot-LV nie powinien przekraczać 04:01.  Jeżeli przekładniki prądowe CT1 oraz CT2 mają 
odpowiednio napięcia punktów załamania 132 V oraz 144 V, stopień nieproporcjonalności 
wynosi 01:01. 

W tym przykładzie przeanalizowano tylko jeden z warunków pracy instalacji.  Należy przy 
tym zauważyć, że muszą być przeanalizowane różne warunki pracy instalacji i musi być przy 
tym uwzględnione najwyższe napięcie punktu załamania.  

Section 96. Niskoimpedancyjne strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe REF 

Ze względu na dokładność usilnie zaleca się stosowanie przekładników prądowych (CT) 
klasy X oraz 5P. 

Wymagania stawiane przekładnikom prądowym stosowanym w niskoimpedancyjnych 
zabezpieczeniach REF są z reguły mniejsze niż te w przypadku zabezpieczeń różnicowych.  
Ponieważ liniowe przekładniki niskoimpedancyjnych zabezpieczeń REF są tymi samymi, 
które wykorzystywane są przez zabezpieczenia różnicowe, wymagania określone dla 
przekładników prądowych dla zabezpieczeń różnicowych będą również ważne w przypadku 
przekładników prądowych niskoimpedancyjnych zabezpieczeń REF. 

Wymagania dotyczące napięcia załamania przekładnika prądowego są oparte na poniższych 
ustawieniach zabezpieczenia REF transformatora: IS1 = 27, IS2 = 270, K1 = 0%, K2 = 
150%. 

W celu wyznaczenia wymagań dotyczących przekładników prądowych nadających się do 
stosowania w zabezpieczeniu REF przeprowadzono szereg zwarć wewnętrznych i 
zewnętrznych.  Testy te przeprowadzano dla różnych stosunków X/R, obciążeń CT, prądów 
zwarciowych, rodzajów zwarć oraz w zależności od punktu na charakterystyce.   

Współczynnik wymiarowania K dla funkcji REF jest mniejszy od tego dla zabezpieczenia 
różnicowoprądowego transformatora.  Ponieważ konieczne jest uwzględnienie najwyższego 
współczynnika K, należy w tym względzie przyjąć wymagania stawiane przekładnikom 
prądowym wykorzystywanym w zabezpieczeniach różnicowych. 

Section 97. Aplikacje z jednym wyłącznikiem 

Zgodnie z wynikami testów przeprowadzonych w celu określenia wymagań, jakie muszą 
spełnić przekładniki prądowe, w celu uzyskania stabilności na zwarcia bezpośrednie 
współczynnik wymiarowania K musi spełniać następujące warunki: 

Parametry 
instalacji 

K  (współczynnik wymiarowania 
CT) Napięcie punktu załamania 

2In < IF ≤ 64In 

5 ≤ X/R ≤ 120 
K = 12 VK ≥ 12 × In × (RCT + 2RL + Rr)  

 

Gdzie: 

VK = Minimalne napięcie punktu załamania przekładnika prądowego 

K      =   współczynnik wymiarowania CT 

Rct = Rezystancji 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) 

In = Znamionowy prąd wtórny przekładnika prądowego (albo 1 A, albo 5 A) 

IF = maksymalne zewnętrzne zwarcie pojedynczej fazy 

W celu zagwarantowania podanych czasów zadziałania oraz wartości granicznych 
stabilności na zwarcia bezpośrednie, następujące współczynniki: 

Vk-HV / Rtot-HV : Vk-TN1 / Rtot-TN1 

Vk-LV / Rtot-LV : Vk-TN2 / Rtot-TN2  

Vk-TV / Rtot-TV : Vk-TN3 / Rtot-TN3  

nie powinny przekraczać maksymalnego stopnia nieproporcjonalności 7:1. Dzięki temu 
gęstość strumienia w przekładniku prądowym podczas zwarcia bezpośredniego zmieni się w 
niewielkim stopniu. 

Gdzie: 

 Vk-HV = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego po stronie GN 

Rtot-HV = całkowite obciążenie podłączone do CT po stronie GN  = (RCT + 2Rl + Rr) 

Vk-LV = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego po stronie DN 

Rtot-LV = całkowite obciążenie podłączone do CT po stronie DN  = (RCT+ 2Rl + Rr) 

Vk-TV = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego po stronie TV 

Rtot-TV = całkowite obciążenie podłączone do CT po stronie TV  = (RCT+ 2Rl + Rr) 

Vk-TN1 = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego TN1 CT 

Rtot-TN1 = całkowite obciążenie podłączone do TN1 CT = (RCT + 2Rl + Rr) 

Vk-TN2 = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego TN2 CT 

Rtot-TN2 = całkowite obciążenie podłączone do TN2 CT = (RCT + 2Rl + Rr) 

Vk-TN3 = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego TN3 CT 

Rtot-TN3 = całkowite obciążenie podłączone do TN3 CT = (RCT + 2Rl + Rr) 

Section 98. Aplikacje z półtorawyłącznikami oraz autotransformatorem 

Zgodnie z wynikami testów przeprowadzonych w celu określenia wymagań, jakie muszą 
spełnić przekładniki prądowe, w celu uzyskania stabilności na zwarcia bezpośrednie 
współczynnik wymiarowania K musi spełniać następujące warunki: 

Parametry 
instalacji 

K  

(współczynnik wymiarowania CT) 
Napięcie punktu załamania 

2In < IF ≤ 64In 

5 ≤ X/R ≤ 120 
K = 27 VK ≥ 27 × In × (RCT + 2RL + Rr)  

Gdzie: 

VK = Minimalne napięcie punktu załamania przekładnika prądowego 

K      =    współczynnik wymiarowania CT 

Rct = Rezystancji 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) 

In = Znamionowy prąd wtórny przekładnika prądowego (albo 1 A, albo 5 A) 
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IF = maksymalne zewnętrzne zwarcie pojedynczej fazy 

W celu zagwarantowania podanych czasów zadziałania oraz wartości granicznych 
stabilności na zwarcia bezpośrednie, następujące współczynniki: 

Vk-HV / Rtot-HV : Vk-TN1 / Rtot-TN1 

Vk-LV / Rtot-LV : Vk-TN2 / Rtot-TN2  

Vk-TV / Rtot-TV : Vk-TN3 / Rtot-TN3  

nie powinny przekraczać maksymalnego stopnia nieproporcjonalności 4:1. Dzięki temu 
gęstość strumienia w przekładniku prądowym podczas zwarcia bezpośredniego zmieni się w 
niewielkim stopniu. 

Gdzie: 

 Vk-HV = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego po stronie GN 

Rtot-HV = całkowite obciążenie podłączone do CT po stronie GN  = (RCT + 2Rl + Rr) 

Vk-LV = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego po stronie DN 

Rtot-LV = całkowite obciążenie podłączone do CT po stronie DN  = (RCT+ 2Rl + Rr) 

Vk-TV = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego po stronie TV 

Rtot-TV = całkowite obciążenie podłączone do CT po stronie TV  = (RCT+ 2Rl + Rr) 

Vk-TN1 = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego TN1 CT 

Rtot-TN1 = całkowite obciążenie podłączone do TN1 CT = (RCT + 2Rl + Rr) 

Vk-TN2 = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego TN2 CT 

Rtot-TN2 = całkowite obciążenie podłączone do TN2 CT = (RCT + 2Rl + Rr) 

Vk-TN3 = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego TN3 CT 

Rtot-TN3 = całkowite obciążenie podłączone do TN3 CT = (RCT + 2Rl + Rr) 

Section 99. Wysokoimpedancyjne strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe REF 

W układach z wysokoimpedancyjnym zabezpieczeniem REF, główne wymaganie dotyczące 
napięcia stabilizacji opisane jest nierównością ( )CTLFS RR2IKV +×≥ .  Konfiguracja 
wymaganego napięcia stabilizacji (VS) określana jest w odniesieniu do zwarcia 
zewnętrznego (IF), obciążenia (2RL + RCT) oraz współczynnika stabilności (K). 

Założenie, że jeden przekładnik jest całkowicie nasycony w momencie wystąpienia zwarcia 
zewnętrznego nie opisuje, co dokładnie dzieje się, gdy wystąpi niesymetryczne nasycenie 
przekładnika prądowego.  Nasycający się przekładnik prądowy będzie się nasycał jedynie w 
pewnych częściach cyklu każdego z przebiegów prądowych.  Oznacza to, że przebieg prądu 
rozpływowego rejestrowanego przez element różnicowy będzie silnie niesinusoidalny.  
Czułość przekaźnika na niesinusoidalne przebiegi prądu rozpływowego związanego ze 
zwarciami bezpośrednimi będzie funkcją odpowiedzi częstotliwościowej zabezpieczenia 
REF, czasu odpowiedzi zabezpieczenia REF, ustawień prądowych zabezpieczenia REF 
oraz kształtu przebiegu falowego. 

Odpowiedź częstotliwościowa oraz szybkość działania są czynnikami  ściśle powiązanymi z 
konstrukcją przekaźnika. Kształty przebiegu falowego prądu rozpływowego będą związane 
ze stosunkiem napięcia punktu załamania przekładnika prądowego (Vk) do impedancji 
obwodu przekaźnika.  Napięcie stabilizacji, STsS RIV = , wyznaczane jest na podstawie 
ustawień prądowych oraz wartości rezystora stabilizującego.  Stabilność funkcji 
wysokoimpedancyjnego zabezpieczenia REF podczas zwarć bezpośrednich determinowana 
jest stosunkiem VK/VS.  Gdzie VK jest napięciem punktu załamania przekładnika prądowego 
a VS jest napięciem stabilizacji. 

Zależność pomiędzy stosunkiem VK/VS a wymaganym współczynnikiem stabilności K stała 
się głównym elementem poddawanym przez firmę ALSTOM Grid koniunktywnym testom 



 

 

obejmującym różne konstrukcje przekaźnika.  To właśnie absolutne wartości VK/VS oraz K 
zmieniają się w ścisłej zależności z konstrukcją przekaźnika.   

Kolejnym po stabilności elementem, jaki powinien być rozpatrzony i uwzględniony jest czas 
zadziałania na zwarcia wewnętrzne.  Napięcie punktu załamania przekładnika prądowego, 
jako wielokrotność ustawienia napięcia stabilizacji zabezpieczenia (VK/VS) będzie 
determinowało czas zadziałania elementu różnicowego przekaźnika na zwarcia wewnętrzne 
o chwilowo przesuniętych przebiegach prądu zwarciowego.  Przy wykorzystaniu krzywych 
czasów zadziałania wyznaczonych dla przekaźnika P64x możliwe jest określenie stosunku 
VK/VS, który potrzebny jest do uzyskania wymaganej średniej szybkości zadziałania na 
zwarcia wewnętrzne. 

Metoda ta stosowana we wcześniejszych wysokimpedancyjnych przekaźnikach 
elektromechanicznych polegała na użyciu zawsze bezpiecznego współczynnika K o wartości 
1,0, ale starsze przekaźniki działały szybko przy niższym stosunku Vk/Vs (Vk/Vs = 2,0).  W 
przypadku większości nowoczesnych przekaźników pożądane jest określenie współczynnika 
K optymalnego dla zachowania stabilności tak, by wymagany stosunek Vk/Vs gwarantujący 
stabilność oraz szybkość zadziałania nie pogarszał wymagań dotyczących napięcia punktu 
załamania przekładnika prądowego w stosunku do wymagań tradycyjnych. 

Wymagania stawiane przekładnikom prądowym wykorzystywanym przez 
wysokoimpedancyjne zabezpieczenia REF są pokazane na  Rysunek 164.  Znajdują on 
zastosowanie, gdy 5 ≤ X/R ≤ 120 oraz 0,5In ≤I f ≤ 40In.   Stosunek VK/VS = 4 zalecany jest, 
gdy średni czas zadziałania wynosi ok. 38 ms a współczynnik K zbliżony jest do 1.   
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Rysunek 164:  Wymagania stawiane przekładnikom prądowym wykorzystywanym 
przez wysokoimpedancyjne zabezpieczenia REF 

Section 100. Aplikacje z liniami sprzęgowymi  

Ze względu na dokładność usilnie zaleca się stosowanie przekładników prądowych (CT) 
klasy X oraz 5P . 

Wymagania względem napięcia punktu załamania przekładnika prądowego są oparte na 
następujących ustawieniach zabezpieczenia linii sprzęgowej: IS1 = 1,2 pu, IS2 = 0,4 pu, K1 
= 20%, K2 = 80%, Is-HS1 = 10 pu, HS2 Status = disabled, 2nd harm blocked = disabled 
(blokowanie drugiej harmonicznej wyłączone), 5th harm blocked = disabled (blokowanie 
piątej harmonicznej wyłączone).  Współczynniki dopasowania wynoszą 1,0 i wyłączone są 
filtry składowej zerowej.    

W celu wyznaczenia wymagań dotyczących przekładników prądowych nadających się do 
stosowania w zabezpieczeniu linii sprzęgowej przeprowadzono szereg zwarć wewnętrznych 
i zewnętrznych.  Testy te przeprowadzano dla różnych stosunków X/R, obciążeń CT, prądów 
zwarciowych, rodzajów zwarć oraz w zależności od punktu na charakterystyce.   
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Parametry instalacji, współczynnik wymiarowania przekładnika prądowego oraz napięcie 
punktu załamania przekładnika prądowego zestawiono poniżej: 

Parametry 
instalacji 

K  (współczynnik wymiarowania 
CT) Napięcie punktu załamania 

5In ≤ IF ≤ 64In 

5 ≤ X/R < 120 

K = 28 

 

VK ≥ 28 × In × (RCT + 2RL + Rr)  

 

Gdzie: 

VK = Minimalne napięcie punktu załamania przekładnika prądowego 

K       =    współczynnik wymiarowania CT 

Rct = Rezystancji 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) 

In = Znamionowy prąd wtórny przekładnika prądowego (albo 1 A, albo 5 A) 

IF = maksymalne zewnętrzne zwarcie pojedynczej fazy 

W celu zagwarantowania podanych czasów zadziałania oraz wartości granicznych 
stabilności na zwarcia bezpośrednie, następujące współczynniki: 

Vk-HV / Rtot-HV : Vk-LV / Rtot-LV 

Vk-HV / Rtot-HV : Vk-TV / Rtot-TV  

Vk-LV / Rtot-LV : Vk-TV / Rtot-TV  

 

nie powinny przekraczać maksymalnego stopnia nieproporcjonalności 8:1. Dzięki temu 
gęstość strumienia w przekładniku prądowym podczas zwarcia bezpośredniego zmieni się w 
niewielkim stopniu. 

Gdzie: 

 Vk-HV = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego po stronie GN 

Rtot-HV = całkowite obciążenie podłączone do CT po stronie GN  = (RCT + 2Rl + Rr) 

Vk-LV = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego po stronie DN 

Rtot-LV = całkowite obciążenie podłączone do CT po stronie DN  = (RCT+ 2Rl + Rr) 

Vk-TV = napięcie punktu załamania przekładnika prądowego po stronie TV 

Rtot-TV = całkowite obciążenie podłączone do CT po stronie TV  = (RCT+ 2Rl + Rr) 

Section 101. 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: 

Vk     = VA x ALF ,Ιn + ALF x Ιn x Rct   

Gdzie: 

Vk = Wymagane napięcie punktu załamania 

VA = Znamionowe napięcie przekładnika prądowego (VA) 



 

 

ALF = Graniczny współczynnik dokładności 

Ιn = 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: 400/5 A, 15 VA 5P 10, Rct = 0,2Ω 

 Vk    = 15 x 10 ,5 + 10 x 5 x 0.2   

 = 40 V 

Section 102. Przeliczanie przekładników prądowych standardowej klasyfikacji ochronnej 
IEC185 do klasyfikacji napięciowej normy ANSI/IEEE  

Zabezpieczenie z serii MiCOM Px40 jest kompatybilne z przekładnikami prądowym 
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. 

A więc: 

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 

Ιn = Prąd znamionowy przekładnika prądowego = 5 A w USA 

RCT = Rezystancja uzwojenia wtórnego przekładnika prądowego  

(w przypadku przekładników prądowych 5 A typowa rezystancja to 0,002 Ohm/zwój 
uzwojenia wtórnego) 

ALF = Graniczny współczynnik dokładności, 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. 

A więc: 

Vc = [ Vk  -  (100 . RCT ) ]  /  1,05 
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Section 103. 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 
IEC60269-2, 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 poniższej tabeli przedstawiono zalecane pomocnicze wartości graniczne dla 
przekaźników podłączonych do osobnych wyłączników z bezpiecznikiem.  Dotyczą one 
przekaźników serii MiCOM Px40 o oznaczeniu C i wyższym, ponieważ tych modeli dotyczą 
ograniczenia zawiązane z prądem rozruchowym, jaki pojawia się w momencie ich 
załączenia, pozwalające zachować ciągłość wkładki bezpiecznikowej. 

Maksymalna zalecana liczba przekaźników MiCOM Px40 podłączonych do jednego 
przekaźnika 

Znamionowe napięcie bateryjne 6 A 10 A 
bezpiecznik 

15 lub 16 A 
bezpiecznik 

Dopuszczalna 
obciążalność 
bezpiecznika > 16 A 

24 do 54 V 2 4 6 Niedozwolone 

60 do 125 V 4 8 12 Niedozwolone 

138 do 250 V 6 10 16 Niedozwolone 

Alternatywnie do zabezpieczenia obwodów zasilania pomocniczego można zastosować 
wyłączniki nadprądowe MCB. 
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7 WPROWADZENIE 

Przekaźniki zabezpieczające dla transformatorów MiCOM P64x są przekaźnikami o 
konstrukcji całkowicie cyfrowej, implementującymi wszystkie funkcje zabezpieczające i inne 
funkcje w oprogramowaniu.  Przekaźniki wykorzystują wysoki stopień samokorekcji i 
alarmują w mało prawdopodobnym przypadku uszkodzenia.  Z tego względu, testy 
rozruchowe przy oddaniu do eksploatacji nie muszą mieć tak szerokiego zakresu jak w 
przypadku niecyfrowych przekaźników elektronicznych lub elektromechanicznych. 

W celu przekazania cyfrowych przekaźników do eksploatacji, 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 elemencie 
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 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 rozruchu. 

Aby uprościć określanie lokalizacji komórek menu w tej Instrukcji dotyczącej rozruchu, 
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 (DANE SYSTEMOWE), 
Language (Język)]. 

 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac dotyczących urządzenia, użytkownik powinien 
zapoznać się z treścią Rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa lub z treścią Przewodnika 
dotyczącego bezpieczeństwa SFTY/4LM/H11, lub z jego późniejszym wydaniem, oraz z 
parametrami znamionowymi urządzenia podanymi na tabliczce znamionowej.  

 



 

 

8 ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPOSOBEM WPROWADZANIA USTAWIEŃ 

Przy pierwszym uruchomieniu przekaźnika MiCOM P64x przy oddaniu do eksploatacji 
należy poświęcić wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się ze sposobem wprowadzania 
ustawień.  

Szczegółowy opis struktury menu przekaźników P64x przedstawiony jest w dokumencie 
Baza danych menu przekaźnika i w rozdziale Ustawienia(P64x/EN MD, P64x/EN ST).  Baza 
danych menu przekaźnika to oddzielny dokument, który można pobrać z naszej strony 
internetowej. 

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 rejestru 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 rejestru 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. 

Alternatywnie, jeżeli dostępny jest przenośny komputer z odpowiednim oprogramowaniem 
do nastawiania urządzenia (takim jak MiCOM S1 Studio), 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. 
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9 MENU TESTÓW ROZRUCHOWYCH 

W celu maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego do przetestowania przekaźników 
MiCOM, przekaźnik posiada kilka funkcji testowych pod nagłówkiem COMMISSION TESTS 
(TESTY ROZRUCHOWE) 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 testów rozruchowych przekaźnika, w tym dostępne 
zakresy ustawień i domyślne ustawienia fabryczne: 

Tekst menu Ustawienie domyślne Ustawienia 

TESTY ROZRUCHOWE 

Status wejść z izolacją 
optyczną – – 

Status wyjść przekaźnika – – 

Status portu testowego – – 

Status diod sygnalizacyjnych – – 

Bit kontrolny 1 64 (Dioda sygnalizacyjna 1) 

Bit kontrolny 3 66 (Dioda sygnalizacyjna 3) 

Bit kontrolny 4 67 (Dioda sygnalizacyjna 4) 

0 do 511 
Szczegóły dotyczące sygnałów 
szyny danych cyfrowych podano w 
P64x/EN PL 

Bit kontrolny 5 68 (Dioda sygnalizacyjna 5)  

Bit kontrolny 6 69 (Dioda sygnalizacyjna 6)  

Bit kontrolny 7 70 (Dioda sygnalizacyjna 7)  

Bit kontrolny 8 71 (Dioda sygnalizacyjna 8)  

Tryb testowy Wyłączony 
Nieaktywne 
Tryb testowy 
Zestyki zablokowane 

Wzorzec testowy Wszystkie bity ustawione na 0 0 = nie działa 
1 = działa 

Test zestyków Brak działania 
Brak działania 
Wykonaj test 
Zaniechaj testowania 

Testowe diody sygnalizacyjne Brak działania Brak działania 
Wykonaj test 

9.1 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 testów rozruchowych lub testów rutynowych 
w celu monitorowania statusu wejść przekaźnika z izolacją optyczną podczas ich 
sekwencyjnego zasilania odpowiednim napięciem prądu stałego.  

9.2 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 testów rozruchowych 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:  Kiedy komórka Test Mode (Tryb testowy) jest ustawiona na opcję Enabled 
(Włączony), wtedy komórka ta w dalszym ciągu pokazuje, które zestyki 
działałyby, gdyby przekaźnik pracował.  Nie pokazuje ona rzeczywistego 
statusu wyjść przekaźnika. 

9.3 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.  Szczegóły podano w rozdziale 3.11 9.11. 

9.4 Status diod sygnalizacyjnych 

Komórka LED Status (status diod sygnalizacyjnych) jest 8-bitowym ciągiem binarnym 
pokazującym, która z diod sygnalizacyjnych programowalnych przez użytkownika jest 
włączona w czasie zdalnego dostępu do przekaźnika.  A 1 oznacza, że określona dioda 
sygnalizacyjna jest włączona a 0, że dioda ta jest wyłączona. 

9.5 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. 

Każdy bit kontrolny jest ustawiany poprzez wprowadzenie numeru wymaganego sygnału 
szyny danych cyfrowych (DDB)  
(0 - 511) z listy dostępnych sygnałów DDB w Rozdziale dotyczącym układu logiki 
zabezpieczeniowej P64x/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. 

9.6 Tryb testowy 

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 testowy jest wykorzystywany również 
w protokole IEC60870-5-103, patrz rozdział część 5,8 w rozdziale P64x/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 (tryb testowy) w menu na Test 
Mode (tryb testowy).  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 (zabezpieczenie wyłączone). 

Aby umożliwić testowanie zestyków wyjściowych, należy ustawić komórkę Test Mode (tryb 
testowy) na Contacts Blocked (Zestyki zablokowane) .  Uniemożliwia to uruchamianie 
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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 (Wyłączony), aby przywrócić przekaźnik do eksploatacji. 

 

Kiedy komórka “Test Mode” (tryb testowy) ustawiona jest na opcję “contacts blocked” 
(zestyki zablokowane), układ logiki zabezpieczeniowej nie napędza przekaźników 
wyjściowych, tak więc, zabezpieczenie nie powoduje zadziałania powiązanego wyłącznika w 
przypadku wystąpienia zwarcia. 

9.7 Wzorzec testowy 

Komórka Test Pattern (Wzorzec testowy) jest wykorzystywana do wyboru zestyków 
wyjściowych przekaźnika, które będą testowane, kiedy komórka Contact Test (Test 
zestyków) zostanie 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. 



 

 

9.8 Test zestyków 

Kiedy polecenie Apply Test (Wykonaj test) jest wydane w tej komórce, zestyki ustawione na 
1 (na aktywację) w komórce Test Pattern (Wzorzec testowy) zmieniają status.  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 
(Aktywna), 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 statusu każdego zestyku po kolei. 

9.9 Testowe diody sygnalizacyjne 

Kiedy polecenie Apply Test (Wykonaj test) jest wydane w tej komórce, osiem diod 
sygnalizacyjnych programowalnych przez użytkownika zapala się na około dwie sekundy, a 
następnie wyłącza się. Na wyświetlaczu LCD pojawia się ponownie tekst No Operation 
(Brak działania). 

9.10 Czerwony status diod sygnalizacyjnych i zielony status diod sygnalizacyjnych 
(P643/5) 

Komórki Red LED Status (czerwony status diod sygnalizacyjnych) i Green LED Status 
(zielony status diod sygnalizacyjnych) są 18-bitowymi ciągami binarnymi pokazującymi, która 
z diod sygnalizacyjnych przekaźnika, programowalnych przez użytkownika, jest włączona 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. 

9.11 Korzystanie z modułu testowego portu ściągania danych/kontroli 

Moduł testowy portu ściągania danych/kontroli zawierający osiem 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. 
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10 SPRZĘT WYMAGANY DO URUCHOMIENIA 

10.1 Minimalne wymagania sprzętowe 

• Zestaw do badania zabezpieczenia nadprądowego z przedziałowym układem 
czasowym 

• Zasilacz 110 V prądu przemiennego (jeżeli etap 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 

• Rezystor drutowy lub rezystor metalizowany 100 Ω, tolerancja 0,1% (0°C ±2°C) 

Uwaga: Urządzenia testujące mogą zawierać wiele z powyższych funkcji w jednym 
bloku. 

10.2 Sprzęt opcjonalny 

• Wtyczka testowa wielopalcowa typu MMLB01 (jeżeli zainstalowany jest blok testowy 
typu MMLG) 

• Elektroniczny lub bezszczotkowy tester izolacji o wyjściu napięcia stałego nie 
przekraczającym 500 V  
(do testowania rezystancji izolacji, jeżeli jest taka potrzeba) 

• Przenośny komputer typu PC, z odpowiednim oprogramowaniem (umożliwia 
przetestowanie tylnych portów komunikacyjnych, jeżeli będą one wykorzystywane, 
komputer taki pozwala także oszczędzić dużo czasu podczas rozruchu urządzenia) 

• Konwerter protokołu szyny K-Bus KITZ na EIA(RS)232 (jeżeli pierwszy, tylny port 
komunikacyjny EIA(RS)485 szyny K-Bus lub drugi, tylny port komunikacyjny 
skonfigurowany dla szyny K-Bus jest w trakcie testowania i jest nieobecny) 

• Konwerter EIA(RS)485 na EIA(RS)232 (jeżeli pierwszy, tylny port komunikacyjny 
EIA(RS)485 lub drugi, tylny port komunikacyjny skonfigurowany dla EIA(RS)485 jest w 
trakcie testowania) 

• Drukarka, do wydrukowania zestawu ustawień z przenośnego komputera typu PC 



 

 

11 SPRAWDZENIE 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 wszystkie wartości wejściowe 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 rozruchem 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. 

• 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 rozdziału 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 dwukrotnie zmienił hasło numer 2, które 
uniemożliwia osobom nieuprawnionym zmianę niektórych ustawień, wówczas hasło 2 
powinno być zmienione lub klient powinien przywrócić oryginalne hasło 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 rozpoczęciem jakichkolwiek prac dotyczących urządzenia, użytkownik powinien 
zapoznać się z treścią Rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa lub z treścią Przewodnika 
dotyczącego bezpieczeństwa SFTY/4LM/H11, lub z jego późniejszym wydaniem, oraz z 
parametrami znamionowymi urządzenia podanymi na tabliczce znamionowej.  

11.1 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 wtórnymi zabezpieczenia 
transformatora.  Przed włożeniem wtyczki testowej do bloku testowego, należy upewnić się, 
że gniazda wtyczki testowej, odpowiadające obwodom wtórnym przekładnika prądowego, są 
podłączone. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO:  Nigdy nie należy otwierać obwodu wtórnego przekładnika 
prądowego, znajdującego się pod napięciem, ponieważ wysokie napięcie znajdujące 
się w nim może być przyczyną śmiertelnego porażenia elektrycznego. Może również 
dojść do uszkodzenia izolacji urządzenia. 
Jeżeli nie dysponuje się blokiem testowym, zasilanie napięcia przekładnika napięciowego do 
przekaźnika należy odizolować za pomocą łączy panelowych lub bloków łączeniowych.  
Przekładniki prądowe linii powinny zostać zwarte i odłączone z zacisków przekaźnika.  Jeżeli 
istnieje możliwość odizolowania napięcia pomocniczego i obwodu wyłączeniowego (łącza 
izolujące, bezpieczniki i MCB) wtedy należy z niej skorzystać.  W przeciwnym wypadku, 
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okablowanie do tych obwodów musi zostać odłączone a zaciski wystawione i odpowiednio 
zakończone, aby nie stanowiły zagrożenia. 



 

 

11.1.1 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. 

Należy upewnić się, że połączenia uziemiające, znajdujące się w lewym dolnym rogu, z tyłu 
obudowy urządzenia, są prawidłowo połączone z lokalną szyną uziemiającą, przy pomocy 
odpowiedniego przewodu. 
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Rysunek 165:  Tylne bloki zaciskowe na obudowie 40TE 

11.1.2 Zestyki zwierne przekładnika prądowego 

Jeżeli jest to wymagane, zestyki zwierne przekładnika prądowego można sprawdzić, aby 
upewnić się, że zostaną one zamknięte, jeżeli blok testowy zacisków od ciężkich obciążeń 
(oznaczony jako blok C na Rysunek 1) jest odłączony od wejścia prądowego PCB.  W 
przypadku przekaźnika P642, blok oznaczony jako D (obudowa 40TE) jest blokiem 
testowym do połączenia z zaciskami od ciężkich obciążeń.  W przypadku przekaźników 
P643/5, blokami testowymi do połączenia z zaciskami od ciężkich obciążeń są bloki 
oznaczone jako D i E (obudowy 60TE, 80TE).  

Wejście prądowe Zestyki zwierne między zaciskami 

 P642 (40TE) P643 (60TE) P645 (60TE/80TE) 

 1A / 5A CTs 1A / 5A CTs 1A / 5A CTs 

ΙA1 D24-D23 D24-D23 D24-D23 
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Wejście prądowe Zestyki zwierne między zaciskami 

ΙB1 D26-D25 D26-D25 D26-D25 

ΙC1 D28-D27 D28-D27 D28-D27 

ΙA2 D18-D17 D18-D17 D18-D17 

ΙB2 D20-D19 D20-D19 D20-D19 

ΙC2 D22-D21 D22-D21 D22-D21 

ΙA3  E24-E23 E24-E23 

ΙB3  E26-E25 E26-E25 

ΙC3  E28-E27 E28-E27 

ΙA4   E18-E17 

ΙB4   E20-E19 

ΙC4   E22-E21 

ΙA5   E12-E11 

ΙB5   E14-E13 

ΙC5   E16-E15 

IN-TV  D12-D11 D12-D11 

IN-LV D14-D13 D14-D13 D14-D13 

ΙN-HV D16-D15 D16-D15 D16-D15 

Tabela 1  Lokalizacje zestyków zwiernych przekładnika prądowego 

Bloki testowe do połączenia z zaciskami od ciężkich obciążeń 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 0).  

Uwaga: Należy stosować śrubokręt o namagnesowanym końcu, aby uniknąć 
zgubienia lub pozostawienia śrub w bloku zaciskowym. 

Należy wyciągnąć blok zaciskowy z tyłu obudowy i sprawdzić testerem poprawność 
zamknięcia wszystkich zestyków zwiernych. W Tabela 1 pokazano zaciski pomiędzy którymi 
znajdują się zestyki zwierne. 

 Jeżeli do przekaźnika podłączane są zewnętrzne bloki testowe, należy zachować szczególną 
ostrożność podczas stosowania wtyczek testowych, takich jak MMLB i MiCOM P992, 
ponieważ ich stosowanie może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznych napięć. 
Aby zapobiec wystąpieniu napięć, które mogą być przyczyną śmiertelnego porażenia 
elektrycznego, łącza zwierne CT* muszą być na miejscu przed włożeniem lub wyjęciem 
wtyczek testowych MMLB. 

Uwaga: Kiedy wtyk testowy MiCOM P992 jest wkładany do bloku testowego MiCOM 
P991, strona wtórna przekładników prądowych linii jest automatycznie 
zwierana, co zapewnia bezpieczeństwo. 
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Rysunek 166:  Rozmieszczenie śrub zabezpieczających dla bloków zaciskowych 

11.1.3 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. 

Podstawowymi grupami zacisków są: 

• Zaciski obwodów przekładników napięciowych 

• Zaciski obwodów przekładników prądowych 

• Zaciski zasilania pomocniczego 

• Zaciski wyjściowe napięcia wzbudzenia i wejść sterowania z izolacją optyczną 

• Zaciski zestyków przekaźnika 

• Zaciski do pierwszego tylnego portu komunikacyjnego EIA(RS)485 

• Zaciski wejść RTD 

• Zaciski wejść i wyjść pętli prądowej (analogowych) (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. 
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11.1.4 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 
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. 

11.1.5 Zestyki alarmowe  

Korzystając z testera ciągłości obwodów, należy sprawdzić czy zestyki alarmowe są w 
stanach podanych w  
w Tabela 2 2 dla wyłączonego przekaźnika. 

Stan zestyku 
Zaciski 

Przekaźnik wyłączony Przekaźnik włączony 

F11 - F12 

J11 - J12 

M11 - M12 

(P642 40TE) 

(P643/5 60TE) 

(P645 80TE) 

Zamknięty Otwarty 

F13 - F14 

J13 - J14 

M13 - M14 

(P642 40TE) 

(P643/5 60TE) 

(P645 80TE) 

Otwarty Zamknięty 

Tabela 2 2 Stan zestyków alarmowych 

11.1.6 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 3Tabela 3. 

Bez zasilania przekaźnika, zmierzyć napięcie pomocnicze, aby upewnić się, że jest ono w 
zakresie dopuszczalnym dla prawidłowej pracy. 

Znamionowe napięcie stałe 
[wartość skuteczna napięcia 

przemiennego] 

Zakres pracy w trybie 
napięcia stałego 

Zakres pracy w trybie napięcia 
przemiennego 

24 – 48 V [-] 19 – 65 V - 

48 – 110 V [40 – 100 V] 37 – 150 V 24 – 110 V 

110 – 240 V [100 – 240 V] 87 – 300 V 80 – 265 V 

Tabela 3  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. 

Zasilać przekaźnik tylko wtedy, gdy napięcie pomocnicze jest w zakresie napięcia 
pracy urządzenia.  Jeżeli dysponuje się blokiem testowym, może być on konieczny do 
podłączenia zasilania pomocniczego przekaźnika, z przodu od wtyczki testowej. 



 

 

11.2 Gdy przekaźnik jest pod napięciem 

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 wyłączeniowy również powinien być 
odizolowany podczas wykonywania sprawdzeń, aby zapobiec przypadkowemu 
otwieraniu wyłącznika. 

11.2.1 Zestyki alarmowe 

Korzystając z testera ciągłości obwodów, należy sprawdzić, czy zestyki alarmowe są w 
stanach podanych w Tabeli 2 dla przekaźnika pod napięciem.  

11.2.2 Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 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 Kontrast LCD.  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.  Kontrast można regulować za pomocą komórki 
znajdującej się na dole kolumny CONFIGURATION (KONFIGURACJA) [09FF: LCD 
Contrast (Kontrast LCD)] zwiększając (ciemniejszy) lub zmniejszając (jaśniejszy) kontrast w 
wymagany sposób. 

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.  Jeżeli tak się dzieje, wtedy istnieje możliwość przywrócenia 
oryginalnych ustawień wyświetlacza poprzez pobranie pliku z ustawieniami MiCOM S1 
Studio, z Kontrastem LCD ustawionym w typowym zakresie od 7 do 11. 

11.2.3 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 
urządzenia. 

11.2.3.1 Za pomocą sygnału IRIG-B 

Jeżeli dostępny jest sygnał zegarowy pochodzący z satelity, zgodny ze standardem IRIG-B i 
przekaźnik wyposażony jest w opcjonalny port IRIG-B, urządzenie powinno automatycznie 
synchronizować czas. 

Aby zezwolić na synchronizację daty i czasu przekaźnika przez komórkę zewnętrznego 
źródła IRIG-B, komórka [0804: DATE and TIME (data i czas), IRIG-B Sync. (synchronizacja 
przez port IRIG-B)] musi być ustawiona jako Enabled (uaktywniona).  

Należy upewnić się, że przekaźnik odbiera sygnał IRIG-B sprawdzając, czy komórka [0805: 
DATE and TIME (data i czas), IRIG-B Status] odczytuje stan Active (uaktywniona).  

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.  
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Sprawdzić, czy czas, dzień i miesiąc są prawidłowe w komórce [0801: DATE and TIME (data 
i czas), Date/Time].  Sygnał IRIG-B nie synchronizuje roku, więc należy go nastawić ręcznie 
w tej komórce. 

W przypadku zaniku zasilania pomocniczego i jeżeli bateria znajduje się w przedziale za 
pokrywą dolną urządzenia, ustawienia daty i czasu 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 urządzenie w takim stanie przez około 30 
sekund.  Po ponownym zasileniu, data i czas w komórce [0801: DATE and TIME (data i 
czas), Date/Time] powinny być prawidłowe.  Ponownie włączyć sygnał IRIG-B.  

11.2.3.2 Bez sygnału IRIG-B 

Jeżeli data i czas nie są synchronizowane sygnałem IRIG-B, należy się upewnić, że 
komórka [0804: DATE and TIME (data i czas), IRIG-B Sync. (synchronizacja przez port 
IRIG-B)] jest ustawiona jako Disabled (wyłączona).  

Nastawić datę i czas zgodnie z prawidłową datą i czasem lokalnym korzystając z komórki 
[0801: DATE and TIME (data i czas), Date/Time].  

W przypadku zaniku zasilania pomocniczego i jeżeli bateria znajduje się w przedziale za 
pokrywą dolną urządzenia, ustawienia daty i czasu 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 czas w komórce [0801: DATE and TIME (data i czas), 
Date/Time] powinny być prawidłowe. 

11.2.4 Sygnalizacja diodowa (LED) 

Po włączeniu urządzenia, zielona lampka diodowa powinna się zapalić i pozostawać 
włączona, aby zasygnalizować, że przekaźnik jest sprawny.  Przekaźnik posiada pamięć 
stałą, która zapamiętuje stany (włączony lub wyłączony) alarmu, wyłączenia, a także, 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. 

Testowanie diodowej sygnalizacji alarmowej i awaryjnej 

Diodowa sygnalizacja alarmowa i awaryjna może być testowana przy wykorzystaniu 
kolumny menu COMMISSIONING TESTS (testy rozruchowe).  Ustawić komórkę [0F0D: 
COMMISSIONING TESTS (testy rozruchowe), Test Mode (tryb testowy)] na Contacts 
Blocked (zestyki zablokowane). 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: COMMISSIONING 
TESTS (testy rozruchowe), Test Mode (tryb testowy)] na Disabled (tryb testowy wyłączony), 
ponieważ tryb testowy będzie potrzebny do dalszych testów. 

11.2.4.1 Testowanie diody sygnalizacyjnej wyłączenia 

Diodę sygnalizacyjną wyłączenia można przetestować poprzez zainicjowanie sygnału na 
ręczne wyłączenie z przekaźnika.  Jednakże, sygnalizacja wyłączenia będzie 
wykorzystywana jeszcze w dalszych testach.  Zatem, na tym etapie testowania, nie ma 
potrzeby dalszego sprawdzania diody sygnalizacyjnej wyłączenia.  



 

 

11.2.4.2 Testowanie diod sygnalizacyjnych programowanych przez użytkownika 

Aby przetestować diody sygnalizacyjne programowane przez użytkownika należy ustawić 
komórkę [0F10: COMMISSIONING TESTS (testy rozruchowe), Test LEDs (testowanie diod 
sygnalizacyjnych)] na Apply Test (Wykonaj test). Sprawdzić, czy wszystkie z 8 (P643) lub 
18 (P643/5) programowanych diod sygnalizacyjnych przekaźnika zapalają się. 

11.2.5 Zasilanie napięcia wzbudzenia 

Przekaźnik wytwarza napięcie wzbudzenia o wartości 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 listwy zaciskowej określonej w tabeli 
4Tabela 44. Sprawdzić, czy napięcie wzbudzenia mieści się w zakresie 40 V do 60 V przy 
braku obciążenia i czy biegunowość jest prawidłowa. 

Powtórzyć test dla zacisków 8 i 10. 

Tor napięciowy Zaciski 

 P642 (40TE) P643/P645 (60TE) P645 (80TE) 

+ve F7 i F8 J7 i J8 M7 i M8 

-ve F9 i F10 J9 i J10 M9 i M10 

Tabela 44  Zaciski napięcia wzbudzenia 

11.2.6 Wejścia z izolacją optyczną 

Ten test jest wykonywany w celu sprawdzenia, czy wszystkie wejścia z izolacją optyczną 
działają prawidłowo.  Przekaźnik P642 posiada 8 do 12 wejść z izolacją optyczną w 
obudowie 40TE.  Przekaźnik P643 posiada 16 do 24 wejść z izolacją optyczną w obudowie 
60TE.  Przekaźnik P645 posiada 16 do 24 wejść z izolacją optyczną w obudowie 60TE i 24 
wejść z izolacją optyczną w obudowie 80TE. 

Wejścia z izolacją optyczną należy zasilać pojedynczo; numery zacisków podano na 
schematach połączeń zewnętrznych w rozdziale P64x/EN IN.  Upewnić się, że prawidłowe 
napięcie znamionowe wejść z izolacją optyczną jest ustawione w menu Opto Config 
(konfiguracja wejść z izolacją optyczną). Upewnić się, że biegunowość jest prawidłowa i 
podłączyć napięcie wzbudzenia do odpowiednich zacisków dla 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 to sprawdzić przed podłączeniem napięcia wzbudzenia. 
W przeciwnym razie, może nastąpić uszkodzenie urządzenia.  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 (dane systemowe), Opto Ι/P Status (Status wejść z izolacją optyczną)] lub 
[0F01: COMMISSIONING TESTS (Testy rozruchowe), Opto Ι/P Status (Status wejść z 
izolacją optyczną)],  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. 

11.2.7 Przekaźniki wyjściowe 

W tym teście sprawdza się, czy wszystkie przekaźniki wyjściowe pracują prawidłowo.  
Przekaźnik P642 posiada od 8 do 12 przekaźników wyjściowych w obudowie 40TE.  
Przekaźnik P643 posiada od 16 do 24 przekaźników wyjściowych w obudowie 60TE.  
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Przekaźnik P645 posiada od 16 do 24 przekaźników wyjściowych w obudowie 60TE oraz 24 
przekaźniki wyjściowe w obudowie 80TE. 

Upewnić się, że komórka [0F0D: COMMISSIONING TESTS (testy rozruchowe), Test Mode 
(tryb testowy)] jest ustawiona na Contacts Blocked (zestyki zablokowane). 

Przekaźniki wyjściowe należy zasilać pojedynczo. Aby wybrać przekaźnik wyjściowy 1 do 
przetestowania, należy ustawić komórkę [0F0E: COMMISSIONING TESTS (testy 
rozruchowe), Test Pattern (wzorzec testowy)] na 00000000000000000000000000000001. 

Przyłączyć tester ciągłości obwodów do zacisków odpowiadających przekaźnikowi 
wyjściowemu 1 w sposób pokazany na odpowiednim schemacie połączeń zewnętrznych w 
rozdziale P64x/EN IN. 

Aby uaktywnić przekaźnik wyjściowy, należy ustawić komórkę [0F0F: COMMISSIONING 
TESTS (testy rozruchowe), Contact Test (test zestyków)] na Apply Test (Wykonaj 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. 

Wyzerować przekaźnik wyjściowy nastawiając komórkę [0F0F: COMMISSIONING TESTS 
(testy rozruchowe), Contact Test (test zestyków)] na Remove Test (Zaniechaj testowania).  

Uwaga:  Należy upewnić się, że parametry cieplne znamionowe dowolnego elementu 
podłączonego do przekaźników wyjściowych podczas procedury testowej 
nie są przekraczane przez odpowiedni przekaźnik wyjściowy przez dłuższy 
czas.  Zaleca się ograniczenie różnicy czasowej pomiędzy chwilą 
przykładania zestyku testowego a jego zdejmowaniem do ścisłego minimum. 

Powtórzyć test dla pozostałych przekaźników. 

Przywrócić przekaźnik do pracy nastawiając komórkę [0F0D: COMMISSIONING TESTS 
(testy rozruchowe), Test Mode (tryb testowy)] na Disabled (tryb testowy wyłączony).  



 

 

11.2.8 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. 

Rezystor 100 Ω, najlepiej o tolerancji 0,1%, powinien być podłączony kolejno do każdego 
wejścia RTD.  Rezystor musi mieć bardzo małą tolerancję, ponieważ w przypadku wejść 
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 sygnalizuje błąd RTD, 
ponieważ zakłada, że okablowanie RTD uległo uszkodzeniu.  Połączenia wymagane do 
przetestowania każdego wejścia RTD pokazano w Tabeli 5Tabela 5 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:  Etykieta RTD 1] 

2 B4 i B5 B5 i B6 [0413:  Etykieta RTD 2] 

3 B7 i B8 B8 i B9 [0414:  Etykieta RTD 3] 

4 B10 i B11 B11 i B12 [0415:  Etykieta RTD 4] 

5 B13 i B14 B14 i B15 [0416:  Etykieta RTD 5] 

6 B16 i B17 B17 i B18 [0417:  Etykieta RTD 6] 

7 B19 i B20 B20 i B21 [0418:  Etykieta RTD 7] 

8 B22 i B23 B23 i B24 [0419:  Etykieta RTD 8] 

9 B25 i B26 B26 i B27 [041A:  Etykieta RTD 9] 

10 B28 i B29 B29 i B30 [041B:  Etykieta RTD 10] 

Tabela 5 5  Zaciski wejść RTD 

11.2.9 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). 

Szczegóły dotyczące połączeń zacisków przekaźnika podano na schematach połączeń w 
rozdziale P64x/EN IN.  Należy zwrócić uwagę na to, że 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 VA, 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 oraz typ wejścia CLIx 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). 
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Sprawdzić dokładność wejścia pętli prądowej w kolumnie MEASUREMENTS 3 - CLIO Input 
03-02-01/4 w menu.  Wyświetlacz powinien pokazywać (CLIx maximum + CLIx minimum)/2 
1% pełnej skali dokładności. 

11.2.10 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 
rozdziale P64x/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, 
minimalne i maksymalne nastawy CLOx oraz typ wyjścia CLOx dla danego zastosowania.  
Podać do przekaźnika odpowiedni wejściowy sygnał analogowy 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 do 1 mA CLO), 5 mA (0 do 10 mA CLO) lub 10 mA (0 do 20, 
4 do 20 mA CLO).  Dokładność powinna być w zakresie ±0,5% pełnej skali + dokładność 
miernika. 

11.2.11 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. 

11.2.11.1 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 (takie jak MiCOM S1 Studio 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 i komputer przenośny uruchamiający odpowiednie 
oprogramowanie należy tymczasowo podłączyć do pierwszego, tylnego portu K-Bus 
przekaźnika.  Numery zacisków pierwszego, tylnego portu K-Bus przekaźnika podane są w 
Tabeli 6 Tabela 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 P642 (40TE) P643/5 (60TE) P643/5 (80TE) 

Ekran Ekran F16 J16 M16 

1 +ve F17 J17 M17 

2 -ve F18 J18 M18 

Tabela 6  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 (komunikacja), Remote Address (zdalny adres)] 
musi być ustawiony na wartość pomiędzy 1 i 254. 

Korzystając z komputera przenośnego typu PC, należy 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 (komunikacja), Physical Link (łącze fizyczne)] na Fiber Optic 
(światłowód). Upewnić się, że adres przekaźnika i ustawienia prędkości transmisji w 
bodach w oprogramowaniu użytkowym są takie same jak parametry ustawione w komórce 
[0E04: COMMUNICATIONS (komunikacja), Baud Rate (prędkość transmisji w bodach)] 
przekaźnika  Korzystając z Master Station (stacji nadrzędnej), należy sprawdzić, czy 
komunikacja z przekaźnikiem może być ustanowiona.  

11.2.11.2 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 portu EIA(RS)485 przekaźnika podane są w Tabeli 6  

Upewnić się, że adres przekaźnika, prędkość transmisji w bodach oraz ustawienia 
parzystości oprogramowania użytkowego są takie same jak parametry ustawione w 
komórkach [0E02: COMMUNICATIONS (komunikacja), Remote Address (zdalny adres)], 
[0E04: COMMUNICATIONS (komunikacja), Baud Rate (prędkość transmisji w bodach)] i 
[0E05: COMMUNICATIONS (komunikacja), Parity (parzystość)] przekaźnika. 

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 (komunikacja), Physical Link (łącze fizyczne)] na Fiber Optic 
(światłowód). Upewnić się, że adres przekaźnika i ustawienia prędkości transmisji w 
bodach w oprogramowaniu użytkowym są takie same jak parametry ustawione w komórce 
[0E04: COMMUNICATIONS (komunikacja), Baud Rate (prędkość transmisji w bodach)] 
przekaźnika.  Korzystając z Master Station (stacji nadrzędnej), należy sprawdzić, czy 
komunikacja z przekaźnikiem może być ustanowiona.  

11.2.11.3 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 (komunikacja), Physical Link (łącze fizyczne)] na Fiber Optic 
(światłowód) 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 [0E02: 
COMMUNICATIONS (komunikacja), Remote Address (zdalny adres)] i [0E04: 
COMMUNICATIONS (komunikacja), Baud Rate (prędkość transmisji w bodach)] 
przekaźnika. 

Korzystając z Master Station (stacji nadrzędnej), należy sprawdzić, czy komunikacja z 
przekaźnikiem może być ustanowiona.  

11.2.11.4 System komunikacyjny DNP3.0 

Podłączyć komputer przenośny uruchamiając odpowiednie stacyjne oprogramowanie 
nadrzędne (DNP3.0 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 portu EIA(RS)485 przekaźnika podane są w Tabeli 6. 

Upewnić się, że adres przekaźnika, prędkość transmisji w bodach oraz ustawienia 
parzystości oprogramowania użytkowego są takie same jak parametry ustawione w 
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komórkach [0E02: COMMUNICATIONS (komunikacja), Remote Address (zdalny adres)], 
[0E04: COMMUNICATIONS (komunikacja), Baud Rate (prędkość transmisji w bodach)] i 
[0E05: COMMUNICATIONS (komunikacja), Parity (parzystość)] przekaźnika. 

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 (komunikacja), Physical Link (łącze fizyczne)] na Fiber Optic 
(światłowód). Upewnić się, że adres przekaźnika i ustawienia prędkości transmisji w 
bodach w oprogramowaniu użytkowym są takie same jak parametry ustawione w komórce 
[0E04: COMMUNICATIONS (komunikacja), Baud Rate (prędkość transmisji w bodach)] 
przekaźnika. Korzystając z Master Station (stacji nadrzędnej), należy sprawdzić, czy 
komunikacja z przekaźnikiem może być ustanowiona. 

11.2.11.5 System komunikacyjny IEC 61850 

Podłączyć komputer przenośny, uruchamiając odpowiednie stacyjne oprogramowanie 
nadrzędne (IEC 61850 Master Station) lub program przeglądania MMS, do portu 
ethernetowego przekaźnika (RJ45 lub złącze światłowodowe ST).  Numery zacisków dla 
portu ethernetowego przekaźnika podane są w Tabeli 7. 

Konfiguracja parametrów IP  przekaźnika (adres IP, Subnet Mask (maska podsieci), 
Gateway (brama sieciowa)) oraz parametrów synchronizacji czasu SNTP (SNTP Serwer 1, 
SNTP Serwer 2) jest wykonywana przez narzędzie IED Configurator.  Jeżeli te parametry nie 
są dostępne z pliku SCL, należy je skonfigurować ręcznie.  

Jeżeli przypisany adres IP jest powielony gdzie indziej w tej samej sieci, zdalna komunikacja 
działa w nieokreślony sposób.  Jednakże, przekaźnik sprawdza, czy nie występuje konflikt 
przy każdej zmianie konfiguracji IP i przy włączeniu urządzenia.  W przypadku wykrycia 
konfliktu IP generowany jest alarm.  Przekaźnik można skonfigurować na odbiór danych z 
sieci innych niż sieć lokalna za pomocą ustawień Gateway (bramy sieciowej).  

Sprawdzić, czy komunikacja z przekaźnikiem może być ustanowiona. 

Aby prowadzić komunikację z inteligentnym urządzeniem elektronicznym (IED) zgodnym ze 
standardem IEC 61850 w sieci ethernetowej, należy tylko znać jego adres IP. Następnie, 
można wykonać konfigurację w jeden z następujących sposobów:  

• Klient IEC 61850 (lub urządzenie nadrzędne), takie jak komputer systemu nadzoru i 
sterowania PACiS (MiCOM C264) lub HMI 

• Program przeglądania MMS za pomocą którego można pobrać pełny model danych z 
urządzenia IED bez żadnej wcześniejszej wiedzy  

Zmiany ustawień, takich jak ustawienia zabezpieczające, nie są obsługiwane w aktualnej 
implementacji IEC 61850.  Takie zmiany ustawień wykonywane są z użyciem programu 
MiCOM S1 Studio przy wykorzystaniu przedniego portu komunikacji szeregowej przekaźnika 
lub poprzez łącze ethernetowe.  Ta procedura nosi nazwę tunelowania.  Więcej informacji na 
temat systemu komunikacji IEC 61850S podano w rozdziale Komunikacja z systemami 
SCADA, P64x/EN SC. 

Do portu ethernetowego podłączane jest wtyk ekranowany RJ45.  W Tabeli 7 opisano 
sygnały i piny wtyku: 

Pin Nazwa sygnału Definicja sygnału 

1 TXP Przesyłanie danych (dodatni) 

2 TXN Przesyłanie danych (ujemny) 

3 RXP Odbiór danych (dodatni) 

4 - Nie używany 

5 - Nie używany 

6 RXN Odbiór danych (ujemny) 

7 - Nie używany 

8 - Nie używany 

Tabela 7  Sygnały na wtyku podłączanym do portu ethernetowego 



 

 

11.2.12 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 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. 

11.2.12.1 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 (MiCOM S1 Studio 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 i komputer przenośny uruchamiający odpowiednie 
oprogramowanie należy tymczasowo podłączyć do drugiego, tylnego portu przekaźnika 
skonfigurowanego dla K-Bus.  Numery zacisków dla portu K-Bus przekaźnika podane są 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 8  Zaciski K-Bus do drugiego tylnego portu komunikacyjnego 

* Wszystkie inne piny są odłączone. 

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 
granicach pomiędzy 1 i 254.  Konfiguracja drugiego tylnego portu komunikacyjnego [0E88: 
COMMUNICATIONS RP2 Port Config.] musi być ustawiona na K-Bus. 

Korzystając z komputera przenośnego typu PC, należy sprawdzić, czy komunikacja z 
przekaźnikiem może być ustanowiona. 

11.2.12.2 Konfiguracja EIA(RS)485  

Jeżeli zainstalowano konwerter (CK222) do konwersji danych z połączenia szeregowego 
EIA(RS)485 na połączenie szeregowe EIA(RS)232, należy podłączyć komputer przenośny 
uruchamiając odpowiednie oprogramowanie (MiCOM S1 Studio) do strony EIA(RS)232 
konwertera a drugi tylny port komunikacyjny przekaźnika do strony EIA(RS)485 konwertera.  

Numery zacisków portu EIA(RS)485 przekaźnika podane są w Tabeli 7Tabela 7.  

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 
granicach pomiędzy 1 i 254.  Konfiguracja drugiego tylnego portu komunikacyjnego [0E88: 
COMMUNICATIONS RP2 Port Config.] musi być ustawiona na EIA(RS)485. 

Korzystając z komputera przenośnego typu PC, należy sprawdzić, czy komunikacja z 
przekaźnikiem może być ustanowiona. 

11.2.12.3 Konfiguracja EIA(RS)232  

Podłączyć komputer przenośny uruchamiając odpowiednie oprogramowanie (MiCOM S1 
Studio) do tylnego portu komunikacyjnego EIA(RS)2322 przekaźnika.   

                                                      
2 Ten port jest faktycznie zgodny z EIA(RS)574; 9-pinowa wersja EIA(RS)232, patrz www.tiaonline.org. 



P64x/EN CM/B52 Rozruch przy oddaniu do eksploatacji
 

 

 

MiCOM P642, P643, P645
 

 

CM 

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 9 Zaciski drugiego tylnego portu komunikacyjnego EIA(RS)232 

# 
 Piny kontrolne do użycia z modemem. 

Podłączenie 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.  Koniec 
kabla od strony przekaźnika powinien być zakończony 9-pinową wtyczką męska typu D w 
osłonie metalowej.  Numery zacisków portu EIA(RS)232 przekaźnika podane są w Tabeli 
9Tabela 9 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 
granicach pomiędzy 1 i 254.  Konfiguracja drugiego tylnego portu komunikacyjnego [0E88: 
COMMUNICATIONS RP2 Port Config.] musi być ustawiona na EIA(RS)232. 

Korzystając z komputera przenośnego typu PC, należy sprawdzić, czy komunikacja z 
przekaźnikiem może być ustanowiona. 

11.2.13 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 (dane systemowe), Frequency 
(częstotliwość)].  

Aby zapobiec niepożądanemu zadziałaniu elementów zabezpieczających przy podaniu 
prądu podczas testu, należy upewnić się, że elementy uruchamiane poprzez podanie prądu 
są wyłączone. 

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 podano odpowiednie 
wartości odczytane w kolumnie MEASUREMENTS 1 (pomiary 1) przekaźnika oraz wartości 
do zanotowania, które zostaną wyświetlone na mierniku.  

Komórka menu Podać prąd do 

 P642 (40TE) P643 (60TE) P645 
(60TE/80TE) 

 1A/5A CTs 1A/5A CTs 1A/5A CTs 

[0201: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙA1 
Magnitude (amplituda A1)] 

D24-D23 D24-D23 D24-D23 

[0203: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙB1 
Magnitude (amplituda B1)] 

D26-D25 D26-D25 D26-D25 



 

 

Komórka menu Podać prąd do 

 P642 (40TE) P643 (60TE) P645 
(60TE/80TE) 

 1A/5A CTs 1A/5A CTs 1A/5A CTs 

[0205: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙC1 
Magnitude (amplituda C1)] 

D28-D27 D28-D27 D28-D27 

[0207: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙA2 
Magnitude (amplituda A2)] 

D18-D17 D18-D17 D18-D17 

[0209: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙB2 
Magnitude (amplituda B2)] 

D20-D19 D20-D19 D20-D19 

[020B: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙC2 
Magnitude (amplituda C2)] 

D22-D21 D22-D21 D22-D21 

[020D: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙA3 
Magnitude (amplituda A3)] 

 F24-F23 F24-F23 

[020F: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙB3 
Magnitude (amplituda B3)] 

 F26-F25 F26-F25 

[0211: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙC3 
Magnitude (amplituda C3)] 

 F28-F27 F28-F27 

[0213: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙA4 
Magnitude (amplituda A4)] 

  F18-F17 

[0215: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙB4 
Magnitude (amplituda B4)] 

  F20-F19 

[0217: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙC4 
Magnitude (amplituda C4)] 

  F22-F21 

[0219: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙA5 
Magnitude (amplituda A5)] 

  F12-F11 

[021B: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙB5 
Magnitude (amplituda B5)] 

  F14-F13 

[021D: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙC5 
Magnitude (amplituda C5)] 

  F16-F15 

[0265: MEASUREMENTS 1, ΙN-HV Measured 
Magnitude (zmierzona amplituda N-HV)] 

D16-D15 D16-D15 D16-D15 

[026C: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙN-LV 
Magnitude (zmierzona amplituda N-LV)]  

D14-D13 D14-D13 D14-D13 

[0273: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙN-TV 
Magnitude (zmierzona amplituda N-TV)] 

 D12-D11 D12-D11 

Tabela 10 10  Zaciski wejść prądowych 

Zmierzone wartości prądu wyświetlone na wyświetlaczu przekaźnika LCD lub na ekranie 
komputera przenośnego podłączonego do czołowego portu komunikacyjnego będą 
wartościami pierwotnymi lub wartościami wtórnymi prądu.  Jeżeli komórka [0D02: 
MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Local Values (lokalne wartości)] jest 
ustawiona jako Primary (strona pierwotna), wyświetlane wartości powinny być równe 
wartości prądu przyłożonego pomnożonej przez wartość odpowiedniej przekładni 
przekładnika prądowego, ustawionej w kolumnie menu CT and VT RATIOS (przekładnie 
przekładników prądowego i napięciowego) (patrz Tabela 11  Tabela 11).  Jeżeli komórka 
[0D02: MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Local Values (lokalne wartości)] jest 
ustawiona jako Secondary (czyli strona wtórna), wyświetlane wartości powinny być równe 
wartości podanego prądu. 

Uwaga:  Jeżeli do wyświetlania mierzonego prądu wykorzystywany jest komputer PC 
podłączony do przekaźnika za pośrednictwem tylnego portu 
komunikacyjnego, proces będzie podobny.  Jednakże, ustawienie komórki 
[0D03: MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Remote Values 
(wartości zdalne)] 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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Następnie, należy sprawdzić, czy wszystkie przekładniki prądowe trójfazowe powiązane z 
jednym obwodem mają taką samą biegunowość. Należy podać taki sam prąd na fazy A, B i 
C - przesunięcie fazowe takie jak dla zrównoważonego układu trójfazowego .  Dla kątów 
fazowych ∠A = 0o, ∠B = -120o, ∠C = 120o, dla standardowego układu rotacji faz ABC.  
Rozpoczynając od wejścia prądowego 1, należy podać prąd zrównoważony i sprawdzić 
zmierzoną wartość prądu szczątkowego w komórce [IN-HV Deriv Mag], [IN-LV Deriv Mag], 
lub [IN-TV Deriv Mag], w zależności od tego, do którego obwodu przekładnika przypisane 
jest dane wejście prądowe.  Zmierzona wartość prądu szczątkowego powinna być mniejsza 
niż 0,05 p.u.  Jeżeli zmierzona wartość prądu szczątkowego jest wysoka, wtedy w jednym 
lub większej liczbie obwodów przekładnika prądowego może występować problem (na 
przykład, odwrotne podłączenie).  Wykonać ten sam test na pozostałych wejściach 
prądowych. 

Komórka menu 

Odpowiednia przekładnia 
przekładnika prądowego 
(w kolumnie "VT and CT 

RATIO" (przekładnie 
przekładników prądowego i 

napięciowego) (0A) of menu) 

[0201: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙA1 Magnitude (amplituda 
A1)] 

[0203: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙB1 Magnitude (amplituda 
B1)] 

[0205: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙC1 Magnitude (amplituda 
C1)] 

[0A12: Phase CT Primary] 
[0A13: Phase CT Sec’y] 

[0207: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙA2 Magnitude (amplituda 
A2)] 

[0209: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙB2 Magnitude (amplituda 
B2)] 

[020B: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙC2 Magnitude (amplituda 
C2)] 

[0A16: Phase CT Primary] 
[0A17: Phase CT Sec’y] 

[020D: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙA3 Magnitude (amplituda 
A3)] 

[020F: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙB3 Magnitude (amplituda 
B3)] 

[0211: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙC3 Magnitude (amplituda 
C3)] 

[0A1A: Phase CT Primary] 
[0A1B: Phase CT Sec’y] 

[0213: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙA4 Magnitude (amplituda 
A4)] 

[0215: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙB4 Magnitude (amplituda 
B4)] 

[0217: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙC4 Magnitude (amplituda 
C4)] 

[0A1E: Phase CT Primary] 
[0A1F: Phase CT Sec’y] 

[0219: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙA5 Magnitude (amplituda 
A5)] 

[021B: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙB5 Magnitude (amplituda 
B5)] 

[021D: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙC5 Magnitude (amplituda 
C5)] 

[0A22: Phase CT Primary] 
[0A23: Phase CT Sec’y] 

[0265: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙN-HV Magnitude 
(zmierzona amplituda N-HV)] 

[0A5A: E/F CT Primary] 

[0A5B: E/F CT Sec’y] 

[026C: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙN-LV Magnitude 
(zmierzona amplituda N-LV)]  

[0A5F: E/F CT Primary] 

[0A60: E/F CT Sec’y] 

[0273: MEASUREMENTS (pomiary) 1, ΙN-TV Magnitude 
(zmierzona amplituda N-TV)] 

[0A64: E/F CT Primary] 

[0A65: E/F CT Sec’y] 

Tabela 11  Ustawienia przekładni przekładników prądowych 



 

 

11.2.14 Wejścia napięciowe 

Ten test służy do sprawdzenia, czy dokładność pomiaru napięcia mieści się w granicach 
dopuszczalnych tolerancji. 

Należy wymusić napięcie równe napięciu znamionowemu kolejno na każdym wejściu 
napięciowym przekładników napięciowych, sprawdzając jego amplitudę z wykorzystaniem 
miernika uniwersalnego.  W Tabeli 12 podano odpowiednie wartości odczytane w kolumnie 
MEASUREMENTS 1 (pomiary 1) przekaźnika oraz wartości do zanotowania, które zostaną 
wyświetlone na mierniku.  

Komórka menu Napięcie przyłożone do 

 P642 
(40TE) 

P643 
(60TE) 

P645 
(60TE/80TE) 

[028F: MEASUREMENTS 1 (pomiary 1), VAN 
Magnitude (amplituda znamionowego napięcia fazowego 
VAN)] 

 D2-D1 D2-D1 

[0291: MEASUREMENTS 1 (pomiary 1), VBN 
Magnitude (amplituda znamionowego napięcia fazowego 
VBN)] 

 D4-D3 D4-D3 

[0293: MEASUREMENTS 1 (pomiary 1), VCN 
Magnitude (amplituda znamionowego napięcia fazowego 
VCN)] 

 F2-F1 F2-F1 

[0295: MEASUREMENTS 1 (pomiary 1), VX Measured 
Mag (zmierzona amplituda VX)]  F4-F3 F4-F3 

[0295]: MEASUREMENTS 1 (pomiary 1), VX Measured 
Mag (zmierzona amplituda VX)] 

[029C]: MEASUREMENTS 1 (pomiary 1), VAB 
Measured Mag (zmierzona amplituda VAB)] 

C4-C3   

[029E]: MEASUREMENTS 1 (pomiary 1), VBC 
Measured Mag (zmierzona amplituda VBC)] C2-C1   

Tabela 12 12  Zaciski wejść napięciowych 

Zmierzone wartości napięcia wyświetlone na wyświetlaczu przekaźnika LCD lub na ekranie 
komputera przenośnego podłączonego do czołowego portu komunikacyjnego będą 
wartościami pierwotnymi lub wartościami wtórnymi napięcia.  Jeżeli komórka [0D02: 
MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Local Values (lokalne wartości)] jest 
ustawiona jako Primary (czyli strona pierwotna), wyświetlane wartości powinny być równe 
wartości napięcia przyłożonego pomnożonej przez wartość odpowiedniej przekładni 
przekładnika napięciowego, ustawionej w kolumnie VT i CT RATIOS menu (patrz Tabela 
13).  Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Local Values 
(lokalne wartości)] jest ustawiona jako Secondary (czyli strona wtórna), wyświetlane 
wartości powinny być równe wartości napięcia przyłożonego. 

Uwaga:  Jeżeli do wyświetlania mierzonego napięcia wykorzystywany jest komputer 
PC podłączony do przekaźnika za pośrednictwem tylnego portu 
komunikacyjnego, proces będzie podobny.  Jednakże, ustawienie komórki 
[0D03: MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Remote Values 
(wartości zdalne)] 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 

Odpowiednia przekładnia 
napięciowa 

(w kolumnie “VT and CT RATIO” 
(0A) menu) 

[021A: MEASUREMENTS 1 (pomiary 1), VAN Magnitude 
(amplituda znamionowego napięcia fazowego VAN)] 

[021C: MEASUREMENTS 1 (pomiary 1), VBN Magnitude 
(amplituda znamionowego napięcia fazowego VBN)] 

[021E: MEASUREMENTS 1 (pomiary 1), VCN Magnitude 
(amplituda znamionowego napięcia fazowego VCN)] 

[0A03: Main VT Primary] 

[0A04: Main VT Sec’y] 

[0220: MEASUREMENTS 1 (pomiary 1), VX Measured Mag 
(zmierzona amplituda VX)] 

[0A07: VX VT Primary] 

[0A08: VX VT Sec’y] 

Tabela 13 13  Ustawienia przekładni przekładników napięciowych 

 



 

 

12 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 12.1 i 
12.2. 

Uwaga:  Obwód wyłączeniowy powinien pozostać otwarty (odizolowany) podczas 
wykonywania sprawdzeń, aby zapobiec przypadkowemu otwieraniu 
wyłącznika. 

12.1 Zastosowanie ustawień dostosowanych do       specyficznych warunków pracy 
przekaźnika 

Istnieją różne metody ustawiania przekaźnika w zależności od warunków jego pracy: 

• Przenoszenie ustawień z wcześniej przygotowanego pliku danych ustawień przy 
wykorzystaniu komputera przenośnego na którym można uruchomić odpowiednie 
oprogramowanie do transmisji (MiCOM S1 Studio). 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.  Metoda ta jest preferowana w przypadku 
przenoszenia nastawień funkcyjnych, ponieważ jest znacznie szybsza i obarczona 
mniejszym marginesem błędu. Jeżeli istnieje możliwość zaprogramowania logiki PSL 
przekaźnika innej 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.  

Kiedy instalacja wymaga zastosowania logiki PSL właściwej dla danego 
zastosowania, zasadnicze znaczenie ma to, aby pobrać (przesłać) odpowiedni plik .psl 
do przekaźnika, dla każdej grupy ustawień, która będzie wykorzystywana.  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. 

12.2 Sprawdzanie ustawień dostosowanych do specyficznych warunków pracy 
przekaźnika 

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 (MiCOM S1 Studio). 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 dane ściągnięte z przekaźnika z danymi oryginalnymi dla 
danego zastosowania dostarczonymi w dokumentacji (w przypadkach, gdy klient 
dostarczył tylko wydrukowane na papierze dane dotyczące wymaganych ustawień i 
dostępny jest komputer przenośny do ściągania danych z przekaźnika). 
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• 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 testów rozruchowych przekaźnika. 

Ze względu na różnorodność zastosowań i możliwą złożoność logiki PSL, podawanie 
szczegółów na temat właściwych procedur testowych jest poza zakresem tych instrukcji 
rozruchowych. 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 prawidłową pracę urządzenia.  Dane do testów powinny być 
dostarczone inżynierowi odpowiedzialnemu za rozruch przekaźnika na dyskietce, wraz z 
plikiem zawierającym ustawienia logiki PSL.  

12.3 Demonstracja prawidłowej pracy przekaźnika 

Testy 4.2.9 i 4.2.10 wykazały już, że przekaźnik jest prawidłowo wykalibrowany, tak więc, 
celem tych testów jest: 

• Potwierdzenie, że główna funkcja zabezpieczająca przekaźnika P643/4/5, tj. 
zabezpieczenie różnicowo-prądowe, może spowodować wyzwolenie przy 
prawidłowych ustawieniach właściwych dla danego zastosowania. 

• Sprawdzenie prawidłowości ustawień rezerwowego fazowego zabezpieczenia 
nadprądowego (P642/3/5). 

• Sprawdzenie prawidłowości przypisania zestyków powodujących wyłączenie, poprzez 
monitorowanie  odpowiedzi na określone, podane prądy zakłóceniowe. 

12.4 Zabezpieczenie różnicowe przekładnika (P642/3/5) 

Aby zapobiec niepożądanemu zadziałaniu jakichkolwiek innych elementów z, wszystkie 
elementy zabezpieczające, za wyjątkiem zabezpieczenia różnicowego przekładnika, należy 
wyłączyć na czas trwania testów zabezpieczenia różnicowego.  Wykonuje się to w kolumnie 
CONFIGURATION (konfiguracja) przekaźnika. Należy zanotować, które elementy 
zabezpieczające należy włączyć ponownie  po zakończeniu testów.  

Zabezpieczenie różnicowe przekładnika (P642/3/5) posiada trzy elementy, jeden dla każdej 
fazy. Zabezpieczenie różnicowe z polaryzacją wykorzystuje maksymalny prąd polaryzacji 
(prąd spoczynkowy) w trzech fazach do polaryzacji elementów zabezpieczenia.  
Szczegółową charakterystykę polaryzacji opisano w rozdziale P64x/EN OP. 

12.4.1 Czułość prądowa niskoustawionego elementu "Low set" (zabezpieczenia nadprądowego 
czasowego) (Is1) 

Podłączyć urządzenie w taki sposób, aby można było podać prąd na zaciski D24 i D23. 
Powoli zwiększać prąd z wartości 0 Amp i zanotować wartość "pick-up" przy której następuje 
zadziałanie przekaźnika.  Powoli zmniejszać prąd i zanotować wartość "drop-off" przy której 
następuje wyzerowanie przekaźnika.  Sprawdzić, czy wartości prądu pick-up i drop-off 
mieszczą się w zakresie podanym w tabeli 14Tabela 14 14. 

W Tabeli 14 Tabela 14 14 poniżej, 
factormatchingamplitude

I
I s1=  

Is1 to nastawa niskoustawionego elementu "low set" (zabezpieczenia nadprądowego 
czasowego), którą można znaleźć w komórce [Is1] pod nagłówkiem GROUP 1 DIFF 
PROTECTION w menu.  Stosowany jest współczynnik dopasowujący amplitudę w celu 
skompensowania niedopasowania prądów wynikającego z różnych przekładni przekładnika 
prądowego.  Jest jeden współczynnik dopasowujący amplitudę dla strony HV (WN), który 
znajduje się w komórce [Match Factor HV], jeden współczynnik dla strony LV (NN) 
znajdujący się w komórce [Match Factor LV] i jeden współczynnik dla strony TV (NT) 
znajdujący się w komórce [Match Factor TV].  Komórki te znajdują się pod nagłówkiem 
GROUP 1 SYSTEM CONFIG w menu.  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 HV, LV czy TV. 



 

 

 Poziom prądu 

Wartość Pick-up (zadziałanie 
przekaźnika) 0,90 x I do 1,1 x I 

Wartość Drop-off (wyzerowanie 
przekaźnika) 0,90 x wartość pick-up do 1 x wartość pick-up 

Tabela 14 14 Wartość pick-up (zadziałanie przekaźnika) i drop-off (wyzerowanie 
przekaźnika) dla niskoustawionego elementu "low set" (zabezpieczenia 
nadprądowego czasowego).  

Powtórzyć powyższy test dla każdej z pozostałych faz po stronie HV i dla wszystkich trzech 
faz po stronie LV i TV.  Patrz Tabela 10 Tabela 10 10. 

Ponieważ wejścia przekładnika prądowego do każdej fazy zostały sprawdzone zarówno 
poprzez kontrolę pomiarową jak i poprzez sprawdzenie wyłączenia spowodowanego przez 
zabezpieczenie nadprądowe czasowe (low set), należy jeszcze tylko sprawdzić czas 
zadziałania czułość prądową elementu "high set" (zabezpieczenia wysokozwarciowego 
bezzwłocznego) dla każdej fazy, tylko po jednej stronie przekładnika. 

12.4.2 Czas zadziałania elementu niskoustawionego elementu "low set" (zabezpieczenia 
nadprądowego czasowego) 

Podłączyć przekaźnik w taki sposób, aby można było podać prąd przez zaciski D24 i D23 i 
dodatkowo, połączyć styki przekaźnika dla tej funkcji zabezpieczającej w taki sposób, aby 
wygenerował sygnał na wyłączenie zestawu testowego i zatrzymał człon czasowy (timer).  
Skonfigurować zestaw testowy w taki sposób, aby człon czasowy (timer) uruchomił się w 
momencie podania prądu do przekaźnika. 

Podać prąd 5 x I do strony  HV, na fazę A (zaciski D24 i D23). Sprawdzić, czy czas 
zadziałania przekaźnika mieści się w zakresie od 30 ms do 35 ms.  Powtórzyć ten test dla 
obu pozostałych faz po stronie HV, w sposób pokazany w Tabeli 10Tabela 10 10. 

12.4.3 Czułość prądowa elementu "high set" (zabezpieczenia wysokozwarciowego bezzwłocznego) 
(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 zabezpieczenia wysokozwarciowego 
bezzwłocznego (high set element).  Ten test można wykonać tylko wtedy, gdy zestaw 
testowy jest w stanie podać do przekaźnika prąd o wartości wystarczającej do 
spowodowania wyłączenia przez element zabezpieczający przy ustawieniach obliczonych 
dla danego zastosowania.  

Przekaźnik powinien być podłączony w taki sposób, aby można było podać prąd przez 
zaciski D24 i D23.  Ponadto, przekaźnik wyjściowy skonfigurowany jako Idiff HS1 Trip A 
(DDB 903) powinien być podłączony, aby wygenerowany został sygnał na wyłączenie 
zestawu testowego i zatrzymanie członu czasowego (timer).  

Ważne jest wyłączenie zestawu testowego, aby zapobiec długotrwałemu podawaniu 
prądów o zbyt dużych wartościach. 
Zaleca się, aby podczas tego testu zabezpieczenie nadprądowe czasowe (low set element) 
było nadal włączone.  Człon czasowy (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 przeprowadzono dwa testy.  
Patrz Tabela 15. 

 Is HS1 
(wyłączenie) 

Is HS1 (bez 
wyłączenia) 

1,1 x I 0,90 x I 

Tabela 15  Czułość elementu "high set" (zabezpieczenia wysokozwarciowego 
bezzwłocznego) 
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Pierwszym testem, który należy wykonać jest test sprawdzający chwilowe zadziałanie 
zabezpieczenia bezzwłocznego przy wyższym poziomie prądu. 

W Tabeli 15, 
factormatchingamplitude

HSIs
I

1
=  

Is HS1 to nastawa elementu "high set" (zabezpieczenia wysokozwarciowego 
bezzwłocznego), która znajduje się w komórce [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.  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 dwa powyższe testy dla dwóch pozostałych elementów po stronie HV 
przekładnika w sposób pokazany w Tabeli 10. 

12.4.4 Czas zadziałania elementu "high set" (zabezpieczenia wysokozwarciowego bezzwłocznego) 

Ten test można wykonać tylko wtedy, gdy zestaw testowy jest w stanie podać do 
przekaźnika prąd o wartości wystarczającej do spowodowania wyłączenia przez element 
zabezpieczający przy ustawieniach obliczonych dla danego zastosowania.  Podłączyć 
przekaźnik w taki sposób, aby można było podać prąd przez zaciski D24 i D23 i dodatkowo, 
połączyć styki przekaźnika dla tej funkcji zabezpieczającej w taki sposób, aby wygenerował 
sygnał na wyłączenie zestawu testowego i zatrzymał człon czasowy (timer).  Skonfigurować 
zestaw testowy w taki sposób, aby człon czasowy (timer) uruchomił się w momencie podania 
prądu do przekaźnika. Podać prąd 3 x I do strony HV, na fazę A (zaciski D24 i D23). 
Sprawdzić, czy czas zadziałania przekaźnika mieści się w zakresie od 10 ms do 15 ms. 

Powtórzyć ten test dla obu pozostałych faz po stronie HV, w sposób pokazany w Tabeli 
10Tabela 10 10. 

12.4.5 Sprawdzanie stabilności zabezpieczenia różnicowego na zwarcia bezpośrednie poprzez 
próbę podania prądu po stronie pierwotnej przekładnika prądowego 

W celu sprawdzenia stabilności dla zwarć bezpośrednich, zalecane jest, szczególnie w 
przypadku nowej instalacji, zasymulowanie zewnętrznego zwarcia bezpośredniego, poprzez 
rzeczywistą symulację zwarcia po stronie pierwotnej przekładników prądowych.  Uzyskuje 
się to poprzez wywołanie zwarcia trójfazowego po stronie wyjściowej przekładników 
prądowych NN i zasilenie uzwojenia WN z trójfazowego źródła średniego napięcia.  
Zazwyczaj, uzwojenie WN 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 poprzez podanie prądu pierwotnego na uzwojenie 
robocze przekaźnika nie jest tutaj opisana, ponieważ w jej przypadku 
konieczne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa użytkowania, 
pozwoleń na pracę i zatwierdzeń dotyczących testów. 

12.4.6 Sprawdzanie stabilności zabezpieczenia różnicowego okablowania po stronie wtórnej 
przekładnika prądowego na zwarcia bezpośrednie poprzez próbę podania prądu po stronie 
wtórnej przekładnika prądowego 

Próba podania prądu po stronie wtórnej przekładnika prądowego może służyć do weryfikacji 
ustawień.  Dla transformatora dwuuzwojeniowego, zasymulowany jest przepływ prądu 
zwarciowego od strony NN, z równoważącym zestawem prądów na jednej lub dwu fazach, 
do strony WN.  Jeżeli wszystkie nastawy i konfiguracje przekładnika prądowego są 
prawidłowe, nie powinno nastąpić żadne wyzwolenie i minimalny prąd różnicowy będzie 
mierzony przez przekaźnik.  W przypadku przekaźnika posiadającego więcej niż dwa 
wejścia spolaryzowane (modele P643 i P645), podanie prądu zwarcia zewnętrznego musi 
być powtórzone dla każdego dodatkowego zestawu wejść przekładnika prądowego.  Na 



 

 

przykład, kiedy przekaźnik P643 jest używany do zabezpieczania transformatora 
trójuzwojeniowego, należy podać prąd powodujący zwarcie bezpośrednie dla Zacisku 1 CT 
do Zacisku 2 CT, a następnie dla Zacisku 1 CT do Zacisku 3 CT. W przypadku stosowania 
przekaźnika P643 do zabezpieczania transformatora dwuuzwojeniowego lub w przypadku 
stosowania przekaźnika P645, należy sprawdzić w komórce [HV CT Terminals], [LV CT 
Terminals] i [TV CT Terminals] pod nagłówkiem GROUP 1 SYSTEM CONFIG w menu, które 
wejścia przekładnika prądowego są skonfigurowane dla każdego uzwojenia transformatora.  
Zwarcia bezpośrednie wywoływane są pomiędzy przekładnikami prądowymi przypisanymi 
do różnych uzwojeń transformatora. 

Podczas tych testów należy wyłączyć wszystkie funkcje zabezpieczające uruchamiane 
poprzez podanie prądu, za wyjątkiem zabezpieczenia różnicowego.  Należy 
zanotować, które funkcje zabezpieczające należy włączyć ponownie  po zakończeniu 
testów. 

12.4.6.1 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 oraz, że zacisk 1 CT 
(D23, D24) jest przypisany do uzwojenia WN a zacisk 5 CT (F11, F12) jest przypisany do 
uzwojenia NN. Podany jest prąd zwarciowy, wypływający z fazy A na zacisku 5 CT.  
Zastosowano taką samą nastawę filtrowania składowej kolejności zerowej dla uzwojenia WN 
i NN. Zatem, jeżeli zasymulowany jest wypływ prądu 1 pu od zacisku 5 CT, to prąd 
wejściowy do zrównoważenia na zacisku 1 CT wynosi również 1 pu. 

Podłączyć sprzęt testowy w sposób pokazany na Rysunku 3 Rysunek 167 przedstawiającym 
podłączenie do transformatora w układzie Yy0: 
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Rysunek 167:  Podłączenie sprzętu testowego do transformatora w układzie Yy0 

Symulowany jest prąd jednofazowy wypływający z fazy A, zacisk 5 CT, równy wartości 
znamionowej prądu w obwodach wtórnych przekładnika prądowego (1 A lub 5 A). W 
automatycznym zestawie testowym należy stosować INOM ∠180o. 

Aby zapewnić równowagę, prąd jest podawany na wejście jednofazowe na zacisku 1 CT.  
Wartość prądu powinna być równa (KLV / KHV) x INOM, przy przesunięciu fazowym określonym 
poniżej: 

 
Zacisk 5 CT 

podana faza 

Prąd NN 

Zacisk 5 CT 

Zacisk 1 CT 

podana faza 

Prąd WN 

Zacisk 1 CT  

Transformator 
w układzie 
Yy0, 
Autotrans 
formator 

A INOM ∠180o A INOM  . KLV / KHV  ∠0o 

Yy2 A INOM ∠180o C INOM  . KLV / KHV  ∠180o 

Yy4 A INOM ∠180o B INOM  . KLV / KHV  ∠0o 

Yy6 A INOM ∠180o A INOM  . KLV / KHV ∠180o 

Yy8 A INOM ∠180o C INOM  . KLV / KHV  ∠0o 

Yy10 A INOM ∠180o B INOM  . KLV / KHV  ∠180o 

Tabela 16 16 Prąd podany dla końców Yy 

Współczynniki dopasowujące amplitudę KHV i KLV można znaleźć, odpowiednio, w komórce 
[Match Factor HV] i [Match Factor LV] pod nagłówkiem GROUP 1 SYSTEM CONFIG w 
menu.  

Podawać prądy zwarciowe przez około jedną sekundę. Jeżeli konfiguracja zacisku 
końcowego 1 CT i zacisku 5 CT jest prawidłowa, nie powinno nastąpić żadne wyłączenie.  
Ważne jest, aby odczytać pokazywane wartości prądów różnicowych [IA Differential], [IB 
Differential] i [IC Differential] pod nagłówkiem MEASUREMENT 3 w menu, aby sprawdzić, 
czy te wartości są niskie.  Pokazywane wartości 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 wykorzystujących system szyn zbiorczych, próg wyzwalający 
Idiff> może być ustawiony wyżej niż Inom (znamionowy prąd strony pierwotnej dla danego 
wejścia przekładnika prądowego), tak więc, nawet nieprawidłowe podłączenie przekładnika 
prądowego nie spowodowałoby wyzwolenia.  



 

 

Nie jest konieczne powtarzanie podawania prądu dla innych faz, ponieważ ich konfiguracja 
została już sprawdzona w rozdziale11.2.13, Wejścia prądowe. 

Rysunek 4 pokazuje połączenia transformatora w konfiguracji pokazanej w Tabeli 16Tabela 
16 16. 
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Rysunek 168:  Połączenia transformatora w układzie Yy 

12.4.6.2 Zastosowania z układem połączeń 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 NN, dla 
konfiguracji połączeń Yd jest to strona WN.  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 wypływ prądu jednofazowego o wartości równej wartości 
znamionowej prądu w obwodach wtórnych przekładnika prądowego (1 A lub 5 A) z fazy A 
uzwojenia połączonego w gwiazdę. W automatycznym zestawie testowym należy stosować 
INOM ∠180o. Aby uzyskać równowagę, podawany jest prąd na wejścia przekładników 
prądowych (po stronie połączonej w trójkąt).  Tabela 17 pokazuje prądy, które mają być 
podane.  Wartość prądu powinna być równa [Kwye / (√3,Kdelta)] x INOM, przy kątach fazowych 
określonych poniżej: 

 

Faza po 
stronie 

połączonej 
w gwiazdę 

Prąd (gwiazda) 

Pętla 
prądowa po 

stronie 
połączonej w 

trójkąt 

Prąd 

Dy1 lub 
Yd11 A INOM ∠180o A-C 

IA = INOM  . K WYE / √3K DELTA  ∠0o 

IC = INOM  . K WYE / √3K DELTA  ∠180o 

Dy3 lub 
Yd9 A INOM ∠180o C-B 

IC = INOM  . KWYE / √3KDELTA  ∠0o 

IB = INOM  . KWYE / √3KDELTA  ∠180o 

Dy5 lub 
Yd7 A INOM ∠180o A-B 

IA = INOM  . K WYE / √3K DELTA  ∠0o 

IB = INOM  . K WYE / √3K DELTA  ∠180o 

Dy7 lub 
Yd5 A INOM ∠180o A-C 

IA = INOM  . KWYE / √3KDELTA  ∠0o 

IC = INOM  . KWYE / √3KDELTA  ∠180o 

Dy9 lub 
Yd3 A INOM ∠180o B-C 

IB = INOM  . K WYE / √3K DELTA  ∠0o 

IC = INOM  . K WYE / √3K DELTA  ∠180o 



 

 

 

Faza po 
stronie 

połączonej 
w gwiazdę 

Prąd (gwiazda) 

Pętla 
prądowa po 

stronie 
połączonej w 

trójkąt 

Prąd 

Dy11 lub 
Yd1 A INOM ∠180o A-B 

IA = INOM  . KWYE / √3KDELTA  ∠0o 

IB = INOM  . KWYE / √3KDELTA  ∠180o 

Tabela 17  Prąd podany na końce trójkąt-gwiazda 

Dla konfiguracji Yd1, sprzęt testowy należy podłączyć w sposób pokazany na Rysunku 
5Rysunek 169. 
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Rysunek 169:  Podłączenie sprzętu testowego do transformatora w układzie Yd1 

Współczynniki dopasowujące amplitudę Kwye i Kdelta można znaleźć w komórce [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 zacisku 
końcowego 1 CT i zacisku 5 CT jest prawidłowa, nie powinno nastąpić żadne wyłączenie. 
Ważne jest, aby odczytać pokazywane wartości prądów różnicowych [IA Differential], [IB 
Differential] i [IC Differential] pod nagłówkiem MEASUREMENT 3 w menu, aby sprawdzić, 
czy te wartości są niskie.  Te wartości muszą być niższe niż 0,1 p.u. (10%), aby potwierdzić, 
że uzyskana została równowaga. 

Nie jest konieczne powtarzanie podawania prądu dla innych faz, ponieważ ich konfiguracja 
została już sprawdzona w rozdziale11.2.13, Wejścia prądowe. 

Rysunek 6 pokazuje transformator Yd9 z rozprowadzeniem prądu dla zwarcia zewnętrznego 
po stronie Y transformatora.  Podczas testu pokazanego na Rysunku 5Rysunek 169, w 
przekaźniku P64x występuje następujące rozprowadzenie prądu. 
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Rysunek 170:  Konfiguracja Yd9, rozprowadzenie prądu zwarcia zewnętrznego 

Rysunek 171 Rysunek 4 pokazuje połączenia transformatora w konfiguracji pokazanej w 
Tabeli 16Tabela 17. 
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Rysunek 171:  Połączenia transformatora Yd 



 

 

12.4.6.3 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 zacisk 1 CT jest przypisany do końcówki WN a zacisk 
5 CT do końcówki NN, a zasymulowany jest wypływ prądu 1 pu od zacisku 5 CT, wtedy prąd 
wejściowy do zrównoważenia na zacisku 1 CT jest łatwy do określenia. W najprostszym 
zastosowaniu transformatora w układzie Dd0, symulowane jest zwarcie A-B wypływające ze 
strony NN, zasilane przez wejście pętli A-B po stronie WN. 

Dla ułatwienia, symulowany jest prąd obwodowy o wartości równej wartości znamionowej 
prądu w obwodach wtórnych przekładnika prądowego (1 A lub 5 A) wypływający z fazy A, 
zacisk 5 CT i powracający przez fazę B, zacisk 5 CT.  W automatycznym zestawie testowym 
należy stosować INOM ∠180o.  Ponieważ wejścia czterofazowego przekładnika prądowego do 
przekaźnika są zasilone od razu, konieczne jest, aby prąd wyjściowy zestawu testowego dla 
tej strony NN był ustawiony jako jednofazowy lecz przechodzący przez wejścia 
dwufazowego przekładnika prądowego. 

Aby uzyskać równowagę, prąd obwodowy podawany jest na Zacisk 1 CT (uzwojenie WN).  
Wartość prądu powinna być równa (KLV / KHV) x INOM, przy przesunięciu fazowym określonym 
poniżej:  Zestaw testowy skonfigurowany jest na wygenerowanie tylko jednego 
jednofazowego sygnału wyjściowego, poprowadzonego przez wejścia dwufazowego 
przekładnika prądowego.  Zatem ogólnie, wymagania wyjściowe mogą być spełnione przez 
zestaw testowy zazwyczaj posiadający tylko maksymalnie do trzech wyjść prądowych. 

 
Zacisk 5 CT 

podana faza 

Prąd NN 

Zacisk 5 CT 

Zacisk 1 CT 

podana faza 

Prąd WN 

Zacisk 1 CT 

Dd0 A-B INOM ∠180o A-B INOM  . KLV / KHV  ∠0o 

Dd2 A-B INOM ∠180o C-B INOM  . KLV / KHV  ∠0o 

Dd4 A-B INOM ∠180o C-A INOM  . KLV / KHV  ∠0o 

Dd6 A-B INOM ∠180o B-A INOM  . KLV / KHV  ∠0o 

Dd8 A-B INOM ∠180o B-C INOM  . KLV / KHV  ∠0o 

Dd10 A-B INOM ∠180o A-C INOM  . KLV / KHV  ∠0o 

Tabela 1818 Prąd podany na końce Dd 

Współczynniki dopasowujące amplitudę KHV i KLV można znaleźć, odpowiednio, w komórce 
[Match Factor HV] i [Match Factor LV] pod nagłówkiem GROUP 1 SYSTEM CONFIG w 
menu. 

Dla konfiguracji Dd0, sprzęt testowy należy podłączyć w sposób pokazany na Rysunku 8. 
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Rysunek 172:  Podłączenie sprzętu testowego do transformatora Dd0 

Podawać prądy zwarciowe przez około jedną sekundę. Jeżeli konfiguracja zacisku 
końcowego 1 CT i zacisku 5 CT jest prawidłowa, nie powinno nastąpić żadne wyłączenie. 
Ważne jest, aby odczytać pokazywane wartości prądów różnicowych [IA Differential], [IB 
Differential] i [IC Differential] pod nagłówkiem MEASUREMENT 2 w menu, aby sprawdzić, 
czy te wartości są niskie.  Te wartości muszą być niższe niż 0,1 p.u. (10%), aby potwierdzić, 
że uzyskana została równowaga. 

Nie jest konieczne powtarzanie podawania prądu dla innych faz, ponieważ ich konfiguracja 
została już sprawdzona w rozdziale11.2.13, Wejścia prądowe . 

Rysunek 173 pokazuje połączenia transformatora w konfiguracji pokazanej w Tabeli 
16Tabela 1818. 
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Rysunek 173:  Połączenia transformatora Dd 

12.4.7 Charakterystyka spoczynkowa niskoustawionego elementu low-set (zabezpieczenia 
nadprądowego czasowego) 



 

 

Ten test sprawdza charakterystykę spoczynkową niskoustawionego elementu low-set 
(zabezpieczenia nadprądowego czasowego).  Przekaźnik wykorzystuje charakterystykę 
spoczynkową o trzech zboczach, dlatego, ten test jest przeprowadzany w trzech punktach 
na krzywej charakterystyki spoczynkowej, dla 0% zbocza, 30% zbocza i 80% zbocza, 
odpowiadających prądom spoczynkowym, 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, Idiff Trip A, IDiff Trip B i IDiff Trip C (DDB 899, 900, 
901), można je wykorzystywać do wskazywania prawidłowego działania według faz. W 
innym przypadku, należy wykorzystywać opcje monitorowania (patrz następny paragraf). 

Przejść do kolumny COMMISSION TESTS (testy rozruchowe) w menu, przewinąć do dołu i 
zmienić komórki [0F07: Monitor Bit 1 (Bit kontrolny 1)] na 899, [0F08: Monitor Bit 2 (Bit 
kontrolny 2)] na 900 i [0F09: Monitor Bit 3 (Bit kontrolny 3)] na 901. W komórce [0F05: Test 
Port Status (Status portu testowego)] zostaną teraz ustawione lub zresetowane bity, które 
aktualnie reprezentują Phase A Trip (wyzwolenie fazy A) (DDB 899), Phase B Trip 
(wyzwolenie fazy B) (DDB 900) i Phase C Trip (wyzwolenie fazy C) (DDB 901), przy czym, 
skrajny prawy bit reprezentuje Phase A Trip (wyzwolenie fazy A). Od teraz, należy 
monitorować wskazanie [0F05: Test Port Status (Status portu testowego)].  

W tym przypadku ważne jest, aby podawane prądy były przesunięto o 180º.  Podłączyć 
przekaźnik do sprzętu testowego w sposób pokazany na Rysunku 10  
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Rysunek 174:  Podłączenie sprzętu testowego do sprawdzania charakterystyki 
spoczynkowej niskoustawionego elementu low-set (zabezpieczenia 
nadprądowego czasowego) 

Ogólnie, należy wykonać sześć testów, jeden test powodujący wyzwolenie przekaźnika i 
jeden test nie powodujący wyzwolenia przekaźnika, dla trzech odcinków krzywej 
charakterystyki spoczynkowej.  Z Tabeli 19Tabela 19 19, 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. 

1

1'
1

CTK

I
I =

 2

2'
2

CTK

I
I =

 

 

0% K1 = 30% K2 = 80% 

Wyzwolenie Bez 
wyzwolenia 

Wyzwolenie Bez 
wyzwolenia 

Wyzwolenie Bez 
wyzwolenia 

In (w 
ampera

ch) 

Is1  
(pu) 

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 
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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 19 19  Test charakterystyki spoczynkowej niskoustawionego elementu low-set 
(zabezpieczenia nadprądowego czasowego) 

12.4.8 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 niskoustawiony element 
różnicowy (low set) jeżeli procent drugiej harmonicznej w stosunku do składowej 
podstawowej, na jednej fazie, przekracza wartość ustawioną Ih(2)%>.  

Aby wykonać test, należy: 

52. Podłączyć dwa testowe źródła prądu do jednej fazy każdego spolaryzowanego 
wejścia prądowego. Rysunek 175 pokazuje źródła prądu podłączone do fazy A 
spolaryzowanego wejścia prądowego 1: 

Fundamental current

Second harmonic current

P4258ENa

D24

D23

P64x

 

Rysunek 175:  Test drugiej harmonicznej 

53. Podać prąd podstawowy 4 x Ι , gdzie: 

1

1

CT

s

K

I
I =  

Is1 to nastawa elementu "low set" (zabezpieczenia nadprądowego czasowego - 
niskoustawionego elementu różnicowego), KCT1 to współczynnik dopasowania amplitudy dla 
zacisku 1 CT, 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. 

54. Upewnić się, że parametr Id Bias Trip A [DDB 909] jest aktywowany. 

55. Podać i zwiększać prąd, w którym występuje druga harmoniczna, aby spowodować 
zwolnienie niskoustawionego elementu różnicowego (low set). 

56. 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 Id Bias Trip A [DDB 909]. 

57. Zanotować wartość prądu podanego z drugiego testowego źródła prądu.  Prąd ze 
źródła generującego prąd, w którym występuje druga harmoniczna określany jest 
przez następujące równanie: 

 Prąd, w którym występuje druga harmoniczna ×=
100

)%2(Ih
 prąd podstawowy 10%±  



 

 

12.4.9 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 niskoustawiony element 
różnicowy (low set) jeżeli procent piątej harmonicznej w stosunku do składowej 
podstawowej, na jednej fazie, przekracza wartość ustawioną Ih(5)%>. 

Podłączyć dwa testowe źródła prądu do jednej fazy każdego spolaryzowanego wejścia 
prądowego. Rysunek 176 pokazuje źródła prądu podłączone do spolaryzowanego wejścia 
prądowego 1: 

Fifth harmonic current

P4259ENa

Fundamental current

D24

D23

P64x

 

Rysunek 176:  Piąta harmoniczna 

Podać prąd podstawowy 4 x Ι , gdzie: 

1

1

CT

s

K

I
I =  

Is1 to nastawa elementu "low set" (zabezpieczenia nadprądowego czasowego - 
niskoustawionego elementu różnicowego). KCT1 to współczynnik dopasowania amplitudy dla 
zacisku 1 CT, 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 parametr Id Bias Trip A [DDB 909] jest aktywowany. 

Podać i zwiększać prąd, w którym występuje druga piąta, aby spowodować zwolnienie 
niskoustawionego elementu różnicowego (low set). Włączyć drugie źródło generujące prąd, 
w którym występuje piąta harmoniczna (300 Hz jeżeli częstotliwość = 60 i 250 Hz jeżeli 
częstotliwość = 50). Rozpoczynając od prądu zerowego, powoli zwiększać amplitudę tego 
drugiego źródła prądu aż nastąpi zresetowanie Id Bias Trip A [DDB 909].  Zanotować 
wartość prądu podanego z drugiego testowego źródła prądu. Prąd ze źródła generującego 
prąd, w którym występuje piąta harmoniczna określany jest przez następujące równanie: 

Prąd, w którym występuje piąta harmoniczna ×=
100

)%5(Ih
 prąd podstawowy %10±  
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12.5 Sprawdzanie nastaw strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 

12.5.1 Sprawdzanie czułości strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego (REF) 

Te testy wykonywane są na poszczególnych uzwojeniach, dla wszystkich elementów (REF 
HV, REF LV,  
REF TV) wykorzystywanych w danej aplikacji.  Czułość wyzwalania dla zabezpieczenia 
różnicowego REF jednego uzwojenia z dopływem z pojedynczym końcem określana jest 
przez następujące równanie: 

factor scaling
set Is1 n

=I  

nastawa n Is1: ustawienie HV, LV, TV REF 

Współczynnik skalowania = Neutral CTR (przekładnia CT neutralnego) / Line CTR 
(przekładnia CT linii) 

Podać prąd nieznacznie mniejszy niż I na wejście IY (HV) CT.  Obserwować, czy nie 
występuje wyzwolenie i czy czerwona dioda wyzwalania pozostaje wyłączona. 

Zwiększać prąd aż do momentu, kiedy nastąpi wyzwolenie i włączy się dioda wyzwalania. 

Zarejestrować wartość prądu, przy której nastąpiło wyzwolenie przekaźnika.  Wartość 
zmierzonego prądu powinna mieścić się w zakresie ± 10% ustawienia HV Is1. 

Uwaga: Jeżeli REF (strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe) zapewnia 
niskoimpedancyjne zrównoważone zabezpieczenie ziemnozwarciowe dla 
uzwojenia połączonego w trójkąt, wtedy żadne wejście IY nie jest 
podłączone. W takich przypadkach, należy podać prąd na wejście A 
przekładnika prądowego przekaźnika dla danego uzwojenia.  Aby 
obserwować tylko działanie strefowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
(REF), konieczne może być również tymczasowe wyłączenie innych 
elementów zabezpieczających, które mogą zostać wyzwolone. 

Powtórzyć testy zabezpieczenia REF dla każdego uzwojenia, w którym to zabezpieczenie 
jest zaimplementowane. 

12.5.2 Sprawdzanie funkcji REF (strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe/BEF (zrównoważone 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe) poprzez podanie prądu na uzwojenie pierwotne 
przetwornika prądowego  

Testy uzwojenia pierwotnego przetwornika prądowego są wymagane w celu sprawdzenia, 
czy przetworniki prądowe są prawidłowo połączone. 

Procedura wykonywania testów uzwojenia pierwotnego przetwornika prądowego musi 
być wykonywana przy przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa użytkowania, po 
uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na pracę i zatwierdzeń dotyczących testów.  
Ważne jest, aby wykonać test uzwojenia pierwotnego przetwornika prądowego dla 
funkcji REF, ponieważ nawet sprawdzenie stabilności przy przepływie obciążenia nie 
może być stosowane jako test stabilności strefowego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego (REF). Przy przepływie zrównoważonego obciążenia, nie ma 
możliwości stwierdzenia, czy przetwornik prądowy z uziemieniem w gwiazdę jest 
prawidłowo zorientowany.  Zatem, mogłoby się błędnie wydawać, że instalacja działa 
prawidłowo pod obciążeniem, aż do momentu wystąpienia zewnętrznego zwarcia 
doziemnego w systemie i ewentualnego nieprawidłowego działania przekaźnika. 

12.5.2.1 Sprawdzanie zabezpieczenia REF poprzez sprawdzenie stabilności polegające na podaniu 
prądu na uzwojenie pierwotne przetwornika prądowego 

W przypadku gdy REF (strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe) zapewnia 
niskoimpedancyjne zrównoważone zabezpieczenie ziemnozwarciowe dla uzwojeń 
połączonych w trójkąt, wtedy żadne dodatkowe testy nie są wymagane.  Dzieje się tak, 
ponieważ żadne wejście IY CT nie jest podłączone i udowodniono już, że wszystkie 
konfiguracje przekładnika prądowego faz mają taki sam zwrot dla zabezpieczania 
różnicowego. 



 

 

We wszystkich aplikacjach, które mają zabezpieczać uzwojenia połączone w gwiazdę, bez 
wykonania testu uzwojenia pierwotnego przetwornika prądowego nie ma możliwości 
udowodnienia, że wszystkie wejścia przekładnika prądowego mają prawidłową 
kierunkowość. 

W celu sprawdzenia stabilności dla zwarć bezpośrednich, ważne jest, szczególnie w 
przypadku nowej instalacji, zasymulowanie zewnętrznego zwarcia bezpośredniego, poprzez 
symulację zwarcia po stronie pierwotnej przekładników prądowych.  Uzyskuje się to poprzez 
tymczasowe zwarcie całego uzwojenia fazy A do położenia (punktu) połączenia w gwiazdę, 
a następnie poprowadzenie prądu zwarciowego w obwodzie przez uzwojenie pierwotne 
przetwornika prądowego fazy A, zwarcie i uzwojenie pierwotne przetwornika prądowego IY. 
W takiej sytuacji zwarcia bezpośredniego, nie powinno nastąpić wyzwolenie przekaźnika. 

Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek testów uzwojenia pierwotnego przetwornika 
prądowego, należy koniecznie zapewnić, że obwód jest niezasilony, odizolowany od 
pozostałej części systemu oraz, że wykonane są tylko uziemienia powiązane ze sprzętem 
służącym do przeprowadzania testów uzwojenia pierwotnego przetwornika prądowego. 

Stabilność instalacji można sprawdzić poprzez podawanie prądu kolejno przez przekładnik 
prądowy obwodu neutralnego i każdy z fazowych przekładników prądowych.  Rysunek 177 
pokazuje połączenia dla przekaźnika P64x stosowanego w wysokoimpedancyjnej instalacji 
różnicowej.  
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Note:  Connections to the P64x may vary.  
Check the connection diagram.

P4894ENa   

Rysunek 177:  REF (strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe)- podanie prądu na 
uzwojenie pierwotne przetwornika prądowego - układ podłączeń dla testu 
stabilności 

Podczas testu stabilności, konieczne jest zmierzenie prądu niezrównoważonego w obwodzie 
przekaźnika; z tego względu, rezystor stabilizujący powinien być zwarty. Prąd należy 
zwiększać do wartości tak zbliżonej do pełnego obciążenia, jak to jest możliwe oraz należy 
odnotować wartość prądu przepływającego przez amperomierz A1. Jeżeli połączenia są 
wykonane prawidłowo, wartość tego prądu powinna być bardzo niska (tylko kilka 
miliamperów). Wysoka wartość odczytanego prądu (dwukrotnie większa niż wartość prądu 
podanego, z uwzględnieniem wartość odpowiedniej przekładni przekładnika prądowego) 
wskazuje, że jedno z połączeń przekładnika prądowego jest odwrócone.  Ten test należy 
powtórzyć dla  
przekładnika prądowego fazy B i przekładnika prądowego obwodu neutralnego, a następnie 
dla przekładnika prądowego fazy C i przekładnika prądowego obwodu neutralnego. 

Czułość zabezpieczenia można sprawdzić poprzez podanie prądu za pomocą 
jednofazowego zestawu testowego kolejno przez każdy z głównych przekładników 
prądowych.  Pokazano to na Rysunku 14Rysunek 178.  Podczas przeprowadzania tego 
testu zalecane jest zmierzenie napięcia cewki przekaźnika i rezystora stabilizującego i 
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sprawdzenie w ten sposób przybliżonego napięcia wzbudzonego przez główny przekładnik 
prądowy w celu spowodowania zadziałania przekaźnika.   
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Rysunek 178:  REF (strefowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe/BEF (zrównoważone 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe) - podanie prądu na uzwojenie 
pierwotne przetwornika prądowego - układ podłączeń dla testu czułości 

 

 



 

 

12.6 Zabezpieczenie przed przemagnesowaniem  

Zabezpieczenie przed przemagnesowaniem składa się z pięciu niezależnych elementów, 
jeden z nich służy do generowania alarmu a pozostałe cztery do powodowania wyzwolenia.  

12.6.1 Czułość alarmu zabezpieczenia przed przemagnesowaniem  

Jednofazowy przekładnik napięciowy jest powiązany z elementem zabezpieczającym przed 
przemagnesowaniem uzwojenie 2, a trójfazowy przekładnik napięciowy jest powiązany z 
elementem zabezpieczającym przed przemagnesowaniem uzwojenie 1. 

58. Skonfigurować sprzęt w taki sposób, aby napięcie prądu przemiennego (można użyć 
dowolną parę faza-faza) mogło być podane na zaciski F4 i F3, uruchamiając człon 
czasowy (timer) w momencie podania napięcia i zatrzymując człon czasowy w 
momencie, kiedy przekaźnik wyjściowy jest zasilony. 

59. Skonfigurować przekaźnik wyjściowy w logice PSL jako W1 V/Hz> Alarm [DDB 501]. 
Przez czas trwania dłuższy niż czas ustawiony w komórce [V/Hz Alarm Delay (czas 
zwłoki alarmu)], znajdującej się w nagłówku menu GROUP 1 OVERFLUXING, 
podnagłówek Volts/Hz W1, podać napięcie równe: 

 0.95fSet  AlmV/Hz ××=V  

na zaciski F4 i F3, gdzie V/Hz Alm Set znajduje się w nagłówku menu GROUP 1 
OVERFLUXING, podnagłówek Volts/Hz W1, a f to częstotliwość układu. 

60. Upewnić się, że wybrany przekaźnik wyjściowy nie jest zasilony. 

61. Podać napięcie równe: 

 1.05fSet  AlmV/Hz ××=V  

 na zaciski F4 i F3 i upewnić się, że wybrany przekaźnik wyjściowy nie jest zasilony 
oraz, że czas mieści się w zakresie ±20% czasu ustawionego w komórce [V/Hz Alarm Delay 
(czas zwłoki alarmu)], znajdującej się w nagłówku menu GROUP 1 OVERFLUXING, 
podnagłówek Volts/Hz W1. 

62. Wykonać ten sam test dla W2 V/Hz> Alarm [DDB 503], jeżeli dotyczy. 

12.6.2 Czułość wyzwolenia zabezpieczenia przed przemagnesowaniem  

Element pierwszego stopnia zabezpieczający przed przemagnesowaniem może być 
ustawiony do pracy na charakterystyce czasowo niezależnej (DT) bądź czasowo zależnej 
(IDMT).  Ustawienie to będzie znajdowało się pod nagłówkiem menu GROUP 1 
OVERFLUXING, podnagłówek Volts/Hz W1. Jeżeli komórka [V/Hz>1 Function] jest 
ustawiona na DT, zadziałanie przekaźnika wyjściowego powinno nastąpić w t ±20%, gdzie t 
jest wartością ustawioną w komórce [V/Hz>1 Delay], która również znajduje się w nagłówku 
menu GROUP 1 OVERFLUXING, podnagłówek Volts/Hz W1. 

Jeżeli komórka [V/Hz>1 Function] jest ustawiona na IDMT, zadziałanie powinno nastąpić w: 

2

1
Set Trip 1>V/Hz

V/Hz

TMS Trip 1>V/Hz









−

=t  

Ta charakterystyka jest przedstawiona na wykresie pokazanym na Rysunku 15 Rysunek 
179. 
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Rysunek 179:  Czasowo zależna charakterystyka (IDMT) zabezpieczenia przed 
przemagnesowaniem 

Przez czas trwania dłuższy niż czas t obliczony z powyższego równania, podać napięcie 
równe: 

0.95fSet Trip 1V/Hz ××>=V  

gdzie V/Hz>1 Trip Set znajduje się w nagłówku menu GROUP 1 OVERFLUXING, 
podnagłówek Volts/Hz W1, a f to częstotliwość układu. Upewnić się, że wybrany przekaźnik 
wyjściowy nie jest zasilony. 

Następnie, podać napięcie równe: 

1.05fSet Trip V/Hz ××=V  

następnie, potwierdzić, że wybrany przekaźnik wyjściowy jest rzeczywiście zasilony i czas 
mieści się w zakresie ±20% powyższego czasu t. 

12.7 Rezerwowe fazowe zabezpieczenie nadprądowe 

Należy przetestować element Ι > 1 funkcji zabezpieczenia nadprądowego. 

Aby zapobiec niepożądanemu zadziałaniu jakichkolwiek innych elementów 
zabezpieczających, wszystkie elementy zabezpieczające za wyjątkiem zabezpieczenia 
nadprądowego przekładnika należy wyłączyć na czas trwania testów zabezpieczenia 
nadprądowego.  Wykonuje się to w kolumnie CONFIGURATION (konfiguracja) przekaźnika. 
Należy zanotować, które elementy zabezpieczające należy włączyć ponownie  po 
zakończeniu testów. 

12.7.1 Podłączanie obwodu testowego 

Należy ustalić, który przekaźnik wyjściowy ma być pobudzony w chwili, gdy sygnał na 
wyłączenie Ι > 1 zostanie wydany, zgodnie z logiką PSL przekaźnika.  

Logikę PSL przekaźnika można zmieniać tylko przy wykorzystaniu odpowiedniego 
oprogramowania.  Jeżeli takie oprogramowanie nie jest dostępne, zawsze można stosować 
ustawienia domyślne dotyczące przypisania przekaźników wyjściowych.  

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 sygnały wyjściowe wynikające z realizacji etapu 1 badań nie zostały dokładnie 
przypisane odpowiednim wyjściom w logice PSL przekaźnika, należy korzystać z 
przekaźnika wyjściowego 3 (H5 - H6 w obudowie 60TE i L5 - L6 w obudowie 80TE) 
ponieważ przekaźnik 3 aktywuje diodę wydania impulsu na wyłączenie przez urządzenie. 

HV Three Pole Tripping (tryb 
wyłączenia trójfazowego HV)  

DDB 960: POC 1 Ι > 1 Trip (wyłącznik) 

HV Single Pole Tripping (tryb 
wyłączenia jednofazowego 
HV)  

DDB 961: POC 1 Ι > 1 Trip A (wyzwolenie A) 

DDB 962: POC 1 Ι > 1 Trip B (wyzwolenie B) 

DDB 963: POC 1 Ι > 1 Trip C (wyzwolenie C) 

LV Three Pole Tripping (tryb 
wyłączenia trójfazowego LV)  

DDB 976: POC 2 Ι > 1 Trip (wyzwolenie) 

LV Single Pole Tripping (tryb 
wyłączenia jednofazowego 
LV)  

DDB 977: POC 2 Ι > 1 Trip A (wyzwolenie A)  

DDB 978: POC 2 Ι > 1 Trip B (wyzwolenie B) 

DDB 979: POC 2 Ι > 1 Trip C (wyzwolenie C) 

TV Three Pole Tripping (tryb 
wyłączenia trójfazowego TV)  

DDB 992: POC 3 Ι > 1 Trip (wyzwolenie) 

TV Single Pole Tripping (tryb 
wyłączenia jednofazowego 
TV)  

DDB 993: POC 3 Ι > 1 Trip A (wyzwolenie A) 

DDB 994: POC 3 Ι > 1 Trip B (wyzwolenie B) 

DDB 995: POC 3 Ι > 1 Trip C (wyzwolenie C) 

Szczegóły dotyczące numerów zacisków podano na schematach połączeń zewnętrznych w 
rozdziale P64x/EN IN.  

63. Przyłączyć przekaźnik wyjściowy w taki sposób, aby wygenerował sygnał na 
wyłączenie zestawu testowego i zatrzymał człon czasowy (timer).  

64. Przyłączyć wyjście prądowe zestawu testowego do wejścia HV-A przekładnika 
prądowego przekaźnika w celu przetestowania POC 1I > 1 Trip. 

65. Przyłączyć wyjście prądowe zestawu testowego do wejścia LV-A przekładnika 
prądowego przekaźnika w celu przetestowania POC 2I > 1 Trip. 

66. Przyłączyć wyjście prądowe zestawu testowego do wejścia TV-A przekładnika 
prądowego przekaźnika w celu przetestowania POC 3 I > 1 Trip. 

67. Upewnić się, że człon czasowy (timer) wystartuje w chwili podania prądu do 
przekaźnika.  

12.7.2 Wykonanie testu 

68. Upewnić się, że człon czasowy (timer) jest wyzerowany. 

69. Przyłożyć do przekaźnika prąd o wartości dwa razy wyższej od wartości ustawionej w 
komórce [3505: GROUP 1 OVERCURRENT, I > 1 Current Set] i sprawdzić, jaki czas 
został wyświetlony w momencie zatrzymania członu czasowego (timer). 

70. Sprawdzić, czy czerwona dioda wydania impulsu na wyłączenie przez urządzenie i 
żółta dioda alarmowa palą się, kiedy przekaźnik pracuje. 

71. Sprawdzić, czy wyświetlacz pokazuje informację "Alarms/Faults Present - Started 
Phase A, Tripped Phase A, POC 1 Start I > 1, POC 1Trip I > 1". 

72. Wyzerować wszystkie alarmy. Uwaga, dioda wydania impulsu na wyłączenie przez 
urządzenie jest aktywowana przez działanie przekaźnika 3. 
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12.7.3 Sprawdzenie czasu zadziałania 

Sprawdzić, czy czas zadziałania zmierzony przez człon czasowy mieści się w zakresie 
podanym w Tabeli 20Tabela 20 20. 

Uwaga: Za wyjątkiem charakterystyki niezależnej, czasy zadziałania podane w 
Tabeli 20Tabela 20 20 określone są dla mnożnika czasowego lub czasu 
nastawionego równego 1. Zatem, aby uzyskać czas zadziałania dla innych 
mnożników czasowych lub czasów nastawionych, czas podany w Tabeli 
20Tabela 20 20 należy pomnożyć przez ustawienie komórki [3507: GROUP 
1 OVERCURRENT1, Ι > 1 TMS], [3537: GROUP 1 OVERCURRENT2, Ι > 1 
TMS] lub [3567: GROUP 1 OVERCURRENT3, Ι > 1 TMS] dla charakterystyk 
obowiązujących według IEC lub w Wielkiej Brytanii lub ustawienie komórki 
[3508: GROUP 1 OVERCURRENT1, Time Dial], [3538: GROUP 1 
OVERCURRENT2, Ι > 1 Time Dial] lub [3568: GROUP 1 OVERCURRENT3, 
Ι > 1 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. 

Dla wszystkich charakterystyk, należy uwzględnić tolerancję stosowanych urządzeń 
testowych. 

Charakterystyka 
Czas zadziałania przy wymuszaniu prądem o 2-krotnej wielkości 

prądu znamionowego, przy mnożniku czasowym/czasie 
nastawienia wynoszącym 1.0 

 
Wartość znamionowa (w 

sekundach) Zakres (w sekundach) 

Charakterystyka typu DT 
(defined time - niezależna) 

Nastawienie [3506: Ι>1 
Time Delay] 

Nastawienie ±5% 

IEC S Inverse 10,03 9,53 - 10,53 

IEC V Inverse 13,50 12,83 - 14,18 

IEC E Inverse 26,67 25,34 – 28 

UK LT Inverse 120,00 114,00 - 126,00 

IEEE M Inverse 3,8 3,61 - 3,99 

IEEE V Inverse 7,03 6,68 - 7,38 

IEEE E Inverse 9,52 9,04 - 10 

US Inverse 2,16 2,05 - 2,27 

US ST Inverse 12,12 11,51 - 12,73 

Tabela 20 20  Charakterystyczne czasy zadziałania dla Overcurrent1 I>1, Overcurrent2 
I> i Overcurrent I> 

Po zakończeniu testów, należy przywrócić (w kolumnie KONFIGURACJA) oryginalne 
ustawienia wszystkich zabezpieczeń wyłączonych na czas testów. 

12.8 Zabezpieczenie termiczne  

Należy przyjąć, że zastosowano transformator z dwoma uzwojeniami, z termikiem 
monitorującym prąd spoczynkowy. Najpierw, należy obliczyć prąd dla pełnego obciążenia 
przepływający przez uzwojenie WN i uzwojenie NN.  Należy uwzględnić moc odniesienia i 
napięcie znamionowe każdego uzwojenia. 

HV

ref
HV

Vnon3

S
FLC

×
=   

LV

ref
LV

Vnon3

S
FLC

×
=  

Gdzie: 

Sref = moc odniesienia podana w komórce ustawień Ref Power S. 



 

 

VnonHV = napięcie znamionowe WN podane w komórce ustawień HV Nominal. 

VnonLV = napięcie znamionowe NN podane w komórce ustawień LV Nominal. 

Arkusz kalkulacyjny pokazujący teoretyczny czas zadziałania termika może być dostarczony 
na żądanie.  Jeżeli w monitorowanym uzwojeniu płynie prąd spoczynkowy, współczynnik Ku 
wymagany w arkuszu kalkulacyjnym obliczany jest w następujący sposób: 

IB2

FLC

I

FLC

I

K LV

LV

HV

HV

u ×

+

=  

Gdzie: 

IHV = prąd płynący przez uzwojenie WN (jest to prąd, który ma być podany do przekładnika 
prądowego przypisanego do uzwojenia WN) 

ILV = prąd płynący przez uzwojenie NN (jest to prąd, który ma być podany do przekładnika 
prądowego przypisanego do uzwojenia NN) 

IB = obciążenie znamionowe w pu 

Ku = stosunek obciążenia niszczącego do obciążenia znamionowego 

 

Podać następujące pomiary: 

Temperatura górnej warstwy oleju przy wyzwoleniu:____________________ 

Temperatura punktu gorącego przy wyzwoleniu:____________________ 

Czas zadziałania modelu termicznego (arkusz kalkulacyjny):____________________ 

Czas zadziałania zarejestrowany przez sprzęt testowy:____________________ 

Błąd - czas zadziałania górnej warstwy oleju:____________________ 

Błąd - czas zadziałania punktu gorącego:____________________ 

Przy testowaniu czasu zadziałania elementu górnej warstwy oleju, należy ustawić 
wystarczająco długie opóźnienie czasu zadziałania elementu punktu gorącego, aby uniknąć 
jakichkolwiek zakłóceń.  Przy testowaniu czasu zadziałania elementu punktu gorącego, 
należy ustawić wystarczająco długie opóźnienie czasu zadziałania elementu górnej warstwy 
oleju, aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń. 

W przypadku ustawienia uzwojenia monitorowanego na HV (WN) lub LV (NN), Ku oblicza się 
w następujący sposób: 

 
IBIFLC

I
K

HV

HV
u ×

=    
IBIFLC

I
K

LV

LV
u ×

=  

12.9 Monitoring przekładnika prądowego (CTS) 

W danej konfiguracji należy uaktywnić tylko elementy różnicowe i monitorujące.  Należy 
przyjąć następujące ustawienia CTS: 

Parametr Ustawienie 

Diff CTS Aktywna 

CTS Status (stan CTS) Powstrzymać 

CTS Time Delay (czas zwłoki) 2,000 s 

CTS I1 10,00% 

CTS I2/I1>1 20,00% 
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Parametr Ustawienie 

CTS I2/I1>2 40,00% 

Należy przyjąć, że zastosowano transformator z dwoma uzwojeniami i że używany jest 
przekaźnik P642.  Podać prąd dla pełnego obciążenia na wejścia 1 i 2 symulując warunki 
obciążenia. 

prim
HV 1CT

alminHVno3

HVrating

InFLC ×=×

   prim
LV 2CT

alminLVno3

LVrating

InFLC ×=×

 

Gdzie: 

HV rating = moc WN 

LV rating = moc NN 

HV nominal = nominalne napięcie WN 

LV nominal = nominalne napięcie NN 

CT1prim = nominalny prąd pierwotny CT1 

CT2prim = nominalny prąd pierwotny CT2 

In = nominalny prąd wtórny CT 

Podać prąd zrównoważony na wejście prądowe 1. 

Ia = FLCHV × In ∠0° 

Ib = FLCHV × In ∠-120° 

Ic = FLCHV × In ∠120° 

Podać prąd zrównoważony na wejście prądowe 2: 

Ia = FLCLV × In ∠210° 

Ib = FLCLV × In ∠90° 

Ic = FLCLV × In ∠330° 

Zwrócić uwagę na to, że nie następuje wyzwolenie elementu różnicowego ponieważ 
warunek obciążenia jest symulowany.  Aby zasymulować problem w uzwojeniu fazy A, 
należy nagle zmniejszyć do zera prąd fazowy A wejścia prądowego 1: 

Ia = 0 ∠0°  

Ib = FLCHV × In ∠-120° 

Ic = FLCHV × In ∠120° 

Zwrócić uwagę na to, że aktywowany jest alarm usterki przekładnika prądowego i że funkcja 
różnicowoprądowa jest zablokowana. 

Zmierzyć prądy kolejności przeciwnej i zgodnej wejścia prądowego 1 z kolumny 
Measurement 1 (pomiar1).  Stosunek I2/I1 powinien wynosić ≥ 40%. 

I1-1 Magnitude (amplituda I1-1): __________________  

I2-1 Magnitude (amplituda I2-1): __________________ 

I2/I1 CT1 ratio (Stosunek I2/I1 CT1): __________________ 

Wystarczający prąd kolejności zgodnej płynie przez wejścia prądowe 1 i 2 (wartość progowa 
wynosi 0,1 In).  Nie występują żadne prądy rozruchowe i poziom sygnału Inhibit CTS 
(blokada CTS) jest niski.  W rezultacie, nastawa Is1 jest zwiększona do Is-CTS. 

Zmierzyć prąd różnicowy i prąd spoczynkowy z kolumny Measurement 3 (pomiar 3): 



 

 

Ia bias = __________________   Ia diff = __________________ 

Ib bias = __________________   Ib diff = __________________ 

Ic bias =__________________   Ic diff = __________________ 

Zlokalizować te punkty w obrębie charakterystyki różnicowej.  Zwrócić uwagę na to, że nie 
nastąpiło wyzwolenie funkcji różnicowoprądowej ponieważ nastawa Is1 została zwiększona 
do Is-CTS. 

0
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Ibias (pu)
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P4444 ENa  

Rysunek 180:  CTS – Charakterystyka różnicowa 

Należy nagle zwiększyć prąd fazowy A od zera do 4 × FLCHV × In: 

Ia = 4 × FLCHV × In ∠0°  

Ib = FLCHV × In ∠-120° 

Ic = FLCHV × In ∠120° 

Nastąpi zwolnienie elementu różnicowego.  Zarejestrować pomiary prądu różnicowego i 
prądu spoczynkowego i zlokalizować te punkty na charakterystyce różnicowej. 

Ia bias = __________________  Ia diff = __________________ 

Ib bias = __________________  Ib diff = __________________ 

Ic bias = __________________  Ic diff = __________________ 

12.10 Monitoring zwarć bezpośrednich 

Należy przyjąć ustawienia domyślne dla monitoringu zwarć bezpośrednich. 

Parametr Ustawienie 

Monitoring zwarć bezpośrednich Aktywna 

Monitorowane wejście HV (WN) 

TF I> Trigger (impuls) 3,850 pu 

TF I2t> Alarm 100 pu 

 
I2t jest określone w następujący sposób: 
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2FLC
x
1

tI
2

2 ×







×=  

Gdzie: 

X = reaktancja transformatora, która ograniczyłaby prąd zwarcia bezpośredniego 
przepływający przez transformator. 

FLC = prąd dla pełnego obciążenia monitorowanego uzwojenia.  Aby obliczyć wartość tego 
prądu należy wykorzystać wartości mocy uzwojenia i nominalnego napięcia. 

2 = maksymalny limit czasu trwania w sekundach dla najgorszego przypadku obciążenia 
mechanicznego 

Jeżeli reaktancja wynosi 10% a I2t> Alarm jest równe 100 pu, wtedy przy dziesięciokrotnym 
prądzie dla pełnego obciążenia powinien być aktywowany alarm zwarcia bezpośredniego.  
Sprzęt testowy powinien zarejestrować, że czas, który upłynął od rozpoczęcia podawania 
prądu do aktywacji alarmu wynosi 2 s.  W przypadku przepływu prądu mniejszego niż 
maksymalny prąd zwarcia bezpośredniego, czas wymagany do aktywacji alarmu jest 
następujący: 

2

2

I

2
X
1

t
×









=  

Gdzie: 

I = prąd płynący przez monitorowane uzwojenie w pu 

Podać prąd 4 A na wejście prądowe 1: 

Ia = 4 In ∠0°  

Ib = 4 In ∠-120° 

Ic = 4 In ∠120° 

Po około  2 s od rozpoczęcia podawania prądu, wygenerowany zostaje alarm zwarcia 
bezpośredniego.  Zdarzenie zwarcia bezpośredniego jest wygenerowane jak tylko prąd 
płynący przez monitorowane uzwojenie będzie wyższy niż wartość TF I> Trigger.  Aby 
monitorować czas, należy podłączyć wyjście przekaźnika 4 do wejścia sprzętu testowego. 

Czas zarejestrowany przez sprzęt testowy: __________________ 

Wartość szczytowa prądu IA peak: __________________ 

Wartość szczytowa prądu IB peak: __________________ 

Wartość szczytowa prądu IC peak: __________________ 

Faza I2t A: __________________ 

Faza I2t B: __________________ 

Faza I2t C: __________________ 



 

 

13 TESTY OBCIĄŻENIOWE 

Poniższe testy obciążeniowe służą do potwierdzenia prawidłowości zewnętrznego 
okablowania prądowego i napięciowego. Testy te można przeprowadzać tylko w przypadku, 
gdy nie ma żadnych ograniczeń zapobiegających zasilaniu zabezpieczonej stacji. 

Należy odłączyć wszelkie okablowanie wykorzystywane do testów i przewody do 
tymczasowego zwierania zacisków i podłączyć wszelkie okablowanie zewnętrzne, 
które zostało odłączone w celu przeprowadzenia testów. 
Jeżeli konieczne było odłączenie jakiegokolwiek okablowania zewnętrznego od przekaźnika 
w celu przeprowadzenia wcześniejszych testów, należy upewnić się, że wszystkie 
połączenia zostały przywrócone zgodnie z odpowiednim schematem połączeń 
zewnętrznych. 

13.1 Obwody 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 jest prawidłowa korzystając z miernika rotacji 
faz. 
Porównać wyniki pomiarów napięć wtórnych z pomiarami przekaźnika, które są 
przedstawione w kolumnie menu MEASUREMENTS 1 (pomiary 1).  

Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Local Values (lokalne 
wartości)] jest ustawiona jako Secondary (strona wtórna), wartości wyświetlane na 
wyświetlaczu ciekłokrystalicznym przekaźnika lub na ekranie komputera przenośnego 
podłączonego do przedniego portu komunikacyjnego EIA(RS)232 powinny być równe 
wartości po stronie wtórnej napięcia przyłożonego.  Wartość mierzona powinna być w 
granicach 1% wtórnego napięcia przyłożonego.  Jednakże, konieczne jest uwzględnienie 
dodatkowej tolerancji w zależności od stosowanego sprzętu testującego. 

Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Local Values (lokalne 
wartości)] jest ustawiona jako Primary (strona pierwotna), wyświetlane wartości powinny być 
równe wartości wtórnego napięcia przyłożonego pomnożonej przez wartość odpowiedniej 
przekładni przekładnika napięciowego, ustawionej w kolumnie VT i CT RATIOS menu (patrz 
Tabela 21  ).  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 (pomiary 1) 
(02) 

Odpowiednia przekładnia 
napięciowa 

(w kolumnie “VT and CT RATIO” 
(0A) menu) 

VAB 
[029C]: VAB Magnitude (amplituda 
znamionowego napięcia międzyfazowego 
VAB)] 

[0A03]: Main VT Primary] 

[0A04]: Main VT Sec’y] 

VBC [029E]: VBC Magnitude (amplituda 
znamionowego napięcia fazowego VBC)] 

VCA [02A0]: VCA Magnitude (amplituda 
znamionowego napięcia fazowego VCA)] 

VAN [028F]: VAN Magnitude (amplituda 
znamionowego napięcia fazowego VAN)] 

VBN [0291]: VBN Magnitude (amplituda 
znamionowego napięcia fazowego VBN)] 

VCN [0293]: VCN Magnitude (amplituda 
znamionowego napięcia fazowego VCN)] 

VX [0295]: VX Measured Mag (zmierzona 
amplituda VX)] 

[0A07]: VX VT Primary] 

[0A08]: VX VT Sec’y] 

Tabela 21  Pomiary napięcia i ustawienia przekładni przekładników napięciowych 
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13.2 Obwody prądowe 

Korzystając z miernika uniwersalnego połączonego szeregowo z wejściem prądowym 
odpowiedniego przekaźnika, należy zmierzyć prądy po stronie wtórnej przekładnika 
prądowego. 
Upewnić się, że biegunowości przekładników prądowych są prawidłowe poprzez wykonanie 
pomiaru przesunięcia fazowego między prądem a napięciem, lub za pomocą dokładnego 
miernika fazowego zainstalowanego w stacji do pomiaru kierunku mocy i przekazywania 
informacji do centralnej dyspozycji mocy. 

Upewnić się, że prąd płynący w obwodzie neutralnym przekładników prądowych jest 
odpowiednio mały i można go pominąć. 

Porównać wartości prądów wtórnych i kąta fazowego z pomiarami wykonanymi przez 
przekaźnik, które są przedstawione w kolumnie menu MEASUREMENTS 1 (pomiary 1). 

Uwaga:  W normalnych warunkach obciążenia, funkcja zabezpieczenia od zwarć 
doziemnych będzie mierzyła wartość prądu nawet jeżeli jest on pomijalnie 
mały. Należy również zasymulować zwarcie faza-ziemia.  Można to wykonać 
wyłączając na krótko jedno lub dwa połączenia przekładnika prądowego z 
przekaźnikiem i zwierając ich zaciski po stronie wtórnej. 

Sprawdzić, czy wartości prądów różnicowych ΙA/ΙB/ΙC zmierzonych na przekaźniku są 
mniejsze niż 10% prądów spoczynkowych ΙA/ΙB/ΙC, patrz menu MEASUREMENTS 3 
(POMIARY 3).  Sprawdzić, czy amplituda Ι2 fazowej składowej kolejności przeciwnej prądu 
zmierzona przez przekaźnik nie jest większa niż oczekiwana dla tej konkretnej instalacji, 
patrz menu MEASUREMENTS 1 (pomiary 1).  Sprawdzić, czy moc czynna i moc bierna 
zmierzona przez przekaźnik jest prawidłowa, patrz menu Measurements 2 (pomiary 2).  
Tryby pomiaru mocy opisane są w rozdziale Pomiary i rejestracja, P64x/EN MR. 

Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Local Values (lokalne 
wartości)] jest ustawiona jako Secondary (strona wtórna), wartości wyświetlane na 
wyświetlaczu ciekłokrystalicznym przekaźnika lub na ekranie komputera przenośnego 
podłączonego do przedniego portu komunikacyjnego EIA(RS)232 powinny być równe 
wartości prądu po stronie wtórnej przekładnika prądowego.  Wartość mierzona powinna być 
w granicach 1% prądu wtórnego.  Jednakże, konieczne jest uwzględnienie dodatkowej 
tolerancji w zależności od stosowanego sprzętu testującego. 

Jeżeli komórka [0D02: MEASURE’T SETUP (ustawienie pomiarowe), Local Values (lokalne 
wartości)] jest ustawiona jako Primary (strona pierwotna), wyświetlane wartości powinny być 
równe wartości wtórnego prądu przyłożonego pomnożonej przez wartość odpowiedniej 
przekładni przekładnika napięciowego, ustawionej w kolumnie menu VT i CT RATIOS 
(przekładnie przekładników prądowego i napięciowego) (patrz Tabela 10  ).  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 przekładnika prądowego, przeznaczonego do 
obsługi funkcji zabezpieczenia od zwarć doziemnych, może nie być 
możliwości sprawdzenia pomiarów przekaźnika, ponieważ prąd neutralny 
będzie niemal równy zeru.  



 

 

14 TESTY KOŃCOWE 

Na tym etapie testy są zakończone.  

Odłączyć wszelkie okablowanie wykorzystywane do testów i przewody do 
tymczasowego zwierania zacisków. 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 [0F0F: COMMISSIONING TESTS (testy rozruchowe), Test Mode (tryb testowy)] 
jest ustawiona na Disabled (tryb testowy wyłączony).  

Jeżeli przekaźnik znajduje się w nowej instalacji, w razie konieczności, można zresetować 
„pamięć termiczną” (czyli powrót do stanu wyjściowego -„zimnego”), element związany z 
utratą trwałości transformatora i element zabezpieczający przed przemagnesowaniem.  Te 
elementy można zresetować w nagłówku MEASUREMENTS 3 (pomiary 3) w menu.  Jeżeli 
wymagany poziom dostępu nie jest aktywny, przekaźnik poprosi użytkownika o podanie 
hasła dostępu upoważniającego do dokonania zmian w ustawieniach urządzenia.  

Jeżeli język menu został zmieniony aby umożliwić dokładne wykonanie testów, należy 
przywrócić język menu preferowany przez klienta. 

Jeżeli zainstalowany był blok testowy MMLG, należy zdjąć wtyczkę MMLB01 i założyć z 
powrotem pokrywę MMLG, aby przywrócić urządzenie zabezpieczające do normalnej pracy.  

Przed uruchomieniem przekaźnika, należy upewnić się, że wszystkie rejestracje zdarzeń, 
zwarć, zakłóceń, alarmów oraz lampki sygnalizacyjne zostały wyzerowane. 

Jeżeli istnieje taka potrzeba, należy założyć ponownie zewnętrzną pokrywę płyty czołowej 
przekaźnika.  



P64x/EN CM/B52 Rozruch przy oddaniu do eksploatacji
 

 

 

MiCOM P642, P643, P645
 

 

CM 

15 PROTOKÓŁ ODBIORU SPRZĘTU  

 

Data:       Inżynier:       

Stacja:       Obwód:       

       Częstotliwość:       Hz 

Przekładni
a 
napięciow
a: 

      / V 
Przekładnia prądowa 
(wykorzystywany 
zaczep): 

      / A 

 

Informacje podane na tabliczce znamionowej 

Przekaźnik zabezpieczający dla 
transformatorów 

MiCOM P64      

Nr modelu       

Nr seryjny       

Prąd znamionowy In 1 A  5 A  

Napięcie znamionowe Vn       

Napięcie pomocnicze Vx       

 

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 urządzenia. 

      
Zestaw testowania 
członu 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. SPRAWDZANIE PRODUKTU  

5.1  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 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 napięciu 
stałym 500 V 

Tak  Nie  

Nie przetestowano  

5.1.4  Okablowanie zewnętrzne  

 
Czy okablowanie wykonano zgodnie ze 
schematem? 

Tak  Nie  

 
Czy sprawdzono okablowanie bloków 
testowych? 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

   

5.1.5 
Zestyki alarmowe (zasilanie pomocnicze 
wyłączone) 

 

 

Czy zaciski 11 i 12 zestyku są zwarte? 

 Rezystancja zestyku  

Tak  Nie  

       Ω  

Nie mierzono     

 Czy zaciski 13 i 14 zestyku są rozwarte? Tak  Nie  

   

5.1.6 Pomiar napięcia pomocniczego        V ac/dc 

   

5.2 Przy urządzeniu pod napięciem  

5.2.1 
Zestyki alarmowe (zasilanie pomocnicze 
włączone) 

 

 Czy zaciski 11 i 12 zestyku są rozwarte? Tak  Nie  

 

Czy zaciski 13 i 14 zestyku są zwarte? 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

       Ω  

Nie mierzono  

   

5.2.2 
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny na przednim 
panelu 

 

 Stosowane ustawienia kontrastu wyświetlacza       

   

5.2.3 Data i godzina  
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 Czy zegar jest nastawiony na czas lokalny? Tak  Nie  

 
Czy czas został utrzymany po odłączeniu 
zasilania pomocniczego? 

Tak  Nie  

   



 

 

5.2.4 Diody sygnalizacyjne typu LED  

 
Czy zielona sygnalizacja diodowa sprawności 
urządzenia jest zapalona? 

Tak  Nie  

 
Czy żółta alarmowa sygnalizacja diodowa jest 
zapalona? Tak  Nie  

 
Czy żółta sygnalizacja diodowa niesprawności 
urządzenia jest zapalona? 

Tak  Nie  

 
Czy czerwona sygnalizacja diodowa wydania 
impulsu na wyłączenie przez urządzenie jest 
zapalona? 

Tak  Nie  

 
Czy każda z 8 (P642), 18 (P643/5) roboczych 
diod sygnalizacyjnych jest sprawna? 

Tak  Nie  

   

5.2.5 Napięcie wzbudzenia  

 Wartość napięcia między zaciskami 7 i 9        V dc 

 Wartość napięcia między zaciskami 8 i 10        V dc 

   

5.2.6 Wejścia z izolacją optyczną  

 Czy wejście nr 1jest sprawne? Tak  Nie  

 Czy wejście nr 2jest sprawne ? Tak  Nie  

 Czy wejście nr 3jest sprawne? Tak  Nie  

 Czy wejście nr 4jest sprawne? Tak  Nie  

 Czy wejście nr 5jest sprawne? Tak  Nie  

 Czy wejście nr 6jest sprawne? Tak  Nie  

 Czy wejście nr 7jest sprawne? Tak  Nie  

 Czy wejście nr 8jest sprawne? Tak  Nie  

 Czy wejście nr 9jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 10 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 11 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 12 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 13 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 14 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 15 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 16 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 17 jest sprawne? Tak  Nie  
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nie dotyczy  

 Czy wejście nr 18 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  



 

 

 Czy wejście nr 19 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 20 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 21 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 22 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 23 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 24 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 25 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 26 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 27 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 28 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 29 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 30 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 31 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wejście nr 32 jest sprawne? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

   

5.2.7 Przekaźniki wyjściowe  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 1 jest sprawny? 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 2 jest sprawny? 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 3 jest sprawny? 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

       Ω  

Nie mierzono  
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Czy przekaźnik wyjściowy nr 4 jest sprawny? 

 Rezystancja zestyku
 rozwiernego 

 
 zwiernego 

Tak  Nie  

       Ω  

Nie mierzono   

       Ω 

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 5 jest sprawny? 

 Rezystancja zestyku
 rozwiernego 

 
 zwiernego 

Tak  Nie  

       Ω  

Nie mierzono   

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 6 jest sprawny? 

 Rezystancja zestyku
 rozwiernego 

 
 zwiernego 

Tak  Nie  

       Ω  

Nie mierzono  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 7 jest sprawny? 

 Rezystancja zestyku
 rozwiernego 

 
 zwiernego 

Tak  Nie  

       Ω  

Nie mierzono  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 8 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku
 rozwiernego 

 
 zwiernego 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 9 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 10 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 11 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku
 rozwiernego 

 
 zwiernego 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono   

Nie mierzono  

 Czy przekaźnik wyjściowy nr 12 jest sprawny? Tak  Nie  



 

 

 

 Rezystancja zestyku
 rozwiernego 

 
 zwiernego 

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono    

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 13 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku
 rozwiernego 

 
 zwiernego 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 14 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku
 rozwiernego 

 
 zwiernego 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 15 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku
 rozwiernego 

 
 zwiernego 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 16 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku
 rozwiernego 

 
 zwiernego 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 17 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 18 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  
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Czy przekaźnik wyjściowy nr 19 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 20 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 21 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

   

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 22 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 23 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku
 rozwiernego 

 
 zwiernego 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 24 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku
 rozwiernego 

 
 zwiernego 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 25 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 26 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 27 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  



 

 

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 28 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 29 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 30 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 31 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku
 rozwiernego 

 
 zwiernego 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono   

       Ω  

Nie mierzono  

 

Czy przekaźnik wyjściowy nr 32 jest sprawny? 

 

 Rezystancja zestyku
 rozwiernego 

 
 zwiernego 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

       Ω  

Nie mierzono   

       Ω  

Nie mierzono  

   

5.2.8 Wejścia RTD  

 Tolerancja rezystora  

 Odczyt RTD 1  [0460: Etykieta RTD 1]         °C 

 Odczyt RTD 2  [0461: Etykieta RTD 2]        °C 

 Odczyt RTD 3  [0462: Etykieta RTD 3]        °C 

 Odczyt RTD 4  [0463: Etykieta RTD 4]        °C 

 Odczyt RTD 5  [0464: Etykieta RTD 5]        °C 

 Odczyt RTD 6  [0465: Etykieta RTD 6]        °C 

 Odczyt RTD 7  [0466: Etykieta RTD 7]        °C 

 Odczyt RTD 8  [0467: Etykieta RTD 8]        °C 

 Odczyt RTD 9  [0468: Etykieta RTD 9]        °C 

 
Odczyt RTD 10  [0469: Etykieta RTD 
10]        °C 
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5.2.9 Wejścia pętli prądowej  

 Typ wejścia pętli prądowej 
0 – 1 mA  0 - 10 mA  

0 – 20 mA  4 - 20 mA  

 

Odczyt na wejściu CLI1 pętli prądowej przy 50% 
maksymalnego zakresu dla wejścia pętli 
prądowej 

[0470: Etykieta wejścia CLI1 pętli prądowej]  

      

 

Odczyt na wejściu CLI2 pętli prądowej przy 50% 
maksymalnego zakresu dla wejścia pętli 
prądowej 

[0471: Etykieta wejścia CLI2 pętli prądowej] 

      

 

Odczyt na wejściu CLI3 pętli prądowej przy 50% 
maksymalnego zakresu dla wejścia pętli 
prądowej 

[0472: Etykieta wejścia CLI3 pętli prądowej]  

      

 

Odczyt na wejściu CLI4 pętli prądowej przy 50% 
maksymalnego zakresu dla wejścia pętli 
prądowej 

[0473: Etykieta wejścia CLI4 pętli prądowej] 

      

   

5.2.10 Wyjścia pętli prądowej 
0 – 1 mA  0 - 10 mA  

0 – 20 mA  4 - 20 mA  

 Typ wyjścia pętli prądowej        mA 

 
Prąd wyjściowy na wyjściu CLO1 pętli prądowej 
przy 50% mocy znamionowej 

       mA 

 
Prąd wyjściowy na wyjściu CLO2 pętli prądowej 
przy 50% mocy znamionowej 

       mA 

 
Prąd wyjściowy na wyjściu CLO3 pętli prądowej 
przy 50% mocy znamionowej 

       mA 

 
Prąd wyjściowy na wyjściu CLO4 pętli prądowej 
przy 50% mocy znamionowej 

       mA 

 
 

 
 

5.2.11 Pierwszy tylny port komunikacyjny  

 Standard komunikacyjny 
K-Bus  MODBUS  

IEC60870-5-103  

 Czy ustanowiono komunikację?? Tak  Nie  

 Czy przetestowano konwerter protokołu?? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

   

5.2.12 Drugi tylny port komunikacyjny 

K-Bus    

EIA(RS)485  

EIA(RS)232  

 
Czy wykonano konfigurację portu 
komunikacyjnego? 

Tak  Nie  

 Czy ustanowiono komunikację?? Tak  Nie  



 

 

nie dotyczy  

 Czy przetestowano konwerter protokołu??  

   

5.2.13 Wejścia prądowe  

 Wartość prądu wyświetlana na wyświetlaczu 
Strona pierwotna 
 Strona wtórna  

 

Phase T1 ratio (przekładnia)
 

( )[Phase CT Primary] ,,[Phase CT Sec'y]  
       nie dotyczy  

 

Phase T2 CT ratio (przekładnia)
 

( )[Phase CT Primary] ,,[Phase CT Sec'y]  
       nie dotyczy  

 

Phase T3 CT ratio (przekładnia) 
 

( )[Phase CT Primary] ,,[Phase CT Sec'y]  
       nie dotyczy  

 
Phase T4 CT ratio (przekładnia) 

( )[Phase CT Primary] ,,[Phase CT Sec'y]  
       nie dotyczy  

 
Phase T5 CT ratio (przekładnia) 

( )[Phase CT Primary] ,,[Phase CT Sec'y]  
       nie dotyczy  

 

TN1 CT ratio (przekładnia)

 












ySecCTHVIY

imaryCTHVIY

'

Pr
        nie dotyczy  

 

TN2 CT CT ratio (przekładnia)

 












ySecCTLVIY

imaryCTLVIY

'

Pr
        nie dotyczy  

 

IY (TV) CT ratio (przekładnia)

 












ySecCTTVIY

imaryCTTVIY

'

Pr
        nie dotyczy  

 Input CT (wejście CT) 
Wartość podanego 

prądu 
Wyświetlana wartość prądu 

 ΙA (1)       A       A 

 ΙB (1)       A       A 

 ΙC (1)       A       A 

 ΙA (2)       A       A 

 ΙB (2)       A       A 

 ΙC (2)       A       A 

 ΙA (3) (P643/5)       A       A              nie dotyczy  

 ΙB (3) (P643/5)       A       A              nie dotyczy  

 ΙC (3) (P643/5)       A       A              nie dotyczy  

 ΙA (4) (P645)       A       A              nie dotyczy  

 ΙB (4) (P645)       A       A              nie dotyczy  



P64x/EN CM/B52 Rozruch przy oddaniu do eksploatacji
 

 

 

MiCOM P642, P643, P645
 

 

CM 

 ΙC (4) (P645)       A       A              nie dotyczy  

 ΙA (5) (P645)       A       A              nie dotyczy  

 ΙB (5) (P645)       A       A              nie dotyczy  

 ΙC (5) (P645)       A       A              nie dotyczy  

 ΙN HV (TN1 CT)       A            A          

 ΙN LV (TN2 CT)       A            A          

 ΙN TV (TN3 CT)       A            A              nie dotyczy  

   

5.2.14  Wejścia napięciowe   

 Pokazywana wartość napięcia 
Strona pierwotna 
 Strona wtórna  

 

Przekładnia napięciowa głównego przekładnika 
napięciowego

( )[Main VT Primary] ,,[Main VT Sec'y.]  
       nie dotyczy  

 

VX VT ratio (Przekładnia napięciowa)

 












SecondaryVTV

imaryVTV

X

x Pr
        nie dotyczy  

   

 Input VT (wejście VT) 
Wartość podanego 

prądu 
Wyświetlana wartość prądu 

 Va (opcja P643/5)       V       V 

 Vb (opcja P643/5)       V       V 

 Vc (opcja P643/5)       V       V 

 VX (P642/3/5)       V        V 

   



 

 

6. SPRAWDZANIE USTAWIEŃ  

6.1 Czy zastosowano ustawienia funkcyjne 
określone dla danego zastosowania? 

Tak  Nie  

 
Czy zastosowano ustawienia logiki PSL dla 
danego zastosowania? 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

6.2 Czy zweryfikowano ustawienia funkcyjne dla 
danego zastosowania? 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

 
Czy przetestowano logikę PSL dla danego 
zastosowania? 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

   

6.3 Demonstracja prawidłowej pracy przekaźnika  

6.3.1 
Zabezpieczenie różnicowe transformatora 
(P642/3/5)  

6.3.1.2 
Zbocze dolne krzywej wyzwalania 
zabezpieczenia różnicowego transformatora 

      A 

6.3.1.3 
Zbocze górne krzywej wyzwalania 
zabezpieczenia różnicowego transformatora 

      A 

6.3.2.1 
Czy zestyk fazy A zabezpieczenia różnicowego 
jest przypisany prawidłowo?? 

Tak  Nie  

 
Czas wyzwolenia fazy A zabezpieczenia 
różnicowego 

      s 

6.3.2.2 
Czy zestyk fazy B zabezpieczenia różnicowego 
jest przypisany prawidłowo?? 

Tak  Nie  

 
Czas wyzwolenia fazy B zabezpieczenia 
różnicowego 

      s 

6.3.2.3 
Czy zestyk fazy C zabezpieczenia różnicowego 
jest przypisany prawidłowo?? 

Tak  Nie  

 
Czas wyzwolenia fazy C zabezpieczenia 
różnicowego 

      s 

 Średni czas wyzwolenia, fazy A, B i C       s 

   

6.3.3 Zabezpieczenie nadprądowe (P642/3/5)  

 
Czy przetestowano synchronizację czasową 
funkcji zabezpieczającej?? 

Tak  Nie  

 
Typ zabezpieczenia nadprądowego (ustawić w 
komórce [Ι>1 Direction]) 

Kierunkowe 
 Bezkierunkowe  

 Podany prąd       A 

 Oczekiwany czas zadziałania       s 

 Zmierzony czas zadziałania       s 

7. TESTY OBCIĄŻENIOWE  

 Czy okablowanie testowe jest zdemontowane?? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 
Czy ponownie sprawdzono okablowanie klienta, 
w którym występują zakłócenia?? 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy wykonano test obciążeniowy?? Tak  Nie  
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7.1 
Czy okablowanie przekładników napięciowych 
jest sprawdzone??  

Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy rotacja faz jest prawidłowa?? Tak  Nie  

 Pokazywana wartość napięcia 
Strona pierwotna 
 Strona wtórna  

 

Przekładnia napięciowa głównego przekładnika 
napięciowego
 

( )[Main VT Primary] ,,[Main VT Sec'y.]  

      V  nie dotyczy  

 

VX VT ratio (Przekładnia napięciowa)

 












SecondaryVTV

imaryVTV

X

x Pr
       V  nie dotyczy  

 

 Napięcia 
Wartość podanego 

napięcia 
Wyświetlana wartość napięcia 

 VAN/VAB       V       V 

 VBN/VBC       V       V 

 VCN/VCA       V       V 

 VX       V        V 

   

7.2 
Czy okablowanie przekładników prądowych jest 
sprawdzone?? 

 Tak  Nie  

 nie dotyczy  

 
Czy biegunowości przekładników prądowych są 
prawidłowe?? 

 Tak  Nie  

 Wartość prądu wyświetlana na wyświetlaczu 
Strona pierwotna 
 Strona wtórna  

 

Phase CT (1) ratio 
(przekładnia)

( )[Phase CT Primary] ,,[Phase CT Sec'y]  
       nie dotyczy  

 

Phase CT (2) ratio (przekładnia)
 

( )[Phase CT Primary] ,,[Phase CT Sec'y]  
       nie dotyczy  

 

Phase CT (3) ratio 
(przekładnia)

( )[Phase CT Primary] ,,[Phase CT Sec'y]  
       nie dotyczy  

 

Phase CT (4) ratio 
(przekładnia)

( )[Phase CT Primary] ,,[Phase CT Sec'y]  
       nie dotyczy  

 

Phase CT (5) ratio 
(przekładnia)

( )[Phase CT Primary] ,,[Phase CT Sec'y]  
       nie dotyczy  

 

TN1 CT ratio (przekładnia)

 












ySecCTHVIY

imaryCTHVIY

'

Pr
        nie dotyczy  



 

 

 

TN2 CT ratio (przekładnia)

 












ySecCTLVIY

imaryCTLVIY

'

Pr
        nie dotyczy  

 

TN3 CT ratio (przekładnia)

 












ySecCTTVIY

imaryCTTVIY

'

Pr
        nie dotyczy  

 
 

 Input CT (wejście CT) 
Wartość podanego 

prądu 
Wyświetlana wartość prądu 

 ΙA (1)       A       A 

 ΙB (1)       A       A 

 ΙC (1)       A       A 

 ΙA (2)       A       A 

 ΙB (2)       A       A 

 ΙC (2)       A       A 

 ΙA (3) (P643/5)       A 
      A              nie dotyczy           

 

 ΙB (3) (P643/5)       A       A              nie dotyczy  

 ΙC (3) (P643/5)       A       A              nie dotyczy  

 ΙA (4) (P645)       A       A              nie dotyczy  

 ΙB (4) (P645)       A       A              nie dotyczy  

 ΙC (4) (P645)       A       A              nie dotyczy  

 ΙA (5) (P645)       A       A              nie dotyczy  

 ΙB (5) (P645)       A       A              nie dotyczy  

 ΙC (5) (P645)       A       A              nie dotyczy  

 TN1 CT         A            A          

 TN2 CT         A            A          

 TN3 CT         A            A              nie dotyczy  

   
8. TESTY KOŃCOWE  

 Okablowanie testowe zdemontowane? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 
Czy ponownie sprawdzono okablowanie klienta, 
w którym występują zakłócenia?? 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Tryb testowy wyłączony? Tak  Nie  

 Czy zresetowano liczniki prądu?? 
Tak  Nie  

nie dotyczy  

 Czy zresetowano rejestr zdarzeń?? Tak  Nie  

 Czy zresetowano rejestr zwarć?? Tak  Nie  

 Czy zresetowano rejestr zakłóceń?? Tak  Nie  
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 Czy zresetowano alarmy?? Tak  Nie  

 Czy zresetowano diody sygnalizacyjne?? Tak  Nie  

 
Czy ponownie założono zewnętrzną pokrywę 
płyty czołowej przekaźnika?? 

Tak  Nie  

nie dotyczy  

 
 
 
 
 
 
 

             

Inżynier ds. rozruchu  Przedstawiciel klienta 

   

Data:        Data:       

 



 

 

16 REJESTR USTAWIEŃ  

Data:       Inżynier:       

Stacja:       Obwód:       

       Częstotliwość:       Hz 

 

Informacje podane na tabliczce znamionowej 

Przekaźnik zabezpieczający dla 
transformatorów 

MiCOM P64      

Nr modelu       

Nr seryjny       

Prąd znamionowy In 1 A  5 A  

Napięcie znamionowe Vn       

Napięcie pomocnicze Vx       

 

Stosowane grupy ustawień 

Grupa ustawień nr 1 Tak  Nie  

Grupa ustawień nr 2 Tak  Nie  

Grupa ustawień nr 3 Tak  Nie  

Grupa ustawień nr 4 Tak  Nie  

  

0000 DANE SYSTEMOWE  

0001 Język 
angielski  francuski  niemiecki  

hiszpański  

0002 Hasło       

0003 Łącza systemowe       

0004 Opis       

0005 Identyfikator instalacji       

0006 Nr modelu       

0008 Nr seryjny       

0009 Częstotliwość       

000A Poziom komunikacyjny       

000B Adres przekaźnika       

000C Status elektrowni       

000D Status kontrolny       

000E Aktywna grupa       

0011 
Odnośnik dotyczący 
oprogramowania 1  

      

0030 
Status wejść z izolacją 
optyczną 

      

0040 
Status przekaźników 
wyjściowych 
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0000 DANE SYSTEMOWE  

0050 Status alarmu 1       

0051 Status alarmu 2       

0052 Status alarmu 3       

0053 
Status alarmu 
użytkownika 

      

00D0 Poziom dostępu       

00D1 Poziom kontroli hasłem 
Poziom 0       Poziom 1      
Poziom 2  

00D2 Hasło poziomu 1       

00D3 Hasło poziomu 2       

 

0800 DATA I GODZINA  

0801 Data/godzina  

08NA Data       

08NA Godzina       

0804 Synchronizacja IRIG-B Zablokowana  Odblokowana  

0805 Stan IRIG-B Nieaktywne  Aktywne  

0806 Stan baterii Rozładowana  Naładowana  

0807 Alarm baterii       

0813 
SNTP Status (status 
protokołu synchronizacji 
czasu SNTP) 

      

0820 
LocalTime Enable 
(lokalny czas aktywny)  

      

0821 
LocalTime Offset 
(kompensacja czasu 
lokalnego) 

      

0822 
DST Enable (czas DST 
(letni))  

      

0823 
DST Offset 
(kompensacja czasu 
DST) 

      

0824 
DST Start (start czasu 
DST) 

      

0825 
DST Start Day (dzień 
startowy czasu DST) 

      

0826 
DST Start Month 
(miesiąc startowy czasu 
DST) 

      

0827 
DST Start Mins (minuty 
czasu DST) 

      

0828 
DST End (koniec czasu 
DST) 

      

0829 
DST End Day (dzień 
końcowy czasu DST) 

      



 

 

082A 
DST End Month (miesiąc 
końcowy czasu DST) 

      

082B 
DST End Mins (minuty 
końcowe czasu DST) 

      

0830 
RP1 Time Zone (strefa 
czasowa RP1) 

      

0831 
RP2 Time Zone (strefa 
czasowa RP2) 

      

0832 
DNPOE Time Zone 
(strefa czasowa DNPOE) 

      

0833 
Tunnel Time Zone (strefa 
czasowa tunnel) 

      

 

0900 KONFIGURACJA  

0901 
Przywrócić ustawienia 
domyślne  

0902 Grupa ustawień 
Wybór przez Menu  Wybór przez łącza 
światłowodowe  

0903 Aktywne ustawienia 
Grupa ustawień nr 1  Grupa ustawień nr 2 
Grupa ustawień nr 3  Grupa ustawień nr 4  

0904 Zapisz zmiany  

0905 Kopiuj z   

0906 Kopiuj do  

0907 Grupa ustawień nr 1 Nieaktywna  Aktywna  

0908 Grupa ustawień nr 2 Nieaktywna  Aktywna  

0909 Grupa ustawień nr 3 Nieaktywna  Aktywna  

090A Grupa ustawień nr 4 Nieaktywna  Aktywna  

090C 
Zabezpieczenie 
różnicowe 

Nieaktywne  Aktywne  

090E 
Strefowe zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe 

Nieaktywne  Aktywne  

0910 
Zabezpieczenie 
nadprądowe Nieaktywne  Aktywne  

0911 
Zabezpieczenie 
nadprądowe składowej 
przeciwnej 

Nieaktywne  Aktywne  

0912 
Zabezpieczenie 
przeciążeniowe 
termiczne 

Nieaktywne  Aktywne  

0913 
Zabezpieczenie od zwarć 
doziemnych 

Nieaktywne  Aktywne  

0916 

Zabezpieczenie 
nadnapięciowe 
szczątkowe 
(przesuniecie napięcia 
punktu neutralnego - 
NVD) 

Nieaktywne  Aktywne  

0918 Zabezpieczenie przed 
przemagnesowaniem 

Nieaktywne  Aktywne  
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0900 KONFIGURACJA  

V/Hz 

091B 
Monitoring zwarć 
bezpośrednich 

Nieaktywny  Aktywny  

091D 
Zabezpieczenie 
napięciowe 

Nieaktywne  Aktywna  

091E 
Zabezpieczenie 
częstotliwościowe 

Nieaktywne  Aktywna  

091F Wejścia RTD Nieaktywne  Aktywna  

0920 
Zabezpieczenie od 
niesprawności 
wyłącznika 

Nieaktywne  Aktywna  

0921 Kontrola Nieaktywna  Aktywna  

0925 
Etykiety danych 
wejściowych 

Niewidoczne  Widoczne  

0926 
Etykiety danych 
wyjściowych 

Niewidoczne  Widoczne  

0927 Etykiety RTD Niewidoczne  Widoczne  

0928 

Przekładnie 
przekładników 
prądowego i 
napięciowego 

Niewidoczne  Widoczne  

0929 
Record Control (kontrola 
rejestru) Niewidoczna  Widoczna  

092A Rejestrator zakłóceń Niewidoczny  Widoczny  

092B Ustawienia pomiarowe Niewidoczne  Widoczne  

092C 
Ustawienia 
komunikacyjne 

Niewidoczne  Widoczne  

092D Testy rozruchowe Niewidoczne  Widoczne  

092E Wartości nastaw Strona pierwotna  Strona wtórna  

092F Wejścia sterujące Niewidoczne  Widoczne  

0930 Wejścia pętli prądowej Nieaktywne  Aktywna  

0931 Wyjścia pętli prądowej Nieaktywne  Aktywna  

0935 
Konfiguracja wejść 
sterujących 

Niewidoczna             Widoczna  

0936 
Etykiety wejść 
sterujących 

Niewidoczne             Widoczne  

0939 Bezpośredni dostęp Niewidoczny  Widoczny  

0949 IEC GOOSE Niewidoczny  Widoczny  

0950 Klawisze funkcji Niewidoczne  Widoczne  

09FF Kontrast LCD                      

 

0A00 

PRZEKŁADNIE 
PRZEKŁADNIKÓW 
PRĄDOWEGO I 
NAPIĘCIOWEGO 

 



 

 

0A00 

PRZEKŁADNIE 
PRZEKŁADNIKÓW 
PRĄDOWEGO I 
NAPIĘCIOWEGO 

 

0A01 

Main VT Location 
(lokalizacja 
podstawowego 
przekładnika 
napięciowego) 

      

0A03 

Main VT Primary 
(napięcie przekładników 
napięciowych po stronie 
pierwotnej) 

      

0A04 

Main VT Sec’y (napięcie 
przekładników 
napięciowych po stronie 
wtórnej) 

      

0A07 

Aux’ VT Primary 
(napięcie pomocniczych 
przekładników 
napięciowych po stronie 
pierwotnej) 

      

0A08 

Aux’ VT Sec’y (napięcie 
pomocniczych 
przekładników 
napięciowych po stronie 
wtórnej) 

      

0A10 T1 CT       

0A11 Biegunowość       

0A12 Strona pierwotna       

0A13 Strona wtórna       

0A14 T2 CT       

0A15 Biegunowość       

0A16 Strona pierwotna       

0A17 Strona wtórna       

0A18 T3 CT       

0A19 Biegunowość       

0A1A Strona pierwotna       

0A1B Strona wtórna       

0A1C T4 CT       

0A1D Biegunowość       

0A1E Strona pierwotna       

0A1F Strona wtórna       

0A20 T5 CT       

0A21 Biegunowość       

0A22 Strona pierwotna       

0A23 Strona wtórna       

0A58 TN1 CT       
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0A00 

PRZEKŁADNIE 
PRZEKŁADNIKÓW 
PRĄDOWEGO I 
NAPIĘCIOWEGO 

 

0A59 Biegunowość       

0A5A Strona pierwotna       

0A5B Strona wtórna       

0A5D TN2 CT       

0A5E Biegunowość       

0A5F Strona pierwotna       

0A60 Strona wtórna       

0A62 TN3 CT       

0A63 Biegunowość       

0A64 Strona pierwotna       

0A65 Strona wtórna       

 

0B00 
RECORD CONTROL 
(kontrola rejestru)  

0B01 
Clear Events (kasowanie 
zdarzeń)  

0B02 
Clear Faults (kasowanie 
zwarć) 

 

0B03 
Clear Maint (kasowanie 
konserwacji) 

 

0B04 
Alarm Event (zdarzenie 
alarmowe) 

Nieaktywne  Aktywna  

0B05 
Relay O/P Event 
(zdarzenia dotyczące 
wyjść przekaźnika) 

Nieaktywne  Aktywna  

0B06 
Opto Input Event 
(zdarzenia dotyczące 
wejść optycznych) 

Nieaktywne  Aktywna  

0B07 
General Event 
(zdarzenie ogólne) 

Nieaktywne  Aktywna  

0B08 
Fault Rec Event 
(zdarzenia rejestru 
zwarć) 

Nieaktywne  Aktywna  

0B09 
Maint Rec Event 
(zdarzenia rejestru 
konserwacji) 

Nieaktywne  Aktywna  

0B0A 
Protection Event 
(zdarzenie związane z 
zabezpieczeniem) 

Nieaktywne  Aktywna  

0B030 
Clear Disc Recs 
(kasowanie recordów na 
dysku) 

 

0B40 DDB 31 - 0       

0B41 DDB 63 - 32       



 

 

0B00 
RECORD CONTROL 
(kontrola rejestru)  

0B42 DDB 95 - 64       

0B43 DDB 127 - 96       

0B44 DDB 159 - 128       

0B45 DDB 191 - 160       

0B46 DDB 223 - 192       

0B47 DDB 255 - 224       

0B48 DDB 287 - 256       

0B49 DDB 319 - 288       

0B4A DDB 351 - 320       

0B4B DDB 383 - 352       

0B4C DDB 415 - 384       

0B4D DDB 447 - 416       

0B4E DDB 479 - 448       

0B4F DDB 511 - 480       

0B50 DDB 543 - 512       

0B51 DDB 575 - 544       

0B52 DDB 607 - 576       

0B53 DDB 639 - 608       

0B54 DDB 671 - 640       

0B55 DDB 703 - 672       

0B56 DDB 735 - 704       

0B57 DDB 767 - 736       

0B58 DDB 799 - 768       

0B59 DDB 831 - 800       

0B5A DDB 863 - 832       

0B5B DDB 895 - 864       

0B5C DDB 927 - 896       

0B5D DDB 959 - 928       

0B5E DDB 991 - 960       

0B5F DDB 1023 - 992       

0B60 DDB 1055-1024       

0B61 DDB 1087-1056       

0B62 DDB 1119-1088       

0B63 DDB 1151-1120       

0B64 DDB 1183-1152       

0B65 DDB 1215-1184       

0B66 DDB 1247-1216       

0B67 DDB 1279-1248       

0B68 DDB 1311-1280       
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0B00 
RECORD CONTROL 
(kontrola rejestru)  

0B69 DDB 1343-1312       

0B6A DDB 1375-1344       

0B6B DDB 1407-1376       

0B6C DDB 1439-1408       

0B6D DDB 1471-1440       

0B6E DDB 1503-1472       

0B6F DDB 1535-1504       

0B70 DDB 1567-1536       

0B71 DDB 1599-1568       

0B72 DDB 1631-1600       

0B73 DDB 1663-1632       

0B74 DDB 1695-1664       

0B75 DDB 1727-1696       

0B76 DDB 1759-1728       

0B77 DDB 1791-1760       

0B78 DDB 1823-1792       

0B79 DDB 1855-1824       

0B7A DDB 1887-1856       

0B7B DDB 1919-1888       

0B7C DDB 1951-1920       

0B7D DDB 1983-1952       

0B7E DDB 2015-1984       

0B7F DDB 2047-2016       

 

0C00 
REJESTRATOR 
ZAKŁÓCEŃ 

 

0C52 Czas trwania       

0C54 
Położenie przy 
uruchomieniu rejestracji 

      

0C56 
Tryb uruchomienia 
rejestracji 

Pojedynczy  Rozszerzony  

0C58 Kanał analogowy nr 1       

0C59 Kanał analogowy nr 2       

0C5A Kanał analogowy nr 3       

0C5B Kanał analogowy nr 4       

0C5C Kanał analogowy nr 5       

0C5D Kanał analogowy nr 6       

0C5E Kanał analogowy nr 7       

0C5F Kanał analogowy nr 8       

0C60 Kanał analogowy nr 9       



 

 

0C00 
REJESTRATOR 
ZAKŁÓCEŃ 

 

0C61 Kanał analogowy nr 10       

0C62 Kanał analogowy nr 11       

0C63 Kanał analogowy nr 12       

0C64 Kanał analogowy nr 13       

0C65 Kanał analogowy nr 14       

0C66 Kanał analogowy nr 15       

0C67 Kanał analogowy nr 16       

0C68 Kanał analogowy nr 17       

0C69 Kanał analogowy nr 18       

0C6A Kanał analogowy nr 19       

0C6B Kanał analogowy nr 20       

0C6C Kanał analogowy nr 21       

0C6D Kanał analogowy nr 22       

0C6E Kanał analogowy nr 23       

0C6F Kanał analogowy nr 24       

0C70 Kanał analogowy nr 25       

0C71 Kanał analogowy nr 26       

0C72 Kanał analogowy nr 27       

0C73 Kanał analogowy nr 28       

0C74 Kanał analogowy nr 29       

0C75 Kanał analogowy nr 30       

0C80 Wejście cyfrowe nr 1       

0C81 
Impuls podany do 
wejścia nr 1 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
  

Ze stanu wysokiego na niski  

0C82 Wejście cyfrowe nr 2       

0C83 
Impuls podany do 
wejścia nr 2 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0C84 Wejście cyfrowe nr 3       

0C85 
Impuls podany do 
wejścia nr 3 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0C86 Wejście cyfrowe nr 4       

0C87 
Impuls podany do 
wejścia nr 4 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0C88 Wejście cyfrowe nr 5       

0C89 
Impuls podany do 
wejścia nr 5 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  
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0C00 
REJESTRATOR 
ZAKŁÓCEŃ 

 

0C8A Wejście cyfrowe nr 6       

0C8B 
Impuls podany do 
wejścia nr 6 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0C8C Wejście cyfrowe nr 7       

0C8D 
Impuls podany do 
wejścia nr 7 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0C8E Wejście cyfrowe nr 8       

0C8F 
Impuls podany do 
wejścia nr 8 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0C90 Wejście cyfrowe nr 9       

0C91 
Impuls podany do 
wejścia nr 9 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0C92 Wejście cyfrowe nr 10       

0C93 
Impuls podany do 
wejścia nr 10 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0C94 Wejście cyfrowe nr 11       

0C95 
Impuls podany do 
wejścia nr 11 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0C96 Wejście cyfrowe nr 12       

0C97 
Impuls podany do 
wejścia nr 12 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0C98 Wejście cyfrowe nr 13       

0C99 
Impuls podany do 
wejścia nr 13 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0C9A Wejście cyfrowe nr 14       

0C9B 
Impuls podany do 
wejścia nr 14 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0C9C Wejście cyfrowe nr 15       

0C9D 
Impuls podany do 
wejścia nr 15 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0C9E Wejście cyfrowe nr 16       

0C9F 
Impuls podany do 
wejścia nr 16 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 



 

 

0C00 
REJESTRATOR 
ZAKŁÓCEŃ 

 

Ze stanu wysokiego na niski  

0CA0 Wejście cyfrowe nr 17       

0CA1 
Impuls podany do 
wejścia nr 17 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0CA2 Wejście cyfrowe nr 18       

0CA3 
Impuls podany do 
wejścia nr 18 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0CA4 Wejście cyfrowe nr 19       

0CA5 
Impuls podany do 
wejścia nr 19 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0CA6 Wejście cyfrowe nr 20       

0CA7 
Impuls podany do 
wejścia nr 20 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0CA8 Wejście cyfrowe nr 21       

0CA9 
Impuls podany do 
wejścia nr 21 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0CAA Wejście cyfrowe nr 22       

0CAB 
Impuls podany do 
wejścia nr 22 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0CAC Wejście cyfrowe nr 23       

0CAD 
Impuls podany do 
wejścia nr 23 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0CAE Wejście cyfrowe nr 24       

0CAF 
Impuls podany do 
wejścia nr 24 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0CB0 Wejście cyfrowe nr 25       

0CB1 
Impuls podany do 
wejścia nr 25 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0CB2 Wejście cyfrowe nr 26       

0CB3 
Impuls podany do 
wejścia nr 26 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  
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0C00 
REJESTRATOR 
ZAKŁÓCEŃ 

 

0CB4 Wejście cyfrowe nr 27       

0CB5 
Impuls podany do 
wejścia nr 27 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0CB6 Wejście cyfrowe nr 28       

0CB7 
Impuls podany do 
wejścia nr 28 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0CB8 Wejście cyfrowe nr 29       

0CB9 
Impuls podany do 
wejścia nr 29 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0CBA Wejście cyfrowe nr 30       

0CBB 
Impuls podany do 
wejścia nr 30 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0CBC Wejście cyfrowe nr 31       

0CBD 
Impuls podany do 
wejścia nr 31 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

0CBE Wejście cyfrowe nr 32       

0CBF 
Impuls podany do 
wejścia nr 32 na start 
rejestracji 

Brak impulsu  Ze stanu niskiego na wysoki
 

Ze stanu wysokiego na niski  

 

0D00 
USTAWIENIA 
POMIAROWE  

0D01 
Wyświetlane dane 
domyślne 

Prąd 3-fazowy + prąd doziemny
       

Napięcie 3-fazowe       

Moc       

Data i czas       

Opis       

Identyfikator instalacji       

Częstotliwość       

Poziom dostępu       

0D02 Wartości lokalne Strona pierwotna  Strona wtórna  

0D03 Wartości zdalne Strona pierwotna  Strona wtórna  

0D04 
Wartości pomiarowe 
odniesienia 

VA       VB  VC  

IA  IB  IC  

0D05 Tryb pomiarowy       

 



 

 

0E00 
PARAMETRY 
KOMUNIKACYJNE  

0E01 Protokół RP1 
Courier  IEC870-5-103  

MODBUS  DNP3.0  

0E02 Adres RP1       

0E03 
RP1 Człon czasowy do 
pomiaru czasu braku 
aktywności 

      

0E04 
RP1 Prędkość transmisji 
w bodach 

1200       2400  4800  

9600  19200  38400  

0E05 RP1 Parzystość 
Nieparzysta       Parzysta 
 Brak  

0E06 RP1 Okres pomiarowy       

0E07 RP1 Łącze fizyczne Miedź  Światłowód  

0E08 
RP1 Time Sync 
(synchronizacja czasu) Nieaktywna  Aktywna  

0E09 
MODBUS IEC Time 
(czas protokołu 
MODBUS IEC) 

Standard  Reverse (odwrócony)
  

0E0A 
RP1 CS103 Blocking 
(blokowanie RP1 CS103) 

Nieaktywne  Monitor Blocking 
(blokowanie monitorowania)  

Command Blocking (blokowanie poleceń) 
   

0E0B 
RP1 Card Status (status 
karty RP1) 

K Bus OK (szyna K Bus OK) 
 EIA(RS)485 OK  

Fiber Optic OK (Światłowód OK)  

0E0C 
RP1 Port Config 
(konfiguracja portu RP1) 

EIA(RS)232  EIA(RS)485  

K-Bus  

0E8D 
RP1 Comms. Mode (tryb 
komunikacyjny RP1) 

IEC60870 FT1.2  10-bit No Parity (10 
bitowy, brak parzystości)   

0E0E RP1 Baud Rate 
(prędkość transmisji w 
bodach dla RP1) 

      

0E11 DNP need time 
(wymagany czas DNP)       

0E12 DNP app fragment       

0E13 DNP app timeout (limit 
czasu DNP app)       

0E14 DNP SBO timeout (limit 
czasu DNP SBO)       

0E15 DNP link timeout (limit 
czasu łącza DNP)       

0E1F NIC Protocol (protokół 
NIC)       

0E22 NIC MAC Address (adres 
NIC MAC)       

0E64 NIC Tunl Timeout (limit 
czasu NIC Tunl)       
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0E00 
PARAMETRY 
KOMUNIKACYJNE  

0E6A NIC Link Report (raport 
łącza NIC) 

Alarm  Zdarzenie  

Brak  

0E6B NIC link timeout (limit 
czasu łącza NIC)       

0E80 TYLNY PORT2 (RP2)  

0E81 
RP2 Protocol (protokół 
RP2) 

Courier  

0E84 
RP2 Card Status (status 
karty RP2) 

Nie obsługuje  Karta nie zamontowana
  

EIA(RS)232 OK  EIA(RS)485 OK  

K Bus OK (szyna K Bus OK)  

0E88 
RP2 Port Config 
(konfiguracja portu RP2) 

EIA(RS)232  EIA(RS)485  

K Bus OK (szyna K Bus OK)  

0E8A 
RP2 Comms Mode (tryb 
komunikacyjny RP2) 

IEC60870 FT1.2  10-bit No Parity (10 
bitowy, brak parzystości)  

0E90 Adres RP2       

0E92 
RP2 Inactive Timer 
(nieaktywny człon 
czasowy RP2) 

      

0E94 
RP2 Baud Rate 
(prędkość transmisji w 
bodach dla RP2) 

1200       2400  4800  

9600  19200  38400  

0EB1 DNP need time 
(wymagany czas DNP)       

0EB2 DNP app fragment       

0EB3 DNP app timeout (limit 
czasu DNP app)       

0EB4 DNP SBO timeout (limit 
czasu DNP SBO)       

 

0F00 TESTY ROZRUCHOWE  

0F01 Status wejść z izolacją 
optyczną 

 

0F03 Status przekaźników 
wyjściowych 

 

0F05 Status portu testowego  

0F07 Bit kontrolny 1       

0F08 Bit kontrolny 2       

0F09 Bit kontrolny 3       

0F0A Bit kontrolny 4       

0F0B Bit kontrolny 5       

0F0C Bit kontrolny 6       

0F0D Bit kontrolny 7       

0F0E Bit kontrolny 8       

0F0F Tryb testowy Tryb testowy  Zestyki zablokowane 
   



 

 

0F00 TESTY ROZRUCHOWE  

0F10 Wzorzec testowy                    

0F11 Test zestyków       
0F12 Testowe diody 

sygnalizacyjne 
      

0F15 Czerwony status diod 
sygnalizacyjnych 

      
0F16 Zielony status diod 

sygnalizacyjnych 
      

0F20 DDB 31 - 0       
0F21 DDB 63 – 32       
0F22 DDB 95 – 64       
0F23 DDB 127 – 96       
0F24 DDB 159 – 128       
0F25 DDB 191 – 160       
0F26 DDB 223 – 192       
0F27 DDB 255 – 224       
0F28 DDB 287 – 256       
0F29 DDB 319 – 288       
0F2A DDB 351 – 320       
0F2B DDB 383 – 352       
0F2C DDB 415 – 384       
0F2D DDB 447 – 416       
0F2E DDB 479 – 448       
0F2F DDB 511 – 480       
0F30 DDB 543 – 512       
0F31 DDB 575 – 544       
0F32 DDB 607 – 576       
0F33 DDB 639 – 608       
0F34 DDB 671 – 640       
0F35 DDB 703 - 672       
0F36 DDB 735 - 704       
0F37 DDB 767 - 736       
0F38 DDB 799 - 768       
0F39 DDB 831 - 800       
0F3A DDB 863 - 832       
0F3B DDB 895 - 864       
0F3C DDB 927 - 896       
0F3D DDB 959 - 928       
0F3E DDB 991 - 960       
0F3F DDB 1023 - 992       
0F40 DDB 1055-1024       
0F41 DDB 1087-1056       
0F42 DDB 1119-1088       
0F43 DDB 1151-1120       
0F44 DDB 1183-1152       
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0F00 TESTY ROZRUCHOWE  

0F45 DDB 1215-1184       
0F46 DDB 1247-1216       
0F47 DDB 1279-1248       
0F48 DDB 1311-1280       
0F49 DDB 1343-1312       
0F4A DDB 1375-1344       
0F4B DDB 1407-1376       
0F4C DDB 1439-1408       
0F4D DDB 1471-1440       
0F4E DDB 1503-1472       
0F4F DDB 1535-1504       
0F50 DDB 1567-1536       
0F51 DDB 1599-1568       
0F52 DDB 1631-1600       
0F53 DDB 1663-1632       
0F54 DDB 1695-1664       
0F55 DDB 1727-1696       
0F56 DDB 1759-1728       
0F57 DDB 1791-1760       
0F58 DDB 1823-1792       
0F59 DDB 1855-1824       
0F5A DDB 1887-1856       
0F5B DDB 1919-1888       
0F5C DDB 1951-1920       
0F5D DDB 1983-1952       
0F5E DDB 2015-1984       
0F5F DDB 2047-2016       
 

1100 
KONFIGURACJA 
WEJŚĆ Z IZOLACJĄ 
OPTYCZNĄ 

 

1101 Napięcie znamionowe 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V   

Specjalne       

1102 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 1 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

1103 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 2 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

1104 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 3 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

1105 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 4 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  



 

 

1100 
KONFIGURACJA 
WEJŚĆ Z IZOLACJĄ 
OPTYCZNĄ 

 

1106 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 5 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

1107 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 6 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

1108 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 7 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

1109 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 8 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

110A 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 9 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

110B 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 10 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

110C 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 11 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

110D 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 12 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

110E 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 13 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

110F 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 14 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

1110 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 15 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 - 250 V  

1111 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 16 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

1112 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 17 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

1113 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 18 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

1114 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 19 

24 – 27 V      30 – 34 V  48 – 54 V  

110 – 125 V  220 – 250 V  

1115 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 20 

24 - 27 V      30 - 34 V  48 - 54 V  

110 - 125 V  220 – 250 V  

1116 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 21 

24 - 27 V      30 - 34 V  48 - 54 V  

110 - 125 V  220 – 250 V  

1117 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 22 

24 - 27 V      30 - 34 V  48 - 54 V  

110 - 125 V  220 - 250 V  

1118 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 23 

24 - 27 V      30 - 34 V  48 - 54 V  

110 - 125 V  220 - 250 V  

1119 Wejście z izolacją 24 - 27 V      30 - 34 V  48 - 54 V  
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1100 
KONFIGURACJA 
WEJŚĆ Z IZOLACJĄ 
OPTYCZNĄ 

 

optyczną nr 24 110 - 125 V  220 - 250 V  

111A 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 25 

24 - 27 V      30 - 34 V  48 - 54 V  

110 - 125 V  220 - 250 V  

111B 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 26 

24 - 27 V      30 - 34 V  48 - 54 V  

110 - 125 V  220 - 250 V  

111C 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 27 

24 - 27 V      30 - 34 V  48 - 54 V  

110 - 125 V  220 - 250 V  

111D 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 28 

24 - 27 V      30 - 34 V  48 - 54 V  

110 - 125 V  220 - 250 V  

111E 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 29 

24 - 27 V      30 - 34 V  48 - 54 V  

110 - 125 V  220 - 250 V  

111F 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 30 

24 - 27 V      30 - 34 V  48 - 54 V  

110 - 125 V  220 - 250 V  

1120 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 31 

24 - 27 V      30 - 34 V  48 - 54 V  

110 - 125 V  220 - 250 V  

1121 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 32 

24 - 27 V      30 - 34 V  48 - 54 V  

110 - 125 V  220 - 250 V  

1150 
Opto Filter Ctrl (kontrola 
filtrowania wejść z 
izolacją optyczną) 

                

                  

1180 Charakterystyka Standard 60% - 80%      50% - 70%       

 

1200 WEJŚCIA STERUJĄCE 

1201 
Status wejść 
sterujących 

 

1202 Wejście sterujące nr 1  

1203 Wejście sterujące nr 2  

1204 Wejście sterujące nr 3  

1205 Wejście sterujące nr 4  

1206 Wejście sterujące nr 5  

1207 Wejście sterujące nr 6  

1208 Wejście sterujące nr 7  

1209 Wejście sterujące nr 8  

120A Wejście sterujące nr 9  

120B 
Wejście sterujące nr 
10 

 

120C 
Wejście sterujące nr 
11 

 

120D 
Wejście sterujące nr 
12 

 



 

 

1200 WEJŚCIA STERUJĄCE 

120E 
Wejście sterujące nr 
13 

 

120F 
Wejście sterujące nr 
14 

 

121 
Wejście sterujące nr 
15 

 

1211 
Wejście sterujące nr 
16 

 

1212 
Wejście sterujące nr 
17 

 

1213 
Wejście sterujące nr 
18 

 

1214 
Wejście sterujące nr 
19 

 

1215 
Wejście sterujące nr 
20 

 

1216 
Wejście sterujące nr 
21 

 

1217 
Wejście sterujące nr 
22 

 

12,18 
Wejście sterujące nr 
23 

 

12,19 
Wejście sterujące nr 
24 

 

12,1A 
Wejście sterujące nr 
25 

 

12,1B 
Wejście sterujące nr 
26 

 

12,1C 
Wejście sterujące nr 
27 

 

12,1D 
Wejście sterujące nr 
28 

 

12,1E 
Wejście sterujące nr 
29 

 

12,1F 
Wejście sterujące nr 
30 

 

12,2 
Wejście sterujące nr 
31 

 

12,21 
Wejście sterujące nr 
32 

 

 

1300 
KONFIGURACJA 
WEJŚĆ 
STERUJĄCYCH 

 

1301 
Aktywowane klawiszami 
skrótów 

                

                  

1310 Wejście sterujące nr 1 Zablokowane  Impuls podany  
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1300 
KONFIGURACJA 
WEJŚĆ 
STERUJĄCYCH 

 

1311 Rozkaz sterujący 1 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny    

1314 Wejście sterujące nr 2 Zablokowane  Impuls podany  

1315 Rozkaz sterujący 2 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1318 Wejście sterujące nr 3 Zablokowane  Impuls podany  

1319 Rozkaz sterujący 3 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

131C Wejście sterujące nr 4 Zablokowane  Impuls podany  

131D Rozkaz sterujący 4 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1320 Wejście sterujące nr 5 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1321 Rozkaz sterujący 5 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1324 Wejście sterujące nr 6 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1325 Rozkaz sterujący 6 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1328 Wejście sterujące nr 7 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1329 Rozkaz sterujący 7 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

132C Wejście sterujące nr 8 
Zablokowane  

 Impuls podany  

132D Rozkaz sterujący 8 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1330 Wejście sterujące nr 9 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1331 Rozkaz sterujący 9 Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 



 

 

1300 
KONFIGURACJA 
WEJŚĆ 
STERUJĄCYCH 

 

 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1334 Wejście sterujące nr 10 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1335 Rozkaz sterujący 10 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1338 Wejście sterujące nr 11 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1339 Rozkaz sterujący 11 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

133C Wejście sterujące nr 12 
Zablokowane  

 Impuls podany  

133D Rozkaz sterujący 12 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1340 Wejście sterujące nr 13 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1341 Rozkaz sterujący 13 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1344 Wejście sterujące nr 14 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1345 Rozkaz sterujący 14 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1348 Wejście sterujące nr 15 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1349 Rozkaz sterujący 15 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

134C Wejście sterujące nr 16 
Zablokowane  

 Impuls podany  

134D Rozkaz sterujący 16 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1350 Wejście sterujące nr 17 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1351 Rozkaz sterujący 17 Włączony/wyłączony     
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1300 
KONFIGURACJA 
WEJŚĆ 
STERUJĄCYCH 

 

 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1354 Wejście sterujące nr 18 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1355 Rozkaz sterujący 18 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1358 Wejście sterujące nr 19 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1359 Rozkaz sterujący 19 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

135C Wejście sterujące nr 20 
Zablokowane  

 Impuls podany  

135D Rozkaz sterujący 20 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1360 Wejście sterujące nr 21 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1361 Rozkaz sterujący 21 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1364 Wejście sterujące nr 22 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1365 Rozkaz sterujący 22 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1368 Wejście sterujące nr 23 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1369 Rozkaz sterujący 23 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

136C Wejście sterujące nr 24 
Zablokowane  

 Impuls podany  

136D Rozkaz sterujący 24 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1370 Wejście sterujące nr 25 
Zablokowane  

 Impuls podany  



 

 

1300 
KONFIGURACJA 
WEJŚĆ 
STERUJĄCYCH 

 

1371 Rozkaz sterujący 25 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywne/nieaktywne  

1374 Wejście sterujące nr 26 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1375 Rozkaz sterujący 26 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywne/nieaktywne    

1378 Wejście sterujące nr 27 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1379 Rozkaz sterujący 27 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywne/nieaktywne    

137C Wejście sterujące nr 28 
Zablokowane  

 Impuls podany  

137D Rozkaz sterujący 28 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1380 Wejście sterujące nr 29 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1381 Rozkaz sterujący 29 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1384 Wejście sterujące nr 30 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1385 Rozkaz sterujący 30 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

1388 Wejście sterujące nr 31 
Zablokowane  

 Impuls podany  

1389 Rozkaz sterujący 31 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   

138C Wejście sterujące nr 32 
Zablokowane  

 Impuls podany  

138D Rozkaz sterujący 32 

Włączony/wyłączony     
 Ustawianie/zerowanie 
 Wejście/wyjście  

Aktywny/nieaktywny   
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1700 
KLAWISZE 
FUNKCYJNE 

 

1701 
Status klawisza 
funkcyjnego 

Zablokowany              Nieaktywny   

1702 Klawisz funkcyjny 1  
Odblokowany        Zablokowany    
     Nieaktywny    

1703 
Tryb klawisza 
funkcyjnego 1 

Normalny               Kołyskowy (przechylny)   

1704 
Etykieta klawisza 
funkcyjnego 1 

      

1705 Klawisz funkcyjny 2  
Odblokowany           Zablokowany           
Nieaktywny    

1706 
Tryb klawisza 
funkcyjnego 2 

Normalny              Kołyskowy (przechylny)     

1707 
Etykieta klawisza 
funkcyjnego 2       

1708 Klawisz funkcyjny 3  
Odblokowany           Zablokowany           
Nieaktywny  

1709 
Tryb klawisza 
funkcyjnego 3 

Normalny              Kołyskowy (przechylny)  

170A 
Etykieta klawisza 
funkcyjnego 3 

      

170B Klawisz funkcyjny 4  
Odblokowany           Zablokowany           
Nieaktywny  

170C 
Tryb klawisza 
funkcyjnego 4 Normalny               Kołyskowy (przechylny)  

170D 
Etykieta klawisza 
funkcyjnego 4 

      

170E Klawisz funkcyjny 5  
Odblokowany           Zablokowany           
Nieaktywny  

170F 
Tryb klawisza 
funkcyjnego 5 

Normalny               Kołyskowy (przechylny)  

1710 
Etykieta klawisza 
funkcyjnego 5 

      

1711 Klawisz funkcyjny 6  
Odblokowany           Zablokowany           
Nieaktywny  

1712 
Tryb klawisza 
funkcyjnego 6 Normalny               Kołyskowy (przechylny) 

1713 
Etykieta klawisza 
funkcyjnego 6 

      

1714 Klawisz funkcyjny 7  
Odblokowany           Zablokowany           
Nieaktywny  

1715 
Tryb klawisza 
funkcyjnego 7 

Normalny               Kołyskowy (przechylny) 

1716 
Etykieta klawisza 
funkcyjnego 7 

      

1717 Klawisz funkcyjny 8  
Odblokowany           Zablokowany           
Nieaktywny  

1718 
Tryb klawisza 
funkcyjnego 8 

Normalny               Kołyskowy (przechylny) 



 

 

1700 
KLAWISZE 
FUNKCYJNE 

 

1719 
Etykieta klawisza 
funkcyjnego 8       

171A Klawisz funkcyjny 9  
Odblokowany           Zablokowany           
Nieaktywny  

171B 
Tryb klawisza 
funkcyjnego 9 

Normalny               Kołyskowy (przechylny) 

171C 
Etykieta klawisza 
funkcyjnego 9 

      

171D Klawisz funkcyjny 10  
Odblokowany           Zablokowany           
Nieaktywny  

171E 
Tryb klawisza 
funkcyjnego 10 Normalny               Kołyskowy (przechylny) 

171F 
Etykieta klawisza 
funkcyjnego 10 

      

 

1900 KONFIGURATOR IED  

1905 Switch Conf.Bank  

190A Restore MCL 
(Przywrócić MCL) 

 

1910 Active Conf.Name  

1911 Active Conf.Rev  

1920 Inact.Conf.Name  

1921 Inact.Conf.Rev  

1930 IP PARAMETERS 
(parametry IP) 

 

1931 IP Address (adres IP)  

1932 Subnet Address (adres 
podsieci) 

 

1933 Gateway (brama 
sieciowa) 

 

1940 PARAMETRY SNTP  

1941 SNTP Server 1  

1942 SNTP Server 2  

1950 IEC 61850 SCL  

1951 IED Name (nazwa IED)  

1960 IEC 61850 GOOSE  

1961 GoID  

1970 GoEna  

1971 Test Mode (tryb 
testowy) 

 

1972 VOP Test Pattern 
(Wzorzec testowy VOP) 

 

1973 Ignore Test Flag (ignoruj 
flagę TEST) 
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2800 ALARMY 
UŻYTKOWNIKA  

 

2801 Ręczne resetowanie       

2810 Etykiety       

2811 Alarm użytkownika nr 1       

2812 Alarm użytkownika nr 2       

2813 Alarm użytkownika nr 3       

2814 Alarm użytkownika nr 4       

2815 Alarm użytkownika nr 5       

2816 Alarm użytkownika nr 6       

2817 Alarm użytkownika nr 7       

2818 Alarm użytkownika nr 8       

2819 Alarm użytkownika nr 9       

281A Alarm użytkownika nr 10       

281B Alarm użytkownika nr 11       

281C Alarm użytkownika nr 12       

281D Alarm użytkownika nr 13       

281E Alarm użytkownika nr 14       

281F Alarm użytkownika nr 15       

2820 Alarm użytkownika nr 16       

2821 Alarm użytkownika nr 17       

2822 
Alarm użytkownika nr 
18 

      

2823 Alarm użytkownika nr 19       

2824 Alarm użytkownika nr 20       

2825 Alarm użytkownika nr 21       

2826 Alarm użytkownika nr 22       

2827 Alarm użytkownika nr 23       

2828 Alarm użytkownika nr 24       



 

 

2800 ALARMY 
UŻYTKOWNIKA  

 

2829 Alarm użytkownika nr 25       

282A Alarm użytkownika nr 26       

282B Alarm użytkownika nr 27       

282C Alarm użytkownika nr 28       

282D Alarm użytkownika nr 29       

282E Alarm użytkownika nr 30       

282F Alarm użytkownika nr 31       

2830 Alarm użytkownika nr 32       

 

2900 
ETYKIETY WEJŚĆ 
STERUJĄCYCH  

2901 Wejście sterujące nr 1       

2902 Wejście sterujące nr 2       

2903 Wejście sterujące nr 3       

2904 Wejście sterujące nr 4       

2905 Wejście sterujące nr 5       

2906 Wejście sterujące nr 6       

2907 Wejście sterujące nr 7       

2908 Wejście sterujące nr 8       

2909 Wejście sterujące nr 9       

290A Wejście sterujące nr 10       

290B Wejście sterujące nr 11       

290C Wejście sterujące nr 12       

290D Wejście sterujące nr 13       

290E Wejście sterujące nr 14       

290F Wejście sterujące nr 15       

2910 Wejście sterujące nr 16       

2911 Wejście sterujące nr 17       

2912 Wejście sterujące nr 18       

2913 Wejście sterujące nr 19       

2914 Wejście sterujące nr 20       

2915 Wejście sterujące nr 21       

2916 Wejście sterujące nr 22       

2917 Wejście sterujące nr 23       

2918 Wejście sterujące nr 24       

2919 Wejście sterujące nr 25       
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2900 
ETYKIETY WEJŚĆ 
STERUJĄCYCH 

 

291A Wejście sterujące nr 26       

291B Wejście sterujące nr 27       

291C Wejście sterujące nr 28       

291D Wejście sterujące nr 29       

291E Wejście sterujące nr 30       

291F Wejście sterujące nr 31       

2920 Wejście sterujące nr 32       

 

B700 PSL DATA (dane PSL)  

B701 Grp 1 PSL Ref        

B702 Data/godzina       

B703 Grp 1 PSL ID       

B711 Grp 2 PSL Ref        

B712 Data/godzina       

B713 Grp 2 PSL ID       

B721 Grp 3 PSL Ref        

B722 Data/godzina       

B723 Grp 3 PSL ID       

B731 Grp 4 PSL Ref        

B732 Data/godzina       

B733 Grp 4 PSL ID       

 
 



 

 

USTAWIENIA ZABEZPIECZENIA 

Ustawienia zabezpieczenia z grupy 1 wykorzystują adresację protokołu Courier w 
komórce 3000/4000 

Ustawienia zabezpieczenia z grupy 2 wykorzystują adresację protokołu Courier w 
komórce 5000/6000 

Ustawienia zabezpieczenia z grupy 3 wykorzystują adresację protokołu Courier w 
komórce 7000/8000 

Ustawienia zabezpieczenia z grupy 4 wykorzystują adresację protokołu Courier w 
komórce 9000/A000 

3000 
SYSTEM CONFIG 
(konfiguracja systemu)     

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3001 Winding Config 
(konfiguracja uzwojenia) 

                        

3002 Winding Type (typ 
uzwojenia) 

                        

3003 HV CT Terminals (zaciski 
HV CT) 

                        

3004 LV CT Terminals (zaciski 
LV CT)                         

3005 TV CT Terminals (zaciski 
TV CT) 

                        

3007 Sref                         

3008 HV Connection 
(połączenie WN) 

                        

3009 HV Grounding 
(uziemienie WN) 

                        

300A HV Nominal (WN 
nominalne) 

                        

300B HV Rating (WN 
znamionowe)                         

300C % reaktancji                         

300D LV Vector Group (układ 
połączeń LV) 

                        

300E LV Connection 
(połączenie WN) 

                        

300F LV Grounding 
(uziemienie WN) 

                        

3010 LV Nominal (NN 
nominalne) 

                        

3011 LV Rating (NN 
znamionowe) 

                        

3012 TV Vector Group (układ 
połączeń TV)                         

3013 TV Connection 
(połączenie WN) 

                        

3014 TV Grounding 
(uziemienie WN) 
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3000 
SYSTEM CONFIG 
(konfiguracja systemu)     

3015 TV Nominal (nominalne 
TV) 

                        

3016 TV Rating (znamionowe 
napięcie testowe)                         

3020 Match Factor CT1 
(współczynnik 
dopasowujący) 

                        

3021 Match Factor CT2 
(współczynnik 
dopasowujący) 

                        

3022 Match Factor CT3 
(współczynnik 
dopasowujący) 

                        

3023 Match Factor CT4 
(współczynnik 
dopasowujący) 

                        

3024 Match Factor CT5 
(współczynnik 
dopasowujący) 

                        

305E Phase Sequence 
(sekwencja faz)                         

305F VT Reversal (odwrócenie 
VT) 

                        

3060 CT1 Reversal 
(odwrócenie CT1) 

                        

3061 CT2 Reversal 
(odwrócenie CT2) 

                        

3062 CT3 Reversal 
(odwrócenie CT3) 

                        

3063 CT4 Reversal 
(odwrócenie CT4)                         

3064 CT5 Reversal 
(odwrócenie CT5) 

                        

 

 

3100 
ZABEZPIECZENIE 
RÓŻNICOWE     

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3101 Trans Diff (zabez. 
różnicowe)                         

3102 Set Mode (ustawić tryb)                         

3103 Is1                           

3104 K1                          

3105 Is2                           

3106 K2                          

3107 tDiff LS                          



 

 

3100 
ZABEZPIECZENIE 
RÓŻNICOWE     

3108 Is-CTS                         

3110 Is-HS1                          

3111 HS2 Status (status HS2)                         

3112 Is-HS2                           

3120 Zero seq filt HV (filtr 
składowej zerowej prądu 
dla uzwojenia WN) 

                        

3121 Zero seq filt LV (filtr 
składowej zerowej prądu 
dla uzwojenia NN) 

                        

3122 Zero seq filt TV (filtr 
składowej zerowej prądu 
dla uzwojenia TV) 

                        

3128 2-gaharmoniczna 
zablokowana 

                        

3129 Ih(2)%>                         

312A Cross blocking 
(blokowanie krzyżowe) 

                        

312B CTSat i NoGap                         

3133 5-ta harmoniczna 
zablokowana 

                        

3134 Ih(5)%>                         

3140 Circuitry Fail 
(uszkodzenie obwodu) 

                        

3141 Is-cctfail                         

3142 K-cctfail                          

3143 tls-cctfail                         

 

3200 
STREFOWE 
ZABEZPIECZENIE 
ZIEMNOZWARCIOWE 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3201 REF HV status (stan 
zabezpieczenia)                         

3202 HV CT Input (wejście HV 
CT) 

                        

3203 HV IS1 Set                         

3204 HV IS2 Set                         

3205 HV IREF K1                          

3206 HV IREF K2                         

3207 HV tREF                         

3220 REF LV status                         

3221 LV CT Input (wejście LV 
CT) 
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3200 
STREFOWE 
ZABEZPIECZENIE 
ZIEMNOZWARCIOWE 

    

3222 LV IS1 Set                         

3223 LV IS2 Set                         

3224 LV IREF K1                          

3225 LV IREF K2                         

3226 LV tREF                         

3230 REF TV status                         

3231 TV CT Input (wejście TV 
CT) 

                        

3232 TV IS1 Set                         

3233 TV IS2 Set                         

3234 TV IREF K1                          

3235 TV IREF K2                         

3236 TV tREF                         

3240 REF AUTO status                         

3241 AUTO CT Input (wejście 
AUTO CT) 

                        

3242 AUTO IS1 Set                         

3243 AUTO IS2 Set                         

3244 AUTO IREF K1                          

3245 AUTO IREF K2                         

3246 AUTO tREF                         

 

3400 

ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE 
SKŁADOWEJ 
PRZECIWNEJ 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3401 NPS O/C 1 
(zabezpieczenie 
nadprądowe składowej 
przeciwnej)  

                        

3402 I2>1 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3403 I2>1 Char 
(charakterystyka)   

                        

3404 I2>1 Directional 
(kierunkowość) 

                        

3405 I2>1 Current Set 
(nastawa prądu 
rozruchowego) 

                        

3406 I2>1 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        



 

 

3400 

ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE 
SKŁADOWEJ 
PRZECIWNEJ 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3407 I2>1 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        

3408 I2>1 Time Dial (czas 
nastawiony) 

                        

3409 I2>1 k(RI)                         

340A I2>1 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

340B I2>1 TReset (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3412 I2>2 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3413 I2>2 Char 
(charakterystyka) 

                        

3414 I2>2 Direction 
(kierunkowość)                         

3415 I2>2 Current Set 
(nastawa prądu 
rozruchowego) 

                        

3416 I2>2 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3417 I2>2 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        

3418 I2>2 Time Dial (czas 
nastawiony)                         

3419 I2>2 k(RI)                         

341A I2>2 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

341B I2>2 TReset (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3421 I2>3 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3422 I2>3 Direction 
(kierunkowość)                         

3423 I2>3 Current Set 
(nastawa prądu 
rozruchowego) 

                        

3424 I2>3 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3427 I2>4 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        



P64x/EN CM/B52 Rozruch przy oddaniu do eksploatacji
 

 

 

MiCOM P642, P643, P645
 

 

CM 

3400 

ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE 
SKŁADOWEJ 
PRZECIWNEJ 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3428 I2>4 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3429 I2>4 Current Set 
(nastawa prądu 
rozruchowego) 

                        

342A I2>4 Time Delay (czas 
zwłoki)                         

342D I2> VTS Block (blok 
VTS) 

                        

342E I2> V2pol Set (nastawa 
polaryzacji V2) 

                        

342F I2> Char Angle (kąt 
charakterystyki) 

                        

3431 NPS O/C 2 
(zabezpieczenie 
nadprądowe składowej 
przeciwnej 2)   

                        

3432 I2>1 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3433 I2>1 Char 
(charakterystyka)   

                        

3434 I2>1 Directional 
(kierunkowość) 

                        

3435 I2>1 Current Set 
(nastawa prądu 
rozruchowego) 

                        

3436 I2>1 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3437 I2>1 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        

3438 I2>1 Time Dial (czas 
nastawiony) 

                        

3439 I2>1 k(RI)                         

343A I2>1 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

343B I2>1 TReset (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3442 I2>2 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3443 I2>2 Char 
(charakterystyka) 

                        

3444 I2>2 Direction 
(kierunkowość) 

                        



 

 

3400 

ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE 
SKŁADOWEJ 
PRZECIWNEJ 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3445 I2>2 Current Set 
(nastawa prądu 
rozruchowego) 

                        

3446 I2>2 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3447 I2>2 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        

3448 I2>2 Time Dial (czas 
nastawiony) 

                        

3449 I2>2 k(RI)                         

344A I2>2 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

344B I2>2 TReset (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3451 I2>3 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3455 I2>3 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3453 I2>3 Current Set 
(nastawa prądu 
rozruchowego) 

                        

3454 I2>3 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3457 I2>4 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3458 I2>4 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3459 I2>4 Current Set 
(nastawa prądu 
rozruchowego) 

                        

345A I2>4 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

345D I2> VTS Block (blok 
VTS)                         

345E I2> V2pol Set (nastawa 
polaryzacji V2) 

                        

345F I2> Char Angle (kąt 
charakterystyki) 

                        

3461 NPS O/C 3 
(zabezpieczenie 
nadprądowe składowej 
przeciwnej 3)   

                        

3462 I2>1 Status (stan 
zabezpieczenia)                         



P64x/EN CM/B52 Rozruch przy oddaniu do eksploatacji
 

 

 

MiCOM P642, P643, P645
 

 

CM 

3400 

ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE 
SKŁADOWEJ 
PRZECIWNEJ 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3463 I2>1 Char 
(charakterystyka)   

                        

3464 I2>1 Directional 
(kierunkowość) 

                        

3465 I2>1 Current Set 
(nastawa prądu 
rozruchowego) 

                        

3466 I2>1 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3467 I2>1 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        

3468 I2>1 Time Dial (czas 
nastawiony) 

                        

3469 I2>1 k(RI)                         

346A I2>1 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

346B I2>1 TReset (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3472 I2>2 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3473 I2>2 Char 
(charakterystyka) 

                        

3474 I2>2 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3475 I2>2 Current Set 
(nastawa prądu 
rozruchowego) 

                        

3476 I2>2 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3477 I2>2 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        

3478 I2>2 Time Dial (czas 
nastawiony) 

                        

3479 I2>2 k(RI)                         

347A I2>2 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

347B I2>2 TReset (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3481 I2>3 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        



 

 

3400 

ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE 
SKŁADOWEJ 
PRZECIWNEJ 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3485 I2>3 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3483 I2>3 Current Set 
(nastawa prądu 
rozruchowego) 

                        

3484 I2>3 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3487 I2>4 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3488 I2>4 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3489 I2>4 Current Set 
(nastawa prądu 
rozruchowego) 

                        

348A I2>4 Time Delay (czas 
zwłoki)                         

348D I2> VTS Block (blok 
VTS) 

                        

348E I2> V2pol Set (nastawa 
polaryzacji V2) 

                        

348F I2> Char Angle (kąt 
charakterystyki) 

                        

 

3500 
ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE     

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3501 Overcurrent1 
(zabezpieczenie 
nadprądowe1)  

                        

3502 I>1 Status (stan 
zabezpieczenia 
nadprądowego) 

                        

3503 I>1 Char 
(charakterystyka) 

    

3504 I>1 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3505 I>1 Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

3506 I>1 Time Delay (czas 
zwłoki)                         

3507 I>1 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        



P64x/EN CM/B52 Rozruch przy oddaniu do eksploatacji
 

 

 

MiCOM P642, P643, P645
 

 

CM 

3500 
ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE     

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3508 I>1 Time Dial (czas 
nastawiony)                         

3509 I>1 K (RI)                         

350A I>1 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

350B I>1 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3512 I>2 Status (stan 
zabezpieczenia 
nadprądowego) 

                        

3513 I>1 Char 
(charakterystyka) 

                        

3514 I>2 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3515 I>2 Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

3516 I>2 Time Delay (czas 
zwłoki)                         

3517 I>2 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        

3518 I>2 Time Dial (czas 
nastawiony) 

                        

3519 I>2 K (RI)                         

351A I>2 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

351B I>2 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3521 I>3 Status (stan 
zabezpieczenia 
nadprądowego) 

                        

3522 I>3 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3523 I>3 Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

3524 I>3 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3527 I>4 Status (stan 
zabezpieczenia 
nadprądowego) 

                        

3528 I>4 Direction 
(kierunkowość) 

                        



 

 

3500 
ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE     

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3529 I>4 Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

352A I>4 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

352D I> Char Angle (kąt 
charakterystyki) 

                        

352E I> Function Link (łącze 
funkcji)                         

3531 Overcurrent2 
(zabezpieczenie 
nadprądowe2)  

                        

3532 I>1 Status (stan 
zabezpieczenia 
nadprądowego) 

                        

3533 I>1 Char 
(charakterystyka) 

                        

3534 I>1 Direction 
(kierunkowość)                         

3535 I>1 Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

3536 I>1 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3537 I>1 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        

3538 I>1 Time Dial (czas 
nastawiony)                         

3539 I>1 K (RI)                         

353A I>1 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

353B I>1 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3542 I>2 Status (stan 
zabezpieczenia 
nadprądowego) 

                        

3543 I>1 Char 
(charakterystyka) 

                        

3544 I>2 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3545 I>2 Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

3546 I>2 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        



P64x/EN CM/B52 Rozruch przy oddaniu do eksploatacji
 

 

 

MiCOM P642, P643, P645
 

 

CM 

3500 
ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE     

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3547  I>2 TMS (nastawa 
mnożnika czasu)                         

3548 I>2 Time Dial (czas 
nastawiony) 

                        

3549 I>2 K (RI)                         

354A I>2 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

354B I>2 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3551 I>3 Status (stan 
zabezpieczenia 
nadprądowego) 

                        

3552 I>3 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3553 I>1 Char 
(charakterystyka) 

                        

3553 I>3 Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

3554 I>3 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3557 I>4 Status (stan 
zabezpieczenia 
nadprądowego) 

                        

3558 I>4 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3559 I>4 Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

355A I>4 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

355D I> Char Angle (kąt 
charakterystyki) 

                        

355E I> Function Link (łącze 
funkcji) 

                        

3561 Overcurrent3 
(zabezpieczenie 
nadprądowe3)  

                        

3562 I>1 Status (stan 
zabezpieczenia 
nadprądowego) 

                        

3563 I>1 Char 
(charakterystyka) 

                        

3564 I>1 Direction 
(kierunkowość) 

                        



 

 

3500 
ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE     

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3565 I>1 Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

3566 I>1 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3567 I>1 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        

3568 I>1 Time Dial (czas 
nastawiony)                         

3569 I>1 K (RI)                         

356A I>1 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

356B I>1 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3572 I>2 Status (stan 
zabezpieczenia 
nadprądowego) 

                        

3574 I>2 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3575 I>2 Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

3576 I>2 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3577 I>2 TMS (nastawa 
mnożnika czasu)                         

3578 I>2 Time Dial (czas 
nastawiony) 

                        

3579 I>2 K (RI)                         

357A I>2 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

357B I>2 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3581 I>3 Status (stan 
zabezpieczenia 
nadprądowego) 

                        

3582 I>3 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3583 I>3 Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

3584 I>3 Time Delay (czas 
zwłoki) 
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CM 

3500 
ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE     

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3587 I>4 Status (stan 
zabezpieczenia 
nadprądowego) 

                        

3588 I>4 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3589 I>4 Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

358A I>4 Time Delay (czas 
zwłoki)                         

358D I> Char Angle (kąt 
charakterystyki) 

                        

358E I> Function Link (łącze 
funkcji) 

                        

3591 V CONTROLED O/C                         

3592 VCO>1                         

3593 VCO>1 Char 
(charakterystyka) 

                        

3594 VCO>1 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3595 VCO>1 Curr' Set  
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

3596 VCO>1 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3597 VCO>1 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        

3598 VCO>1 Time Dial (czas 
nastawiony) 

                        

3599 VCO>1 k (RI)                         

359A VCO>1 (wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

 359B VCO>1 (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

 359C VCO>1 Angle (kąt)                         

 359D VCO>1 V<Setting 
(nastawa) 

                        

 359E VCO>1 K Setting 
(nastawa) 

                        

 35A2 VCO>2                         

 35A3 VCO>2 Char 
(charakterystyka) 

                        

 35A4 VCO>2 Direction 
(kierunkowość)                         



 

 

3500 
ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE     

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

 35A5 VCO>2 Curr' Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

 35A6 VCO>2 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

 35A7 VCO>2 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        

 35A8 VCO>2 Time Dial (czas 
nastawiony)                         

 35A9 VCO>2 k (RI)                         

 35AA VCO>2 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

 35AB VCO>2 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

 35AC VCO>2 Angle (kąt)                         

 35AD VCO>2 V<Setting 
(nastawa) 

                        

 35AE VCO>2 K Setting 
(nastawa)                         

 

3700 
ZABEZPIECZENIE 
PRZECIĄŻENIOWE 
TERMICZNE 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3711 Monit'd winding 
(kontrolowane 
uzwojenie) 

                        

3712 Ambient T (temperatura 
otoczenia) 

                        

3715 Amb CLIO Type (typ 
Amb CLIO) 

                        

3716 Amb CLIO Min                         

3717 Amb CLIO Max                         

3718 Average Amb T (średnia 
temperatura otoczenia)                         

3721 Top Oil Temp 
(Temperatura górnej 
warstwy oleju) 

                        

3724 TOP CLIO Type (typ 
TOP CLIO) 

                        

3725 TOP CLIO Min                         

3726 TOP CLIO Max                         
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CM 

3700 
ZABEZPIECZENIE 
PRZECIĄŻENIOWE 
TERMICZNE 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3729 IB                         

372A Rated NoLoadLoss 
(znamionowe straty 
mocy czynnej) 

                        

372B Hot Spot Overtop                         

372C Top Oil Overamb                         

372D Cooling Mode (tryb 
chłodzenia) 

                        

372E Cooling Status (stan 
chłodzenia) 

                        

372F Cooling Mode1 (tryb 
chłodzenia 1)                         

3730 Winding exp m (exp m 
uzwojenia) 

                        

3731 Oil exp n (exp n oleju)                         

3732 Cooling Mode2 (tryb 
chłodzenia 2) 

                        

3733 Winding exp m (exp m 
uzwojenia) 

                        

3734 Oil exp n (exp n oleju)                         

3735 Cooling Mode3 (tryb 
chłodzenia 3) 

                        

3736 Winding exp m (exp m 
uzwojenia)                         

3737 Oil exp n (exp n oleju)                         

3738 Cooling Mode4 (tryb 
chłodzenia 4) 

                        

3739 Winding exp m (exp m 
uzwojenia) 

                        

373A Oil exp n (exp n oleju)                         

373B Hot spot rise co (wzrost 
temp. Punktu gorącego) 

                        

373C Top oil rise co (wzrost 
temperatury górnej 
warstwy oleju) 

                        

3740 Stan zabezpieczenia 
termicznego                         

375E Hot Spot>1 Set (punkt 
gorący>nastawa 1) 

                        

375F tHot Spot>1 Set (t punkt 
gorący>nastawa 1) 

                        

3760 Hot Spot>2 Set (punkt 
gorący>nastawa 2) 

                        



 

 

3700 
ZABEZPIECZENIE 
PRZECIĄŻENIOWE 
TERMICZNE 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 1 
Grupa 

ustawień 2 
Grupa 

ustawień 3 
Grupa 

ustawień 4 

3761 tHot Spot>2 Set (t punkt 
gorący>nastawa 2) 

                        

3762 Hot Spot>3 Set (punkt 
gorący>nastawa 3) 

                        

3763 tHot Spot>3 Set (t punkt 
gorący>nastawa 3) 

                        

3764 Top Oil>1 Set (górna 
warstwa oleju > nastawa 
1) 

                        

3765 tTop Oil>1 Set (t górna 
warstwa oleju > nastawa 
1) 

                        

3766 Top Oil>2 Set (górna 
warstwa oleju > nastawa 
2) 

                        

3767 tTop Oil>2 Set (t górna 
warstwa oleju > nastawa 
2) 

                        

3768 Top Oil>3 Set (górna 
warstwa oleju > nastawa 
3) 

                        

3769 tTop Oil>3 Set (t górna 
warstwa oleju > nastawa 
3) 

                        

376A tPre-trip Set (nastawa 
tPre-trip)                         

3780 LOL Status                         

3781 Life Hours at HS 
(godziny trwałości w HS)  

                        

3782 Designed HS temp 
(projektowa temp. HS) 

                        

3783 Constant B Set (nastawa 
stałej B) 

                        

3784 FAA> Set (FAA> 
Nastawa) 

                        

3785 tFAA> Set (tFAA> 
Nastawa)                         

3786 LOL>1 Set (LOL>1 
Nastawa) 

                        

3787 tLOL> Set (tLOL> 
Nastawa) 

                        

3788 Reset Life Hours (reset 
godzin trwałości)  

                        

 

3800 
ZABEZPIECZENIE OD ZWARĆ 
DOZIEMNYCH    
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Grupa ustawień 1 
Grupa 
ustawień 1 

Grupa 
ustawień 2 

Grupa 
ustawień 3 

Grupa 
ustawień 4 

3801 Earth Fault 1 
(zabezpieczenie od 
zwarć doziemnych 1) 

                        

3802 EF 1 Input (sygnał 
wejściowy) 

                        

3803 EF 1 Derived 
(wyprowadzone) 

                        

3804 EF 1 Measured 
(zmierzone) 

                        

3805 IN>1 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3806 IN>1 Char 
(charakterystyka) 

                        

3807 IN>1 Direction 
(kierunkowość)                         

3808 IN>1 Current (prąd)                         

3809 IN>1 IDG Is                         

380A IN>1 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

380B IN>1 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        

380C IN>1 Time Dial (czas 
nastawiony) 

                        

380D IN>1 k (RI)                         

380E IN>1 IDG Time (czas 
IDG) 

                        

380F IN>1 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

381 IN>1 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3815 IN>2 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3816 IN>2 Char 
(charakterystyka) 

                        

3817 IN>2 Direction 
(kierunkowość)                         

3818 IN>2 Current (prąd)                         

3819 IN>2 IDG Is                         

381A IN>2 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

381B IN>2 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        

381C IN>2 Time Dial (czas 
nastawiony) 

                        

381D IN>2 k (RI)                         



 

 

3800 
ZABEZPIECZENIE OD ZWARĆ 
DOZIEMNYCH 

   

Grupa ustawień 1 
Grupa 
ustawień 1 

Grupa 
ustawień 2 

Grupa 
ustawień 3 

Grupa 
ustawień 4 

381E IN>2 IDG Time (czas 
IDG) 

                        

381F IN>2 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

382 IN>2 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3825 IN>3 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3826 IN>3 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3827 IN>3 Current (prąd)                         

3828 IN>3 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

382C IN>4 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

382D IN>4 Direction 
(kierunkowość) 

                        

382E IN>4 Current (prąd)                         

382F IN>4 Time Delay (czas 
zwłoki)                         

3833 IN> Func Link (łącze 
funkcji) 

                        

3834  IN> DIRECTIONAL 
(kierunkowość) 

                        

3835 IN> Char Angle (kąt 
charakterystyki) 

                        

3836 IN> Pol (polaryzacja)                         

3837 IN> VNpol Set (nastawa 
polaryzacji napięciowej) 

                        

3838 IN> V2pol Set (nastawa 
polaryzacji V2)                         

3839 IN> I2pol Set (nastawa 
polaryzacji I2) 

                        

3841 Earth Fault 2 
(zabezpieczenie od 
zwarć doziemnych 2) 

                        

3842 EF 2 Input (sygnał 
wejściowy) 

                        

3843 EF 2 Derived 
(wyprowadzone) 

                        

3844 EF 2 Measured 
(zmierzone)                         

3845 IN>1 Status (stan 
zabezpieczenia) 
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3800 
ZABEZPIECZENIE OD ZWARĆ 
DOZIEMNYCH 

   

Grupa ustawień 1 
Grupa 
ustawień 1 

Grupa 
ustawień 2 

Grupa 
ustawień 3 

Grupa 
ustawień 4 

3846 IN>1 Char 
(charakterystyka)                         

3847 IN>1 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3848 IN>1 Current (prąd)                         

3849 IN>1 IDG Is                         

384A IN>1 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

384B IN>1 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        

384C IN>1 Time Dial (czas 
nastawiony) 

                        

384D IN>1 k (RI)                         

384E IN>1 IDG Time (czas 
IDG)                         

384F IN>1 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

385 IN>1 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3855 IN>2 Status (stan 
zabezpieczenia)                         

3856 IN>2 Char 
(charakterystyka) 

                        

3857 IN>2 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3858 IN>2 Current (prąd)                         

3859 IN>2 IDG Is                         

385A IN>2 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

385B IN>2 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        

385C IN>2 Time Dial (czas 
nastawiony) 

                        

385D IN>2 k (RI)                         

385E IN>2 IDG Time (czas 
IDG)                         

385F IN>2 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

386 IN>2 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3865 IN>3 Status (stan 
zabezpieczenia)                         



 

 

3800 
ZABEZPIECZENIE OD ZWARĆ 
DOZIEMNYCH 

   

Grupa ustawień 1 
Grupa 
ustawień 1 

Grupa 
ustawień 2 

Grupa 
ustawień 3 

Grupa 
ustawień 4 

3866 IN>3 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3867 IN>3 Current (prąd)                         

3868 IN>3 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

386C IN>4 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

386D IN>4 Direction 
(kierunkowość) 

                        

386E IN>4 Current (prąd)                         

386F IN>4 Time Delay (czas 
zwłoki)                         

3873 IN> Func Link (łącze 
funkcji) 

                        

3874  IN> DIRECTIONAL 
(kierunkowość) 

                        

3875 IN> Char Angle (kąt 
charakterystyki) 

                        

3876 IN> Pol (polaryzacja)                         

3877 IN> VNpol Set (nastawa 
polaryzacji napięciowej) 

                        

3878 IN> V2pol Set (nastawa 
polaryzacji V2) 

                        

3879 IN> I2pol Set (nastawa 
polaryzacji I2)                         

3881 Earth Fault 3 
(zabezpieczenie od 
zwarć doziemnych 3) 

                        

3882 EF 3 Input (sygnał 
wejściowy) 

                        

3883 EF 3 Derived 
(wyprowadzone) 

                        

3884 EF 3 Measured 
(zmierzone)                         

3885 IN>1 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3886 IN>1 Char 
(charakterystyka) 

                        

3887 IN>1 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3888 IN>1 Current (prąd)                         

3889 IN>1 IDG Is                         

388A IN>1 Time Delay (czas 
zwłoki) 
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3800 
ZABEZPIECZENIE OD ZWARĆ 
DOZIEMNYCH 

   

Grupa ustawień 1 
Grupa 
ustawień 1 

Grupa 
ustawień 2 

Grupa 
ustawień 3 

Grupa 
ustawień 4 

388B IN>1 TMS (nastawa 
mnożnika czasu)                         

388C IN>1 Time Dial (czas 
nastawiony) 

                        

388D IN>1 k (RI)                         

388E IN>1 IDG Time (czas 
IDG) 

                        

388F IN>1 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

389 IN>1 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3895 IN>2 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3896 IN>2 Char 
(charakterystyka) 

                        

3897 IN>2 Direction 
(kierunkowość) 

                        

3898 IN>2 Current (prąd)                         

3899 IN>2 IDG Is                         

389A IN>2 Time Delay (czas 
zwłoki)                         

389B IN>2 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 

                        

389C IN>2 Time Dial (czas 
nastawiony) 

                        

389D IN>2 k (RI)                         

389E IN>2 IDG Time (czas 
IDG) 

                        

389F IN>2 Reset Char 
(wyzerowanie 
charakterystyki) 

                        

38A0 IN>2 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

38A5 IN>3 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

38A6 IN>3 Direction 
(kierunkowość) 

                        

38A7 IN>3 Current (prąd)                         

38A8 IN>3 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

38AC IN>4 Status (stan 
zabezpieczenia)                         



 

 

3800 
ZABEZPIECZENIE OD ZWARĆ 
DOZIEMNYCH 

   

Grupa ustawień 1 
Grupa 
ustawień 1 

Grupa 
ustawień 2 

Grupa 
ustawień 3 

Grupa 
ustawień 4 

38AD IN>4 Direction 
(kierunkowość) 

                        

38AE IN>4 Current (prąd)                         

38AF IN>4 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

38B3 IN> Func Link (łącze 
funkcji) 

                        

38B4 IN> DIRECTIONAL 
(kierunkowość) 

                        

38B5 IN> Char Angle (kąt 
charakterystyki)                         

38B6 IN> Pol (polaryzacja)                         

38B7 IN> VNpol Set (nastawa 
polaryzacji napięciowej) 

                        

38B8 IN> V2pol Set (nastawa 
polaryzacji V2) 

                        

38B9 IN> I2pol Set (nastawa 
polaryzacji I2) 

                        

 

3900 
MONITORING ZWARĆ 
BEZPOŚREDNICH    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

3901 Zwarcie bezpośrednie                         

3902 Monitorowane napięcie                         

3903 TF I> Trigger (impuls)                         

3904 TF I2t> Alarm                          

 

3B00 

ZABEZPIECZENIE 
NADNAPIĘCIOWE 
SZCZĄTKOWE 
(PRZESUNIECIE 
NAPIĘCIA PUNKTU 
NEUTRALNEGO - NVD) 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

3B14 VN>1 Function (funkcja)                         

3B16 
VN>1 Voltage Set 
(nastawa napięcia) 

                        

3B18 
VN>1 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3B1A 
VN>1 TMS (nastawa 
mnożnika czasu) 
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3B00 

ZABEZPIECZENIE 
NADNAPIĘCIOWE 
SZCZĄTKOWE 
(PRZESUNIECIE 
NAPIĘCIA PUNKTU 
NEUTRALNEGO - NVD) 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

3B1C 
VN>1 tReset (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3B20 
VN>2 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3B26 
VN>2 Voltage Set 
(nastawa napięcia) 

                        

3B28 
VN>2 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

 

3D00 

ZABEZPIECZENIE 
PRZED 
PRZEMAGNESOWANIE
M (V/Hz) 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

3D01 Volt/Hz W1                         

3D02 V/Hz Alm Status (stan 
alarmu) 

                        

3D03 V/Hz Alm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

3D04 V/Hz Alarm Delay (czas 
zwłoki alarmu) 

                        

3D10 V/Hz>1 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3D13 V/Hz>1 Function 
(funkcja)                         

3D16 V/Hz>1 Trip Set 
(nastawa wyłączenia) 

                        

3D19 V/Hz>1 Trip TMS                         

3D1A V/Hz>1 Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3D1B V/Hz>1 tReset (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3D20 V/Hz>2 Status (stan 
zabezpieczenia)                         

3D25 V/Hz>2 Trip Set 
(nastawa wyłączenia) 

                        

3D2A V/Hz>2 Delay (czas 
zwłoki) 

                        



 

 

3D00 

ZABEZPIECZENIE 
PRZED 
PRZEMAGNESOWANIE
M (V/Hz) 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

3D30 V/Hz>3 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3D35 V/Hz>3 Trip Set 
(nastawa wyłączenia) 

                        

3D3A V/Hz>3 Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3D40 V/Hz>4 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3D45 V/Hz>4 Trip Set 
(nastawa wyłączenia) 

                        

3D4A V/Hz>4 Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3D4F TPre-trip Alarm                         

3D50 Volt/Hz W2                         

3D51 V/Hz Alm Status (stan 
alarmu) 

                        

3D52 V/Hz Alm Set (nastawa 
alarmu)                         

3D53 V/Hz Alarm Delay (czas 
zwłoki alarmu) 

                        

3D60 V/Hz>1 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3D63 V/Hz>1 Function 
(funkcja) 

                        

3D66 V/Hz>1 Trip Set 
(nastawa wyłączenia) 

                        

3D69 V/Hz>1 Trip TMS                         

3D6A V/Hz>1 Delay (czas 
zwłoki)                         

3D6B V/Hz>1 tReset (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

3D70 V/Hz>2 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3D75 V/Hz>2 Trip Set 
(nastawa wyłączenia) 

                        

3D7A V/Hz>2 Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3D80 V/Hz>3 Status (stan 
zabezpieczenia)                         

3D85 V/Hz>3 Trip Set 
(nastawa wyłączenia) 
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3D00 

ZABEZPIECZENIE 
PRZED 
PRZEMAGNESOWANIE
M (V/Hz) 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

3D8A V/Hz>3 Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3D90 V/Hz>4 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

3D95 V/Hz>4 Trip Set 
(nastawa wyłączenia)                         

3D9A V/Hz>4 Delay (czas 
zwłoki) 

                        

3D9F TPre-trip Alarm                         

 

4200 
ZABEZPIECZENIE 
NAPIĘCIOWE     

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

4201 
ZABEZPIECZENIE 
PODNAPIĘCIOWE                         

4202 
V< Measur’t Mode (tryb 
pomiaru) 

                        

4203 
V< Operate Mode (tryb 
działania) 

                        

4204 V<1 Function (funkcja)                         

4205 
V<1 Voltage Set 
(nastawa napięcia) 

                        

4206 
V<1 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

4207 
V<1 TMS (nastawa 
mnożnika czasu)                         

4208 
V<1 Poledead Inhibit 
(blokada) 

                        

4209 
V<2 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

420A 
V<2 Voltage Set 
(nastawa napięcia) 

                        

420B 
V<2 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

420C 
V<2 Poledead Inhibit 
(blokada) 

                        

4220 
ZABEZPIECZENIE 
NADNAPIĘCIOWE                         

4221 
V> Measur’t Mode (tryb 
pomiaru) 

                        



 

 

4200 
ZABEZPIECZENIE 
NAPIĘCIOWE     

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

4222 
V> Operate  Mode (tryb 
działania) 

                        

4223 V>1 Function (funkcja)                         

4224 
V>1 Voltage Set 
(nastawa napięcia) 

                        

4225 
V>1 Time Delay (czas 
zwłoki)  

                        

4226 
V>1 TMS (nastawa 
mnożnika czasu)                         

4227 
V>2 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

4228 
V>2 Voltage Set 
(nastawa napięcia) 

                        

4229 
V>2 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

4240 NPS O/V                         

4241 
V2> Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

4242 
V2> Voltage Set 
(nastawa napięcia) 

                        

4243 
V2> Time Delay (czas 
zwłoki)                         

 

4300 
ZABEZPIECZENIE 
CZĘSTOTLIWOŚCIOW
E 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

4301 
Zabezpieczenie 
podczęstotliwościowe 

                        

4302 
F<1 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

4303 F<1 Setting (nastawa)                         

4304 
F<1 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

4305 
F<2 Status (stan 
zabezpieczenia)                         

4306 F<2 Setting (nastawa)                         

4307 
F<2 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

4308 
F<3 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

4309 F<3 Setting (nastawa)                         
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4300 
ZABEZPIECZENIE 
CZĘSTOTLIWOŚCIOW
E 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

430A 
F<3 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

430B 
F<4 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

430C F<4 Setting (nastawa)                         

430D 
F<4 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

430F 
Zabezpieczenie 
nadczęstotliwościowe                         

4310 
F>1 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

4311 F>1 Setting (nastawa)                         

4312 
F>1 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

4313 
F>2 Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

4314 F>2 Setting (nastawa)                         

4315 
F>2 Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

 

4400 ZABEZPIECZENIE RTD     

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

4401 Select RTD (wybór RTD)                         

4402 
ZABEZPIECZENIE 
RTD1 

                        

4403 
RTD Alarm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

4404 
RTD Alarm Dly (czas 
zwłoki alarmu) 

                        

4405 
RTD Trip Set (nastawa 
wyłączenia) 

                        

4406 
RTD Trip Dly (czas 
zwłoki wyłączenia) 

                        

4407 
ZABEZPIECZENIE 
RTD2 

                        

4408 
RTD Alarm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

4409 
RTD Alarm Dly (czas 
zwłoki alarmu) 

                        

440A 
RTD Trip Set (nastawa 
wyłączenia) 

                        



 

 

4400 ZABEZPIECZENIE RTD     

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

440B 
RTD Trip Dly (czas 
zwłoki wyłączenia) 

                        

440C 
ZABEZPIECZENIE 
RTD3 

                        

440D 
RTD Alarm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

440E 
RTD Alarm Dly (czas 
zwłoki alarmu) 

                        

440F 
RTD Trip Set (nastawa 
wyłączenia) 

                        

4410 
RTD Trip Dly (czas 
zwłoki wyłączenia) 

                        

4411 
ZABEZPIECZENIE 
RTD4 

                        

4412 
RTD Alarm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

4413 
RTD Alarm Dly (czas 
zwłoki alarmu) 

                        

4414 
RTD Trip Set (nastawa 
wyłączenia) 

                        

4415 
RTD Trip Dly (czas 
zwłoki wyłączenia) 

                        

4416 
ZABEZPIECZENIE 
RTD5 

                        

4417 
RTD Alarm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

4418 
RTD Alarm Dly (czas 
zwłoki alarmu) 

                        

4419 
RTD Trip Set (nastawa 
wyłączenia) 

                        

441A 
RTD Trip Dly (czas 
zwłoki wyłączenia) 

                        

441B 
ZABEZPIECZENIE 
RTD6 

                        

441C 
RTD Alarm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

441D 
RTD Alarm Dly (czas 
zwłoki alarmu) 

                        

441E 
RTD Trip Set (nastawa 
wyłączenia) 

                        

441F 
RTD Trip Dly (czas 
zwłoki wyłączenia) 

                        

4420 
ZABEZPIECZENIE 
RTD7 

                        

4421 
RTD Alarm Set (nastawa 
alarmu) 
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4400 ZABEZPIECZENIE RTD     

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

4422 
RTD Alarm Dly (czas 
zwłoki alarmu) 

                        

4423 
RTD Trip Set (nastawa 
wyłączenia) 

                        

4424 
RTD Trip Dly (czas 
zwłoki wyłączenia) 

                        

4425 
ZABEZPIECZENIE 
RTD8 

                        

4426 
RTD Alarm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

4427 
RTD Alarm Dly (czas 
zwłoki alarmu) 

                        

4428 
RTD Trip Set (nastawa 
wyłączenia) 

                        

4429 
RTD Trip Dly (czas 
zwłoki wyłączenia) 

                        

442A 
ZABEZPIECZENIE 
RTD9 

                        

442B 
RTD Alarm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

442C 
RTD Alarm Dly (czas 
zwłoki alarmu) 

                        

442D 
RTD Trip Set (nastawa 
wyłączenia) 

                        

442E 
RTD Trip Dly (czas 
zwłoki wyłączenia) 

                        

442F 
ZABEZPIECZENIE RTD 
10 

                        

4430 
RTD Alarm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

4431 
RTD Alarm Dly (czas 
zwłoki alarmu) 

                        

4432 
RTD Trip Set (nastawa 
wyłączenia) 

                        

4433 
RTD Trip Dly (czas 
zwłoki wyłączenia) 

                        

 

4500 

Zabezpieczenie od 
niesprawności 
wyłącznika     

Grupa ustawień 1 

Grupa 
ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 
2 

Grupa 
ustawień 
3 

Grupa 
ustawień 
4 

4501 

T1 CBF Status (stan 
niesprawności 
wyłącznika) 

                        

4502 I< Current Set                         



 

 

4500 

Zabezpieczenie od 
niesprawności 
wyłącznika     

Grupa ustawień 1 

Grupa 
ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 
2 

Grupa 
ustawień 
3 

Grupa 
ustawień 
4 

(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

4503 
IN< Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

4504 IN< Input (wejście)                         

4505 IN< Terminal (zacisk)                         

4506 

IN< Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

4507 

CB Fail 1 Status (stan 
niesprawności 
wyłącznika 1) 

                        

4508 
CB Fail 1 Timer (człon 
czasowy) 

                        

4509 

CB Fail 2 Status (stan 
niesprawności 
wyłącznika 2) 

                        

450A 
CB Fail 2 Timer (człon 
czasowy) 

                        

450C 

CBF Non I Reset 
(wyzerowanie CBF Non 
I) 

                        

450D 

CBF Ext Reset 
(rozszerzenie 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

4511 

T2 CBF Status (stan 
niesprawności 
wyłącznika) 

                        

4512 

I< Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

4513 
IN< Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

4514 IN< Input (wejście)                         

4515 IN< Terminal (zacisk)                         

4516 

IN< Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

4517 

CB Fail 1 Status (stan 
niesprawności 
wyłącznika 1) 

                        

4518 
CB Fail 1 Timer (człon 
czasowy) 

                        

4519 

CB Fail 2 Status (stan 
niesprawności 
wyłącznika 2) 
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4500 

Zabezpieczenie od 
niesprawności 
wyłącznika     

Grupa ustawień 1 

Grupa 
ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 
2 

Grupa 
ustawień 
3 

Grupa 
ustawień 
4 

451A 
CB Fail 2 Timer (człon 
czasowy) 

                        

451C 

CBF Non I Reset 
(wyzerowanie CBF Non 
I) 

                        

451D 

CBF Ext Reset 
(rozszerzenie 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

4521 

T3 CBF Status (stan 
niesprawności 
wyłącznika) 

                        

4522 

I< Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

4523 
IN< Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

4524 IN< Input (wejście)                         

4525 IN< Terminal (zacisk)                         

4526 

IN< Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

4527 

CB Fail 1 Status (stan 
niesprawności 
wyłącznika 1) 

                        

4528 
CB Fail 1 Timer (człon 
czasowy) 

                        

4529 

CB Fail 2 Status (stan 
niesprawności 
wyłącznika 2) 

                        

452A 
CB Fail 2 Timer (człon 
czasowy) 

                        

452C 

CBF Non I Reset 
(wyzerowanie CBF Non 
I) 

                        

452D 

CBF Ext Reset 
(rozszerzenie 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

4531 

T4 CBF Status (stan 
niesprawności 
wyłącznika) 

                        

4532 

I< Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

4533 
IN< Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        



 

 

4500 

Zabezpieczenie od 
niesprawności 
wyłącznika     

Grupa ustawień 1 

Grupa 
ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 
2 

Grupa 
ustawień 
3 

Grupa 
ustawień 
4 

4534 IN< Input (wejście)                         

4535 IN< Terminal (zacisk)                         

4536 

IN< Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

4537 

CB Fail 1 Status (stan 
niesprawności 
wyłącznika 1) 

                        

4538 
CB Fail 1 Timer (człon 
czasowy) 

                        

4539 

CB Fail 2 Status (stan 
niesprawności 
wyłącznika 2) 

                        

453A 
CB Fail 2 Timer (człon 
czasowy) 

                        

453C 

CBF Non I Reset 
(wyzerowanie CBF Non 
I) 

                        

453D 

CBF Ext Reset 
(rozszerzenie 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

4541 

T5 CBF Status (stan 
niesprawności 
wyłącznika) 

                        

4542 

I< Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

4543 
IN< Status (stan 
zabezpieczenia) 

                        

4544 IN< Input (wejście)                         

4545 IN< Terminal (zacisk)                         

4546 

IN< Current Set 
(nastawienie prądu 
rozruchowego) 

                        

4547 

CB Fail 1 Status (stan 
niesprawności 
wyłącznika 1) 

                        

4548 
CB Fail 1 Timer (człon 
czasowy) 

                        

4549 

CB Fail 2 Status (stan 
niesprawności 
wyłącznika 2) 

                        

454A 
CB Fail 2 Timer (człon 
czasowy) 

                        

454C 
CBF Non I Reset 
(wyzerowanie CBF Non 

                        



P64x/EN CM/B52 Rozruch przy oddaniu do eksploatacji
 

 

 

MiCOM P642, P643, P645
 

 

CM 

4500 

Zabezpieczenie od 
niesprawności 
wyłącznika     

Grupa ustawień 1 

Grupa 
ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 
2 

Grupa 
ustawień 
3 

Grupa 
ustawień 
4 

I) 

454D 

CBF Ext Reset 
(rozszerzenie 
wyzerowania 
zabezpieczenia) 

                        

 

4600 

KONTROLA 
CIĄGŁOŚCI 
OBWODÓW 
NAPIĘCIOWYCH 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

4601 
VT SUPERVISION 
(kontrola ciągłości 
obwodów napięciowych) 

                        

4602 Stan VTS (stan kontroli)                         

4603 
VTS Reset Mode (tryb 
wyzerowania) 

                        

4604 
VTS Time Delay (czas 
zwłoki) 

                        

4605 
VTS Ι> Inhibit (blokada 
od zabezpieczenia 
nadprądowego) 

                        

4606 

VTS Ι2> Inhibit (blokada 
od zabezpieczenia 
nadprądowego, 
reagującego na prąd 
kolejności przeciwnej) 

                        

4620 
CT SUPERVISION 
(kontrola CT) 

                        

4621 Diff CTS (różnica CTS)                         

4622 
CTS Status (stan 
kontroli) 

                        

4623 CTS Tdelay (czas zwłoki)                         

4624 CTS I1                         

4625 CTS I2/I1>1                         

4626 CTS I2/I1>2                         

 

4A00 
ETYKIETY DANYCH 
WEJŚCIOWYCH     

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

4A01 Wejście z izolacją                         



 

 

4A00 
ETYKIETY DANYCH 
WEJŚCIOWYCH 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

optyczną nr 1 

4A02 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 2 

                        

4A03 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 3 

                        

4A04 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 4 

                        

4A05 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 5 

                        

4A06 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 6 

                        

4A07 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 7 

                        

4A08 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 8 

                        

4A09 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 9 

                        

4A0A 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 10 

                        

4A0B 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 11 

                        

4A0C 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 12 

                        

4A0D 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 13 

                        

4A0E 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 14 

                        

4A0F 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 15 

                        

4A10 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 16 

                        

4A11 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 17 

                        

4A12 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 18 

                        

4A13 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 19 

                        

4A14 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 20 

                        

4A15 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 21 

                        

4A16 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 22 

                        

4A17 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 23 
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4A00 
ETYKIETY DANYCH 
WEJŚCIOWYCH 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

4A18 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 24 

                        

4A19 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 25 

                        

4A1A 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 26 

                        

4A1B 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 27 

                        

4A1C 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 28 

                        

4A1D 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 29 

                        

4A1E 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 30 

                        

4A1F 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 31 

                        

4A20 
Wejście z izolacją 
optyczną nr 32 

                        

 

4B00 
ETYKIETY DANYCH 
WYJŚCIOWYCH 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

4B01 Przekaźnik wyjściowy nr 
1 

                        

4B02 Przekaźnik wyjściowy nr 
2 

                        

4B03 Przekaźnik wyjściowy nr 
3 

                        

4B04 Przekaźnik wyjściowy nr 
4 

                        

4B05 Przekaźnik wyjściowy nr 
5 

                        

4B06 Przekaźnik wyjściowy nr 
6 

                        

4B07 Przekaźnik wyjściowy nr 
7 

                        

4B08 Przekaźnik wyjściowy nr 
8 

                        

4B09 Przekaźnik wyjściowy nr 
9 

                        

4B0A Przekaźnik wyjściowy nr 
10 

                        

4B0B Przekaźnik wyjściowy nr 
11 

                        

4B0C Przekaźnik wyjściowy nr 
12 

                        

4B0D Przekaźnik wyjściowy nr 
13 

                        

4B0E Przekaźnik wyjściowy nr 
14 

                        

4B0F Przekaźnik wyjściowy nr 
15 

                        

4B10 Przekaźnik wyjściowy nr 
16 

                        



 

 

4B11 Przekaźnik wyjściowy nr 
17 

                        

4B12 Przekaźnik wyjściowy nr 
18 

                        

4B13 Przekaźnik wyjściowy nr 
19 

                        

4B14 Przekaźnik wyjściowy nr 
20 

                        

4B15 Przekaźnik wyjściowy nr 
21 

                        

4B16 Przekaźnik wyjściowy nr 
22 

                        

4B17 Przekaźnik wyjściowy nr 
23 

                        

4B18 Przekaźnik wyjściowy nr 
24 

                        

4B19 Przekaźnik wyjściowy nr 
25 

                        

4B1A Przekaźnik wyjściowy nr 
26 

                        

4B1B Przekaźnik wyjściowy nr 
27 

                        

4B1C Przekaźnik wyjściowy nr 
28 

                        

4B1D Przekaźnik wyjściowy nr 
29 

                        

4B1E Przekaźnik wyjściowy nr 
30 

                        

4B1F Przekaźnik wyjściowy nr 
31 

                        

4B20 Przekaźnik wyjściowy nr 
32 

                        

 

4C00 ETYKIETY RTD     

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

4C01 RTD 1                         

4C02 RTD 2                         

4C03 RTD 3                         

4C04 RTD 4                         

4C05 RTD 5                         

4C06 RTD 6                         

4C07 RTD 7                         

4C08 RTD 8                         

4C09 RTD 9                         

4C0A RTD 10                         

 

4D00 
Zabezpieczenie wejść i 
wyjść pętli prądowej 
(CLIO) 

    

Grupa ustawień 1 
Grupa 

ustawień 
1 

Grupa 
ustawień 

2 

Grupa 
ustawień 

3 

Grupa 
ustawień 

4 

4D01 ZABEZPIECZENIE CLI1                         

4D02 
CLI Input Status (stan 
wejścia) 

                        

4D04 
CLI Input Type (typ 
wejścia) 
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4D00 
Zabezpieczenie wejść i 
wyjść pętli prądowej 
(CLIO) 

    

4D06 
CLI Input Label (etykieta 
wejścia) 

                        

4D08 CLI Minimum                         

4D0A CLI Maksimum                         

4D0C CLI Alarm                         

4D0E CLI Alarm Fn                         

4D10 
CLI Alarm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

4D12 
CLI Alarm Delay (czas 
zwłoki alarmu) 

                        

4D14 CLI Trip (wyłączenie)                         

4D16 CLI Trip Fn                         

4D18 
CLI Trip Set (nastawa 
wyłączenia) 

                        

4D1A 
CLI Trip Delay (czas 
zwłoki wyłączenia) 

                        

4D1C CLI I< Alarm                         

4D1E 
CLI I< Alm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

4D21 ZABEZPIECZENIE CLI2                         

4D22 
CLI Input Status (stan 
wejścia) 

                        

4D24 
CLI Input Type (typ 
wejścia) 

                        

4D26 
CLI Input Label (etykieta 
wejścia) 

                        

4D28 CLI Minimum                         

4D2A CLI Maksimum                         

4D2C CLI Alarm                         

4D2E CLI Alarm Fn                         

4D30 
CLI Alarm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

4D32 
CLI Alarm Delay (czas 
zwłoki alarmu) 

                        

4D34 CLI Trip (wyłączenie)                         

4D36 CLI Trip Fn                         

4D38 
CLI Trip Set (nastawa 
wyłączenia) 

                        

4D3A 
CLI Trip Delay (czas 
zwłoki wyłączenia) 

                        

4D3C CLI I< Alarm                         

4D3E 
CLI I< Alm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

4D41 ZABEZPIECZENIE CLI3                         

4D42 
CLI Input Status (stan 
wejścia) 

                        

4D44 
CLI Input Type (typ 
wejścia) 

                        

4D46 
CLI Input Label (etykieta 
wejścia) 

                        



 

 

4D00 
Zabezpieczenie wejść i 
wyjść pętli prądowej 
(CLIO) 

    

4D48 CLI Minimum                         

4D4A CLI Maksimum                         

4D4C CLI Alarm                         

4D4E CLI Alarm Fn                         

4D50 
CLI Alarm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

4D52 
CLI Alarm Delay (czas 
zwłoki alarmu) 

                        

4D54 CLI Trip (wyłączenie)                         

4D56 CLI Trip Fn                         

4D58 
CLI Trip Set (nastawa 
wyłączenia) 

                        

4D5A 
CLI Trip Delay (czas 
zwłoki wyłączenia) 

                        

4D5C CLI I< Alarm                         

4D5E 
CLI I< Alm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

4D61 ZABEZPIECZENIE CLI4                         

4D62 
CLI Input Status (stan 
wejścia) 

                        

4D64 
CLI Input Type (typ 
wejścia) 

                        

4D66 
CLI Input Label (etykieta 
wejścia) 

                        

4D68 CLI Minimum                         

4D6A CLI Maksimum                         

4D6C CLI Alarm                         

4D6E CLI Alarm Fn                         

4D70 
CLI Alarm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

4D72 
CLI Alarm Delay (czas 
zwłoki alarmu) 

                        

4D74 CLI Trip (wyłączenie)                         

4D76 CLI Trip Fn                         

4D78 
CLI Trip Set (nastawa 
wyłączenia) 

                        

4D7A 
CLI Trip Delay (czas 
zwłoki wyłączenia) 

                        

4D7C CLI I< Alarm                         

4D7E 
CLI I< Alm Set (nastawa 
alarmu) 

                        

4D9F 
CLO OUTPUT 1 (wyjście 
CLO 1) 

                        

4DA0 CLO Status (stan)                         

4DA2 CLO Type (typ)                         

4DA4 
CLO Set Values 
(wartości nastaw) 

                        

4DA6 
CLO Parameter 
(parametr) 

                        

4DA8 CLO Minimum                         
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4D00 
Zabezpieczenie wejść i 
wyjść pętli prądowej 
(CLIO) 

    

4DAA CLO Maksimum                         

4DAF 
CLO OUTPUT 2 (wyjście 
CLO 2) 

                        

4DB0 CLO Status (stan)                         

4DB2 CLO Type (typ)                         

4DB4 
CLO Set Values 
(wartości nastaw) 

                        

4DB6 
CLO Parameter 
(parametr) 

                        

4DB8 CLO Minimum                         

4DBA CLO Maksimum                         

4DBF 
CLO OUTPUT 3 (wyjście 
CLO 3) 

                        

4DC0 CLO Status (stan)                         

4DC2 CLO Type (typ)                         

4DC4 
CLO Set Values 
(wartości nastaw) 

                        

4DC6 
CLO Parameter 
(parametr) 

                        

4DC8 CLO Minimum                         

4DCA CLO Maksimum                         

4DCF 
CLO OUTPUT 4 (wyjście 
CLO 4) 

                        

4DD0 CLO Status (stan)                         

4DD2 CLO Type (typ)                         

4DD4 
CLO Set Values 
(wartości nastaw) 

                        

4DD6 
CLO Parameter 
(parametr) 

                        

4DD8 CLO Minimum                         

4DDA CLO Maksimum                         
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17 KONSERWACJA 

17.1 Okres konserwacji 

Zaleca się, aby produkty ALSTOM Grid po przeprowadzonej instalacji poddawane były 
okresowej kontroli.  Jak w przypadku wszelkiego rodzaju produktów, pewien stopień 
degradacji wraz z postępującym czasem jest sprawą nieuchronną.  Ze względu na krytyczną 
rolę przekaźników zabezpieczających oraz ich rzadkie działanie, konieczna jest regularna 
kontrola potwierdzająca ich sprawność. 

Przekaźniki zabezpieczające ALSTOM Grid projektowane są z myślą o żywotności 
przekraczającej 20 lat. 

Przekaźniki MiCOM P64x wyposażone są w funkcję autonadzoru, dzięki czemu ich 
konserwacja jest mniej wymagająca niż konserwacja wcześniejszych konstrukcji.  Większość 
powstających problemów sygnalizowana jest alarmem pozwalającym na podjęcie działań 
zapobiegawczych.  Niemniej jednak, okresowo należy przeprowadzać pewne testy 
weryfikujące poprawną pracę przekaźnika oraz potwierdzające integralność okablowania 
zewnętrznego. 

Jeżeli w przedsiębiorstwie użytkownika funkcjonuje Program Konserwacji Zapobiegawczej, 
zalecane kontrole produktu powinny zostać objęte tym programem.  Okresy konserwacji 
zależne są od wielu czynników, takich jak: 

• Środowisko pracy 

• Dostępność w miejscu instalacji 

• Ilość zasobów ludzkich pozostających w dyspozycji 

• Znaczenie instalacji w systemie elektroenergetycznym  

• Konsekwencje awarii 

17.2 Kontrole konserwacyjne 

Choć w pewnym zakresie funkcjonalność przekaźników może być kontrolowana zdalnie 
dzięki ich możliwościom komunikacyjnym, kontrole te ograniczają się głównie do 
sprawdzenia czy przekaźnik dokonuje poprawnych pomiarów prądów i napięć oraz do 
sprawdzania licznika konserwacji wyłącznika.  Dlatego zaleca się dokonywania kontroli 
konserwacyjnych w miejscu instalacji. 

Przed podjęciem jakichkolwiek prac związanych z obsługą urządzenia, użytkownik 
powinien zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa lub z 
Instrukcją Bezpieczeństwa Obsługi i Konserwacji SFTY/4LM/H11, lub wydaniem 
późniejszym oraz z danymi znamionowymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej 
urządzenia. 

17.2.1 Alarmy 

Sprawdzić diodę LED statusu alarmu w celu identyfikacji zaistnienia jakichkolwiek warunków 
alarmowych.  Jeżeli dioda jest zapalona, należy naciskać przycisk odczytu  [����] w celu 
przejścia przez poszczególne alarmy.  Skasować alarmy aby wyłączyć diodę LED. 

17.2.2 Optoizolatory  

Sprawdzić czy przekaźnik reaguje, kiedy na izolowane optycznie wejścia zostaje podane 
napięcie. Patrz paragraf 5.2.6 Optoizolatory wejściowe w rozdziale P64x/EN CM. 

17.2.3 Przekaźniki wyjściowe 

Sprawdzić czy przekaźniki wyjściowe działają. Patrz paragraf 5.2.7 Przekaźniki wyjściowe w 
rozdziale P64x/EN CM. 



 

 

17.2.4 Dokładność pomiarowa 

Kiedy instalacja elektroenergetyczna znajduje się pod napięciem, porównać wartości 
mierzone przez przekaźnik ze znanymi wartościami instalacji, w celu weryfikacji czy znajdują 
się one w przewidywanym zakresie.  Jeśli tak, przekaźnik dokonuje poprawnej konwersji 
analogowo-cyfrowej i obliczeń.  Patrz paragrafy 7.1 Połączenia napięciowe oraz 7.2 
Połączenia prądowe w rozdziale P64x/EN CM. 

Alternatywnie, porównać wartości mierzone przez przekaźnik ze znanymi wartościami 
podanymi na przekaźnik za pomocą bloku testowego, jeżeli jest na wyposażeniu, lub 
wartościami podanymi bezpośrednio na zaciski przekaźnika.  Patrz paragrafy 5.2.13 Wejścia 
prądowe oraz 5.2.14 Wejścia napięciowe w rozdziale P64x/EN CM.  Testy te dowodzą, że 
dokładność kalibracji jest zachowana. 

17.3 Sposób naprawy 

Jeżeli na eksploatowanym przekaźniku dochodzi do zwarcia,  zestyki kontrolne zmieniają 
stan i wywołany zostaje alarm.  Ze względu na zastosowanie wielu elementów w technologii 
montażu powierzchniowego, wadliwe płytki obwodów drukowanych nie podlegają naprawie i 
należy je wymieniać.  Dlatego też należy wymieniać kompletny przekaźnik lub wadliwą 
płytkę obwodu drukowanego zidentyfikowaną przez wbudowany program diagnostyczny. 
Patrz paragraf 4.0 Komunikat błędu/kod przy załączeniu zasilania w rozdziale P64x/EN TS. 

Zalecanym sposobem naprawy jest wymiana kompletnego przekaźnika. Wymiana 
kompletnego przekaźnika zapewnia stałą ochronę wewnętrznego zespołu obwodów 
elektrycznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi i zniszczeniem fizycznym oraz 
pozwala na wyeliminowanie niekompatybilności pomiędzy wymienianymi płytkami obwodów 
drukowanych.  Jednakże usunięcie zainstalowanego przekaźnika może być trudne, ze 
względu na ograniczony dostęp do tylnej części szafy rozdzielczej oraz sztywność 
okablowania. 

Wymiana płytki obwodu drukowanego pozwala na redukcję kosztów transportu, ale wymaga 
czystych, suchych warunków w miejscu instalacji oraz większych umiejętności osoby 
przeprowadzającej naprawę.  Jeżeli naprawa zostanie przeprowadzona przez osobę nie 
zatwierdzoną przez centrum serwisowe, gwarancja zostanie unieważniona. 

Przed podjęciem jakichkolwiek prac związanych z obsługą urządzenia, użytkownik powinien 
zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa lub z Instrukcją 
Bezpieczeństwa Obsługi i Konserwacji SFTY/4LM/H11, lub wydaniem późniejszym oraz z 
danymi znamionowymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej urządzenia. Pozwoli to na 
uniknięcie uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednią obsługą komponentów 
elektronicznych. 

17.3.1 Wymiana kompletnego przekaźnika 

Obudowa oraz tylny zespół listew zaciskowych są zaprojektowane tak, aby ułatwić wymianę 
kompletnego przekaźnika bez konieczności rozłączania okablowania. 

Przed podjęciem pracy w tylnej części przekaźnika, odciąć napięcie oraz dopływ prądu do 
przekaźnika.  

Uwaga: Przekaźniki z serii MiCOM posiadają zintegrowane łączniki zwarciowe, które 
zamykają się w momencie usunięcia zespołu listew zaciskowych.  

73. Odłączyć uziemienie przekaąnika znajdujące sią w tylnej cząąci przekaąnika. 



 

 

Medium duty terminal blockHeavy duty terminal block

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

RTD input
terminal blocks

P2017ENA  

Rysunek 181:  Usytuowanie śrub zabezpieczających zespół listew zaciskowych 

W przekaźniku zastosowano trzy rodzaje zespołów listew zaciskowych- wejściowy 
RTD/CLIO,  wysokoprądowy i średnioprądowy. Zespoły listew zaciskowych przymocowane 
są do tylnego panelu przy użyciu śrub z rowkiem podłużnym w przypadku zespołu wejść 
RTD/CLIO oraz przy użyciu śrub krzyżakowych w przypadku zespołu wysokoprądowego i 
średnioprądowego. Patrz Rysunek 1. 

74. Usunąć śruby mocujące zespołu listew zaciskowych przy pomocy śrubokrętu 
magnetycznego w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa utraty śrub lub 
pozostawienia ich w zespole listew zaciskowych. 

75. Nie używając nadmiernej siły, unikając uszkodzenia okablowania, odciągnąć zespół 
listew zaciskowych od złączy wewnętrznych. 

76. Usunąć śruby mocujące przekaźnik do panelu i stojaka.  Śruby te mają większą 
średnicę łba i są dostępne kiedy zamontowane pokrywy dostępowe są otwarte. 

Jeżeli górna i dolna pokrywa dostępowa zostały usunięte, nie usuwać śrub o mniejszej 
średnicy, które są dostępne.  Śruby te mocują panel czołowy do przekaźnika. 

77. Wyjąć przekaźnik z panelu i stojaka. Zachować ostrożność, gdyż przekaźnik jest 
ciężki ze względu na wagę wewnętrznych przekładników, głównie P643/5. 

78. Aby zamontować naprawiony lub zapasowy przekaźnik, postępować zgodnie z 
krokami 1 do 5 w odwrotnej kolejności. Umieścić wszystkie zespoły listew 
zaciskowych w odpowiednich miejscach. Podłączyć ponownie złącza uziemienia 
obudowy, IRIG-B oraz światłowodu.  W celu ułatwienia identyfikacji poszczególnych 
zespołów listew zaciskowych, oznaczono je alfabetycznie naklejkami, zaczynając od 
litery "A" z lewej strony, patrząc od tyłu. 

79. Po zakończeniu wymiany, dokonać uruchomienia przekaźnika. Patrz paragrafy 1 do7 
w rozdziale P64x/EN CM. 

17.3.2 Wymiana płytki obwodów drukowanych 

Wymiany płytek obwodów drukowanych oraz innych wewnętrznych elementów 
przekaźników zabezpieczających mogą dokonywać wyłącznie centra serwisowe 
zatwierdzone przez ALSTOM Grid.  Brak autoryzacji udzielonej przez Serwis Posprzedażny 
ALSTOM Grid przed podjęciem prac konserwacyjnych może skutkować unieważnieniem 
gwarancji. 

Zespoły automatyków ALSTOM Grid są dostępne na całym świecie, dlatego usilnie zaleca 
się powierzanie wszelkich napraw przeszkolonemu personelowi. 



 

 

Jeżeli przekaźnik nie działa poprawnie, patrz paragraf 4.0 Komunikat błędu/kod przy 
załączeniu zasilania w rozdziale P64x/EN TS , w celu identyfikacji wadliwej płytki obwodu 
drukowanego.  

80. Aby wymienić którąkolwiek z płytek obwodów drukowanych należy najpierw usunąć 
panel czołowy. 

Przed demontażem panelu czołowego w celu wymiany płytki obwodu drukowanego należy 
odłączyć zasilanie pomocnicze.  Zaleca się odizolowanie złączy napięciowych i prądowych 
transformatora oraz obwodu wyłącznika samoczynnego. 

81. Otworzyć górną i dolną pokrywę dostępową.  Pokrywy dostępowe obudów o 
rozmiarach 60TE/80TE posiadają dwa zawiasy pomocnicze w kształcie litery "T". 
Pełny dostęp do panelu czołowego możliwy jest przy pokrywach dostępowych 
otwartych pod kątem większym niż 90°, co pozwala na ich usunięcie. 

82. Usunąć pomocniczą, przeźroczystą pokrywę czołową, jeżeli jest zamontowana.  Patrz 
paragraf 1.2.1 Panel czołowy w rozdziale P64x/EN GS. 

83. Naciskiem skierowanym na zewnątrz, przyłożonym w środkowej części pokryw 
dostępowych spowodować ich ugięcie i zdjąć je z zawiasu, aby umożliwić ich 
usunięcie.  W ten sposób uzyskuje się dostęp do śrub mocujących panel czołowy do 
obudowy. 

84. Obudowa o rozmiarach 40TE posiada cztery śruby z łbem z gniazdem krzyżowym 
mocujące panel czołowy do obudowy- po jednej w każdym rogu, we wpuszczanych 
otworach.  Obudowa o rozmiarach 60TE/80TE posiada dwie dodatkowe śruby 
znajdujące się w połowie górnej i dolnej krawędzi panelu czołowego.  Odkręcić i 
usunąć śruby. 

Nie usuwać śrub z większą średnicą łba, które są dostępne kiedy zamontowane pokrywy 
dostępowe są otwarte.  Śruby te utrzymują przekaźnik w jego mocowaniu (panelu lub 
stojaku).  

85. Po usunięciu śrub, pociągnąć cały panel czołowy ku przodowi, aby oddzielić go od 
metalowej obudowy. 

Ostrożnie: na tym etapie panel czołowy jest połączony z zespołem obwodów elektrycznych 
przekaźnika za pomocą taśmy 64-przewodowej.  

Od tego momentu, wewnętrzne obwody elektryczne przekaźnika są nieosłonięte i nie 
chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi oraz wnikaniem pyłu. Należy zatem 
przestrzegać ściśle zaleceń związanych z pracą w warunkach zagrożenia wyładowaniami 
elektrostatycznymi oraz zapewnić czystość. 

86. Kabel taśmowy jest przymocowany do panelu czołowego przy pomocy złącza IDC, 
przy czym gniazdo znajduje się na kablu, a wtyczka z zatrzaskami zabezpieczającymi 
na panelu czołowym.  Delikatnie wypchnąć zatrzaski zabezpieczające w kierunku na 
zewnątrz, co spowoduje zwolnienie gniazda złącza.  Usunąć gniazdo z wtyczki, aby 
rozłączyć panel czołowy. 

Teraz możliwy jest dostęp do płytek obwodów drukowanych.  Patrz rozdział P64x/EN IN  w 
celu uzyskania informacji o umiejscowieniu płytek obwodów drukowanych przekaźników 
transformatora w obudowach o rozmiarach 40TE (P642), 60TE (P642 oraz P643) i 80TE 
(P643 oraz P645). 

Uwaga: Numery znajdujące się powyżej obrysu obudowy służą do identyfikacji 
slotów prowadzących dla każdej płytki obwodów drukowanych.  Każda 
płytka obwodu drukowanego posiada naklejkę z numerem odpowiedniego 
slotu prowadzącego, w celu zapewnienia poprawnego podłączenia płytki po 
jej uprzednim demontażu.  W tylnej części metalowej osłony panelu 
czołowego znajduje się etykieta przypominająca numerację slotów. 

Kabel taśmowy 64-przewodowy zapewnia również połączenie elektryczne IDC pomiędzy 
płytkami obwodów drukowanych. 

Każdy ze znajdujących się wewnątrz obudowy slotów zabezpiecza płytki obwodów 
drukowanych i odpowiada jednemu z tylnych zespołów listew zaciskowych.  Patrząc od 
przodu przekaźnika, zespoły listew zaciskowych oznaczone są z prawej do lewej strony. 



 

 

Uwaga: W celu zapewnienia zgodności, wadliwa płytka obwodów drukowanych 
powinna zawsze być wymieniana na płytkę o tym samym numerze części.  
W Tabeli 1 wyszczególniono numery części dla każdego typu płytki 
obwodów drukowanych. 

PCB Numer części 642 643 645 
Przyrostek 

dla 
modelu 

Druga tylna płytka komunikacyjna + IRIG-B o sygnale 
modulowanym ZN0025 001 * * * J/K 

Druga tylna płytka komunikacyjna (tylko port) ZN0025 002 * * * J/K 

Płytka RTD, 10 x RTD ZN0044 001 * * * J/K 

Płytka CLIO, 4 wejścia + 4 wyjścia ZN0018 001 * * * J/K 

Płytka przekaźnika / sygn. optycznych ZN0028 001 * * * J/K 

Płytka z dwoma wejściami (Adres 0) ZN0067 001 * * * J/K 

Płytka wejść Sigma-Delta (Adres 0) ZN0068 001 * * * J/K 

Płytka z dwoma wejściami (Adres 1) ZN0067 001  * * K 

Płytka wejść Sigma-Delta (Adres 1) ZN0068 001  * * K 

Płytka z dwoma wejściami (Adres 2) ZN0017 012   * K 

Płytka sygn. optycznych o podwójnej char., 8 wejść 
optycznych ZN0017 012   * K 

Płytka przekaźnika fazy 2 (Adres 2) ZN0019 001   * K 

Płytka przekaźnika fazy 2 (Adres 1) ZN0019 001  * * K 

Płytka przekaźnika fazy 2 (Adres 0) ZN0019 001 * * * J/K 

Rozszerzony CPU 2 ZN0041 001  * * K 

Płytka procesora głównego ZN0006 001 * * * J/K 

Wzmocniona płytka procesora głównego ZN0026 001 * * * J/K 

Płytka procesora głównego ZN0041 001   * K 

Płytka zasilania 24-48 VDC ZN0001 001 * * * J/K 

Płytka zasilania 84-125 VDC ZN0001 002 * * * J/K 

Płytka zasilania 110-250 VDC ZN0001 003 * * * J/K 

Płytka zasilania 24-48 VDC ZN0021 001 * * * J/K 

Płytka zasilania 84-125 VDC ZN0021 002 * * * J/K 

Płytka zasilania 110-250 VDC ZN0021 003 * * * J/K 

Płytka przekaźnika, 4 zestyki wyjściowe dużej mocy ZN0042 001 * * * J/K 

Płytka sygn. optycznych, 8 wejść optycznych ZN0017 002 * * * J/K 

Płytka sygn. optycznych, 8 wejść optycznych ZN0005 002 * * * J/K 

Podwójna płytka I/O, 4 wejścia opt. + 4 zestyki 
przekaźnikowe ZN0028 002 *   J 

Podwójna płytka I/O, 4 wejścia opt. + 4 zestyki 
przekaźnikowe ZN0028 011    J 

Płytka IRIG-B (zesp. komunik.), tylko modulowane 
wejście IRIB-B ZN0007 001    J/K 

Płytka IRIG-B (zesp. komunik.), tylko port światłowod. ZN0007 002    J/K 

Płytka IRIG-B (zesp. komunik.), modulowane wejście 
IRIB-B+światłowód ZN0007 003    J/K 

Płytka Ethernetowa, tylko port 100 Mbps ZN0049 001    J/K 

Płytka Ethernetowa + IRIG-B o sygnale modulowanym ZN0049 002    J/K 

Płytka Ethernetowa + IRIG-B o sygnale 
demodulowanym ZN0049 003    J/K 

Płytka Ethernetowa + IRIG-B o sygnale 
demodulowanym, tylko wejście ZN0049 004    J/K 

Płytka wejść, 8 wejść optycznych ZN0005 001     



 

 

PCB Numer części 642 643 645 
Przyrostek 

dla 
modelu 

Płytka wejść, 8 wejść optycznych ZN0017 001     

Płytka wejść o podwójnej char., 8 wejść optycznych ZN0017 0011    J 

Płytka wejść o podwójnej char., 8 wejść optycznych ZN0051 001   * K 

Główna płytka wejść Sigma-Delta, 11 wejść, moduł 
wejściowy 0 ZN0045 001   * K 

Główna płytka wejść Sigma-Delta, 11 wejść, moduł 
wejściowy 1 ZN0045 002   * K 

Płytka rozszerzenia modulatora ZN0047 001     

Tabela 1 Numery części PCB 

17.3.2.1 Wymiana płytki procesora głównego 

Płytka procesora głównego znajduje się w panelu czołowym. Pozostałe płytki obwodów 
drukowanych znajdują się w głównej obudowie przekaźnika. 

87. Umieścić panel czołowy interfejsem użytkownika w dół i usunąć sześć śrub z 
metalowej osłony, jak pokazano na Rysunek 182.  Usunąć metalową płytkę. 

88. Usunąć dwie śruby znajdującej się po obu stronach tylnego zagłębienia pojemnika na 
baterie, mocujące płytkę procesora głównego. 

89. Klawiatura interfejsu użytkownika połączona jest z płytką procesora głównego przy 
pomocy elastycznego kabla taśmowego.  Odłączyć ostrożnie kabel taśmowy ze 
złącza znajdującego się na płytce obwodu drukowanego, uważając aby nie poddawać 
go nadmiernemu skręcaniu. 
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Rysunek 182:  Zespół panelu czołowego 

90. Zmontować ponownie panel czołowy z zastępczą płytką postępując odwrotnie do 
procedury demontażu.  Upewnić się, że kabel taśmowy jest podłączony na powrót z 
płytką procesora głównego. Wkręcić wszystkie osiem śrub. 

91. Zainstalować ponownie panel czołowy postępując odwrotnie do procedury opisanej w 
paragrafie  17.3.2 Wymiana płytki obwodu drukowanego.  W przypadku obudowy w 
rozmiarze 60TE, zamocować ponownie i zamknąć pokrywy dostępowe, a następnie 
docisnąć zawiasy pomocnicze w kształcie litery "T" tak, aby zatrzasnęły się na powrót 
w panelu czołowym. 

Po wymianie płytki procesora głównego, wszystkie ustawienia wymagane dla aplikacji należy 
wprowadzić ponownie.  Dlatego zaleca się skopiowanie ustawień dla danej aplikacji na dysk.  



 

 

Choć nie jest to bezwzględnie wymagane, pozwala na skrócenie czasu wymaganego dla 
ponownego wprowadzenia ustawień oraz redukuje czas, w którym zabezpieczenie 
wyłączone jest z pracy. 

92. Po ponownym montażu przekaźnika po naprawie, należy dokonać jego uruchomienia 
zgodnie z instrukcjami zawartymi w paragrafach 1 do 7  w rozdziale P64x/EN CM. 

17.3.2.2 Wymiana płytki IRIG-B lub drugiej tylnej płytki komunikacyjnej/ ethernetowej. 

W zależności od numeru modelu przekaźnika, może on być wyposażony w płytkę IRIG-B z 
połączeniami dla sygnałów IRIG-B lub komunikacji w standardzie IEC60870-5-103 (VDEW), 
posiadać oba rodzaje komunikacji, bądź żadnego z nich.  Przekaźnik może posiadać 
również w tym samym miejscu drugą płytkę komunikacyjną wraz z, lub bez IRIG-B.  
Przekaźnik może posiadać również w tym samym miejscu płytkę ethernetową wraz z, lub 
bez IRIG-B. 

93. W celu wymiany uszkodzonej płytki, odłączyć wszystkie interfejsy IRIG-B, IEC60870-
5-103 oraz połączenia komunikacyjne w tylnej części przekaźnika. 

94. Płytka jest umocowana w obudowie przekaźnika za pomocą dwóch śrub dostępnych 
od tylnej strony przekaźnika, jednej śruby w górnej części i jednej u dołu, jak 
zilustrowano na Rysunek 183.  Ostrożnie usunąć śruby, gdyż nie są one 
zabezpieczone przed wypadnięciem. 
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Rysunek 183:  Usytuowanie śrub zabezpieczających płytki IRIG-B 

95. Delikatnie pociągnąć płytkę IRIG-B, drugą tylną płytkę komunikacyjną lub płytkę 
Ethernetową ku przodowi i wyjąć z obudowy. 

W celu ułatwienia identyfikacji, że usunięto żądaną płytkę, Rysunek 184 pokazuje układ 
płytki IRIG-B z obiema opcjami: IRIG-B oraz IEC60870-5-103 (ZN0007 003).  Pozostałe 
wersje (ZN0007 001 oraz ZN0007 002) wykorzystują ten sam układ PCB, ale posiadają 
mniej zamontowanych elementów.  Rysunek 184 pokazuje drugą płytkę komunikacyjną z 
IRIG-B. 
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Rysunek 184:  Typowa płytka IRIG-B  

Language:

Courier always

Physical links:
EIA 232 
or 
EIA 485 (polarity sensitive) 
or 
K-Bus (non polarity sensitive)SK5

SK4

Phyical links are s/w selectable

Optional IRIG-B

Courier Port 
(EIA232/EIA485)

Not used (EIA232)
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Rysunek 185:  Druga tylna płytka komunikacyjna z IRIG-B 

96. Przed zamontowaniem wymiennej płytki PCB, sprawdzić czy numer na okrągłej 
etykiecie znajdującej się przy przedniej krawędzi PCB zgadza się z numerem slota, do 
którego płytka będzie montowana.  Jeżeli numeru slota brak lub jest on niepoprawny, 
zapisać odpowiedni numer slota na etykiecie. 

97. Zamocować ostrożnie wymienną płytkę w odpowiednim slocie. Upewnić się, że jest 
ona wciśnięta do końca w tylny zespół listew zaciskowych, oraz że śruby 
zabezpieczające są przykręcone. 

98. Podłączyć na powrót wszystkie połączenia IRIG-B, IEC60870-5-103 oraz 
komunikacyjne w tylnej części przekaźnika. 

99. Zainstalować ponownie panel czołowy postępując odwrotnie do procedury opisanej w 
paragrafie  17.3.2 Wymiana płytki obwodu drukowanego.  W przypadku obudowy w 
rozmiarze 60TE/80TE, zamocować ponownie i zamknąć pokrywy dostępowe, a 
następnie docisnąć zawiasy pomocnicze w kształcie litery "T" tak, aby zatrzasnęły się 
na powrót w panelu czołowym. 



 

 

100. Po ponownym montażu przekaźnika po naprawie, należy dokonać jego 
uruchomienia zgodnie z instrukcjami zawartymi w paragrafach 1 do 7  w rozdziale 
P64x/EN CM. 

17.3.2.3 Wymiana modułu wejściowego 

Moduł wejściowy składa się z dwóch lub trzech płytek obwodów drukowanych wspólnie 
połączonych.  W przypadku przekaźników P642, moduł wejściowy składa się z płytki 
przekładnika oraz płytki wejść.  Moduł wejściowy P643/5 posiada trzy płytki: wejść, 
przekładnika oraz przekładnika pomocniczego. 

101. Moduł jest zamocowany w obudowie przekaźnika za pomocą dwóch śrub 
znajdujących się po prawej stronie, dostępnych od przodu przekaźnika, jak pokazano 
na Rysunek 186.  Ostrożnie usunąć śruby, gdyż nie są one zabezpieczone przed 
wypadnięciem. 

Input Module

Handle
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Rysunek 186:  Usytuowanie śrub zabezpieczających modułu wejściowego.  

102. Z prawej strony analogowego modułu wejściowego przekaźników P642 
znajduje się mały metalowy języczek wysuwany w charakterze uchwytu.  Przekaźnik 
P643/5 posiada dodatkowy języczek z lewej strony.  Chwycić mocno za uchwyt/ 
uchwyty i wyciągnąć moduł ku przodowi, odwodząc go od  tylnego zespołu listew 
zaciskowych.  Użyć dość dużej siły ze względu na tarcie występujące pomiędzy 
stykami zacisków; w przypadku przekaźników P641 oraz P642 jest to jeden styk 
średnioprądowy i jeden styk wysokoprądowy, w przypadku przekaźników P643/5-  
jeden styk średnioprądowy i dwa styki wysokoprądowe. 

Uwaga: Wyjmować moduł wejściowy ostrożnie, gdyż zostaje on uwolniony nagle, po 
przezwyciężeniu oporów tarcia zespołów listew zaciskowych.  Jest to 
szczególnie ważne w przypadku przekaźników niezamontowanych, gdyż 
obudowa metalowa musi być przytrzymywana mocno podczas wyjmowania 
modułu. 

103. Usunąć moduł z obudowy ostrożnie, gdyż jest on ciężki, ponieważ zawiera 
wszystkie przekładniki napięciowe oraz prądowe przekaźnika. 

104. Przed zamontowaniem wymiennej płytki PCB, sprawdzić czy numer na 
okrągłej etykiecie znajdującej się przy przedniej krawędzi PCB zgadza się z numerem 
slota, do którego płytka będzie montowana.  Jeżeli numeru slota brak lub jest on 
niepoprawny, zapisać odpowiedni numer slota na etykiecie. 

105. Wsunąć moduł zastępczy i wcisnąć do oporu w tylny zespół listew 
zaciskowych.  W celu weryfikacji czy moduł jest poprawnie włożony, upewnić się, że 
wycięcie w kształcie litery "v" znajdujące się w dolnej płycie obudowy jest w pełni 
widoczne.  Przykręcić śruby zabezpieczające. 



 

 

Uwaga: Podczas kalibracji płytek przekładnikowych oraz wejść modułu, dane 
kalibracyjne zapisywane są na płytce wejść.  Dlatego, w celu uniknięcia 
ponownej kalibracji na obiekcie, zaleca się wymianę całego modułu. 

106. Zainstalować ponownie panel czołowy postępując odwrotnie do procedury 
opisanej w paragrafie  17.3.2.  W przypadku obudowy w rozmiarze 60TE/80TE, 
zamocować ponownie i zamknąć pokrywy dostępowe, a następnie docisnąć zawiasy 
pomocnicze w kształcie litery "T" tak, aby zatrzasnęły się na powrót w panelu 
czołowym. 

107. Po ponownym montażu przekaźnika po naprawie, należy dokonać jego 
uruchomienia zgodnie z instrukcjami zawartymi w paragrafach 1 do 7  w rozdziale 
P64x/EN CM. 



 

 

17.3.2.4 Wymiana płytki obwodów drukowanych zasilania 

 Przed podjęciem jakichkolwiek prac związanych z obsługą urządzenia, użytkownik 
powinien zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa lub z 
Instrukcją Bezpieczeństwa Obsługi i Konserwacji SFTY/4LM/H11, lub wydaniem 
późniejszym oraz z danymi znamionowymi znajdującymi się na tabliczce 
znamionowej urządzenia. 

 
Płytka zasilania zamocowana jest na płytce przekaźnika tworząc moduł zasilający, 
znajdujący się w przekaźnikach z serii MiCOM całkowicie z lewej strony. 

108. Pociągnąć moduł zasilania ku przodowi, odciągnąć od zespołu listew 
zaciskowych i wyjąć z obudowy.  Użyć dość dużej siły ze względu na tarcie 
występujące pomiędzy stykami zacisków dwóch średnioprądowych zespołów listew 
zaciskowych. 

109. Obie płytki połączone są za pomocą nylonowych elementów dystansowych. 
Oddzielić je odciągając od siebie. 

Płytki należy oddzielać ostrożnie w celu uniknięcia zniszczenia złączy płytki obwodów 
drukowanych, znajdujących się w pobliżu niższej krawędzi płytki, z przodu modułu 
zasilającego. 

Płytka obwodów drukowanych zasilania to płytka posiadająca dwa duże kondensatory 
elektrolityczne wystające przez drugą płytkę, tworzącą wspólnie moduł zasilania.  W celu 
ułatwienia identyfikacji, że usunięto żądaną płytkę, Rysunek 187 pokazuje układ płytki 
zasilania dla wszystkich napięć znamionowych. 
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Rysunek 187:  Typowa płytka obwodów drukowanych zasilania  

110. Przed zamontowaniem wymiennej płytki PCB, sprawdzić czy numer na 
okrągłej etykiecie znajdującej się przy przedniej krawędzi PCB zgadza się z numerem 
slota, do którego płytka będzie montowana.  Jeżeli numeru slota brak lub jest on 
niepoprawny, zapisać odpowiedni numer slota na etykiecie. 

111. Zmontować ponownie moduł z zastępczą płytką. Docisnąć mocno złącza 
płytki. Zamocować wszystkie cztery nylonowe elementy dystansowe w odpowiednich 
otworach na każdej z płytek. 

112. Wsunąć moduł zasilania na powrót do obudowy przekaźnika. Wcisnąć go do 
oporu w tylny zespół listew zaciskowych. 

113. Zainstalować ponownie panel czołowy postępując odwrotnie do procedury 
opisanej w paragrafie  17.3.2 Wymiana płytki obwodu drukowanego.  W przypadku 
obudowy w rozmiarze 60TE/80TE, zamocować ponownie i zamknąć pokrywy 



 

 

dostępowe, a następnie docisnąć zawiasy pomocnicze w kształcie litery "T" tak, aby 
zatrzasnęły się na powrót w panelu czołowym. 

114. Po ponownym montażu przekaźnika po naprawie, należy dokonać jego 
uruchomienia zgodnie z instrukcjami zawartymi w paragrafach 1 do 7  w rozdziale 
P64x/EN CM. 



 

 

17.3.2.5 Wymiana płytki obwodów drukowanych przekaźnika w module zasilania. 

115. Usunąć i wymienić płytkę przekaźnika w module zasilania, jak opisano w 
paragrafach 1.3.2.4 Wymiana płytki obwodów drukowanych zasilania. 

Płytka obwodów drukowanych przekaźnika to płytka z wyciętymi otworami przez które 
przechodzą przekładnik oraz dwa duże kondensatory elektrolityczne.  W celu ułatwienia 
identyfikacji, patrz Rysunek 188. 
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Rysunek 188:  Typowa płytka obwodów drukowanych przekaźnika  

116. Przed zamontowaniem wymiennej płytki PCB, sprawdzić czy numer na 
okrągłej etykiecie znajdującej się przy przedniej krawędzi PCB zgadza się z numerem 
slota, do którego płytka będzie montowana.  Jeżeli numeru slota brak lub jest on 
niepoprawny, zapisać odpowiedni numer slota na etykiecie. 

117. Przed ponownym zainstalowaniem modułu w obudowie przekaźnika upewnić 
się, że ustawienie łącza znajdującego się powyżej złącza IDC płytki wymiennej, jest 
takie samo jak płytki podlegającej wymianie. 

118. Po ponownym montażu przekaźnika po naprawie, należy dokonać jego 
uruchomienia zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale P64x/EN CM. 

17.3.2.6 Wymiana płytek obwodów drukowanych wyjść optycznych oraz wyjść izolowanych 
przekaźnika (tylko model P643/5) 

Przekaźniki transformatora typu P643 oraz P645 posiadają dwie dodatkowe płytki w 
stosunku do przekaźników P641 i P642. Płytki te zapewniają dodatkowe wyjścia oraz 
izolowane optycznie wejścia, odpowiednio: dla obwodów zasilania oraz modułów 
wejściowych. 

119. W celu usunięcia wadliwej, dodatkowej płytki, pociągnąć ją ku przodowi i 
wyjąć z obudowy. 

120. W przypadku wymiany płytki obwodów drukowanych przekaźnika upewnić się, 
że ustawienie łącza znajdującego się powyżej złącza IDC płytki wymiennej jest takie 
samo jak płytki podlegającej wymianie.  W celu ułatwienia identyfikacji, że usunięto 
żądaną płytkę,  Rysunek 189 oraz Rysunek 190 pokazują odpowiednio układ płytki 
przekaźnika oraz płytki wyjść optycznych. 

121. Przed zamontowaniem wymiennej płytki PCB, sprawdzić czy numer na 
okrągłej etykiecie znajdującej się przy przedniej krawędzi PCB zgadza się z numerem 
slota, do którego płytka będzie montowana.  Jeżeli numeru slota brak lub jest on 
niepoprawny, zapisać odpowiedni numer slota na etykiecie. 



 

 

122. Zamocować ostrożnie wymienną płytkę w odpowiednim slocie, wciskając ją do 
oporu w tylny zespół listew zaciskowych. 

123. Zainstalować ponownie panel czołowy postępując odwrotnie do procedury 
opisanej w paragrafie  17.3.2 Wymiana płytki obwodu drukowanego. 

124. W przypadku obudowy w rozmiarze 60TE/80TE, zamocować ponownie i 
zamknąć pokrywy dostępowe, a następnie docisnąć zawiasy pomocnicze w kształcie 
litery "T" tak, aby zatrzasnęły się na powrót w panelu czołowym. 
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Rysunek 189:  Typowa płytka obwodów drukowanych wyjść optycznych  

125. Po ponownym montażu przekaźnika po naprawie, należy dokonać jego 
uruchomienia zgodnie z instrukcjami zawartymi w paragrafach 1 do 7  w rozdziale 
P64x/EN CM. 

17.3.2.7 Wymiana płytki obwodów drukowanych wejść RTD 

126. W celu wymiany wadliwej płytki wejść RTD, usunąć najpierw dwa 15 
zaciskowe zespoły listew. Każdy zespół połączony jest ze swoją drugą połową przy 
pomocy śrub z rowkiem podłużnym znajdujących się powyżej i poniżej zacisków, jak 
pokazano na Rysunek 190.  Ostrożnie usunąć śruby, gdyż nie są one zabezpieczone 
przed wypadnięciem z zespołu listew zaciskowych. 

127. Uważając, aby nie uszkodzić okablowania RTD, odciągnąć zespoły listew 
zaciskowych od wewnętrznych połówek.  Nie ma konieczności rozłączenia połączeń 
ekranu RTD od złączy widełkowych tylnego metalowego panelu przekaźnika. 
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Rysunek 190:  Usytuowanie śrub zabezpieczających płytkę wejściową RTD/CLIO  

128. Płytka jest umocowana w obudowie przekaźnika za pomocą dwóch śrub 
dostępnych od tylnej strony przekaźnika, jednej śruby w górnej części i jednej u dołu, 
jak zilustrowano na Rysunek 190.  Ostrożnie usunąć śruby, gdyż nie są one 
zabezpieczone przed wypadnięciem. 

P2028ENA  

Rysunek 191:  Typowa płytka wejściowa RTD  

129. Delikatnie pociągnąć wadliwą płytkę RTD ku przodowi i wyjąć z obudowy.  W 
celu ułatwienia identyfikacji, że usunięto żądaną płytkę, Rysunek 190 pokazuje układ 
płytki obwodu drukowanego. 

130. Zamocować ostrożnie wymienną płytkę w odpowiednim slocie. Wcisnąć płytkę 
do oporu i wkręcić śruby mocujące. 

131. Zainstalować ponownie wejściowe zespoły listew zaciskowych RTD. Upewnić 
się, że znajdują się one na swoim miejscu i wkręcić śruby mocujące. 

132. Po ponownym montażu przekaźnika po naprawie, należy dokonać jego 
uruchomienia zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcjach 1 do 7  w rozdziale 
P64x/EN CM. 



 

 

17.3.2.8 Wymiana wejściowej płytki obwodów drukowanych CLIO  

Wszystkie zewnętrzne połączenia z płytką wejść/wyjść pętli prądowej realizowane są przy 
pomocy tego samego, niskoprądowego 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. 

133. W celu wymiany wadliwej płytki CLIO, usunąć najpierw dwa 15-zaciskowe 
zespoły listew, z których każdy połączony jest ze swoją drugą połową przy pomocy 
śrub z rowkiem podłużnym znajdujących się powyżej i poniżej rzędu zacisków, jak 
pokazano na Rysunek 191.  Ostrożnie usunąć śruby, gdyż nie są one zabezpieczone 
przed wypadnięciem z zespołu listew zaciskowych. 

Płytka wejściowa CLIO wykorzystuje ten sam slot B, co płytka RTD w przypadku obudowy 
60TE, ale oddzielny slot C w przypadku obudowy 80TE . 

134. Uważając, aby nie uszkodzić okablowania CLIO, odciągnąć zespoły listew 
zaciskowych od wewnętrznych połówek.  Nie ma konieczności rozłączenia połączeń 
ekranu CLIO od złączy widełkowych tylnego metalowego panelu przekaźnika. 

135. Płytka jest umocowana w obudowie przekaźnika za pomocą dwóch śrub 
dostępnych od tylnej strony przekaźnika, jednej śruby w górnej części i jednej u dołu, 
jak zilustrowano na Rysunek 191.  Ostrożnie usunąć śruby, gdyż nie są one 
zabezpieczone przed wypadnięciem. 

136. Delikatnie pociągnąć wadliwą płytkę CLIO ku przodowi i wyjąć z obudowy. 

137. Zamocować ostrożnie wymienną płytkę w odpowiednim slocie. Wcisnąć płytkę 
do oporu i wkręcić śruby mocujące. 

138. Zainstalować ponownie zespoły listew zaciskowych CLIO. Upewnić się, że 
znajdują się one na swoim miejscu i wkręcić śruby mocujące. 

139. Po ponownym montażu przekaźnika po naprawie, należy dokonać jego 
uruchomienia zgodnie z instrukcjami zawartymi w paragrafach 1 do 7  w rozdziale 
P64x/EN CM. 

17.4 Ponowna kalibracja 

W przypadku wymiany płytki obwodów drukowanych rekalibracja nie jest wymagana, o ile 
wymianie nie podlega jedna z płytek modułu wejściowego. Wymiana którejkolwiek z płytek 
modułu wejściowego wpływa na parametry kalibracyjne. 

Chociaż przeprowadzenie ponownej kalibracji na obiekcie jest możliwe, wymaga ono 
zastosowania przyrządów o odpowiedniej dokładności oraz specjalnego programu 
kalibracyjnego uruchomionego na komputerze.  Zaleca się przeprowadzanie rekalibracji 
przez producenta lub zatwierdzone centrum serwisowe. 

17.5 Wymiana baterii 

Każdy przekaźnik posiada baterię dla podtrzymania przechowywanych danych oraz 
poprawnego czasu w przypadku zaniku zasilania pomocniczego.  Przechowywane dane 
obejmują zapisy zdarzeń, zwarć, zakłóceń oraz stan cieplny w momencie zaniku zasilania.  

Bateria wymaga okresowej wymiany, choć niski stan naładowania baterii sygnalizowany jest 
za pomocą alarmu w ramach ciągłej samokontroli przekaźnika. 

Jeżeli podtrzymywane bateryjnie funkcje nie muszą zostać zachowane podczas przerwy w 
zasilaniu pomocniczym, postępować zgodnie z krokami zawartymi w paragrafie 1.5.1 
Instrukcja wymiany baterii  w celu usunięcia baterii, lecz nie wymieniać jej na nową baterię. 

Przed podjęciem jakichkolwiek prac związanych z obsługą urządzenia, użytkownik 
powinien zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa lub z 
Instrukcją Bezpieczeństwa Obsługi i Konserwacji SFTY/4LM/H11, lub wydaniem 
późniejszym oraz z danymi znamionowymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej 
urządzenia. 

17.5.1 Instrukcja wymiany baterii 



 

 

140. Otworzyć dolną pokrywę dostępową znajdującą się w przedniej części 
przekaźnika. 

141. Ostrożnie usunąć baterię.  W razie konieczności, użyć małego, izolowanego 
śrubokrętu. 

142. Upewnić się, że metalowe końcówki w gnieździe baterii są wolne od korozji, 
smaru oraz pyłu. 

143. Wyjąć zapasową baterię z opakowania i umieścić w uchwycie baterii, 
zachowując poprawną polaryzację. 

Uwaga:  Stosować wyłącznie baterie Litowe ½AA o napięciu nominalnym 3,6 V 
posiadające certyfikat bezpieczeństwa, taki jak UL (Underwriters 
Laboratory), CSA (Canadian Standards Association) lub VDE (Vereinigung 
Deutscher Elektrizitätswerke). 

144. Upewnić się, że bateria jest zamocowana bezpiecznie w gnieździe, oraz że 
końcówki baterii znajdują się w dostatecznym kontakcie z końcówkami gniazda. 

145. Zamknąć dolną pokrywę dostępową. 

17.5.2 Sprawdzenie baterii po wymianie 

Aby upewnić się, że wymieniona bateria zapewnia podtrzymanie danych oraz czasu w 
przypadku zaniku zasilania pomocniczego, przejść do pozycji DATE and TIME (DATA i 
GODZINA), a następnie przewinąć w dół do pozycji Battery Status (Status Baterii), której 
zapis powinien brzmieć Healthy (Sprawna). 

Jeżeli wymagane jest dodatkowe potwierdzenie, że wymieniona bateria jest zainstalowana 
poprawnie, należy przeprowadzić test uruchomieniowy opisany w paragrafie 5.2.3 Data i  
Godzina w rozdziale P64x/EN CM. 

17.5.3 Utylizacja baterii 

Dokonać utylizacji baterii zgodnie z procedurami dla utylizacji baterii Litowych 
obowiązującymi w kraju instalacji przekaźnika. 

17.6 Czyszczenie 

Przed rozpoczęciem czyszczenia przekaźnika upewnić się, że wszystkie źródła zasilania AC 
oraz DC są odłączone, a złącza prądowe i napięciowe transformatora są odizolowane,  co 
pozwoli na uniknięcie niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym podczas 
czyszczenia. 

Czyścić urządzenie wyłącznie przy użyciu ściereczki nie pozostawiającej włókien, 
zamoczonej w czystej wodzie.  Nie używać detergentów, rozpuszczalników lub ściernych 
środków czyszczących, gdyż mogą one zniszczyć powierzchnię przekaźnika i pozostawić 
warstwę przewodzącą. 
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Rysunek 45:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami spolaryzowanymi (16 
I/P i 24 O/P + CLIO i RTD) z 4-polowym wejściem VT (80TE) 60 
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Rysunek 53:  Zestaw przekaźnika P645 (80TE) 68 

 



 

 



 

 

18 ODBIÓR PRZEKAŹNIKA 

Przekaźniki zabezpieczające, pomimo ogólnie mocnej konstrukcji wymagają ostrożnego 
obchodzenia się z nimi przed instalacją w miejscu przeznaczenia.  Przy odbiorze, należy 
niezwłocznie sprawdzić, czy przekaźniki nie uległy żadnemu uszkodzeniu zewnętrznemu 
podczas transportu.  Jeżeli przekaźnik uległ uszkodzeniu, należy złożyć reklamację do firmy 
spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o uszkodzeniu ALSTOM Grid. 

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 320 podaje więcej informacji na 
temat przechowywania przekaźników. 

 



 

 

19 OBSŁUGA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac dotyczących urządzenia, użytkownik powinien 
zapoznać się z treścią Przewodnika dotyczącego bezpieczeństwa (SFTY/4L M/H11), 
lub z jego późniejszym wydaniem, lub z treścią rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa 
i treścią rozdziału dotyczącego danych technicznych w niniejszej instrukcji obsługi 
oraz z parametrami znamionowymi urządzenia podanymi na tabliczce znamionowej. 
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. 

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. 

• Przed wyjęciem płytki obwodu drukowanego upewnij się, że posiadasz ten sam 
potencjał elektrostatyczny co urządzenie, poprzez dotknięcie jego obudowy. 

• 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. 

• Nie należy podawać modułu drugiej osobie, jeżeli nie ma pewności, że ta osoba ma 
taki sam potencjał elektrostatyczny jak osoba podająca.  Podanie rąk wystarczy do 
wyrównania potencjałów pomiędzy tymi osobami. 

• Należy położyć moduł na powierzchni antystatycznej lub przewodzącej o tym samym 
potencjale co osoba, która go trzyma. 

• Jeżeli konieczne jest przechowywanie lub transportowanie płytek obwodu 
drukowanego wyjętych z obudowy, należy umieścić je oddzielnie w przewodzących 
elektryczność antystatycznych torebkach. 

W mało prawdopodobnym przypadku, kiedy konieczne jest wykonanie pomiarów na 
wewnętrznych obwodach pracującego przekaźnika, osoba wykonująca pomiar musi być 
uziemiona za pomocą antystatycznego paska założonego na rękę.  Pasek antystatyczny 
powinien mieć rezystancję między ciałem a ziemią wynoszącą od 500kΩ do 10 MΩ.  Jeżeli 
użytkownik nie dysponuje paskiem antystatycznym, powinien wtedy często dotykać 
obudowy, aby zapobiec nagromadzeniu potencjału elektrostatycznego.  Przyrządy 
pomiarowe powinny być również uziemione do obudowy. 

Dokładne badania obwodów elektronicznych lub prace modyfikacyjne należy wykonywać w 
specjalnym obszarze. Więcej informacji na temat procedur bezpiecznej pracy przy 
wszystkich urządzeniach elektronicznych można znaleźć w dokumentacji technicznej BS EN 
100015: Część  1:1992. 



 

 

20 PRZECHOWYWANIE 

Jeżeli przekaźniki nie będą montowane bezpośrednio po transporcie należy je 
przechowywać w miejscu wolnym od kurzu i wilgoci, w ich oryginalnych opakowaniach.  
Należy pozostawić w opakowaniu woreczki pochłaniające wilgoć.  Kryształki pochłaniające 
wilgoć tracą swoje właściwości, jeżeli woreczek jest wystawiony na działanie warunków 
otaczających.  W takim przypadku, należy 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.  
Otworzyć dolną pokrywę obudowy baterii i sprawdzić, czy czerwona końcówka paska 
izolacyjnego baterii wystaje z dodatniego bieguna baterii. 

Należy uważać, aby kurz, który nazbierał się na pudle nie dostał się do wnętrza urządzenia 
podczas rozpakowywania.  W miejscach o wysokiej wilgotności, pudło i opakowanie mogą 
nasiąknąć wilgocią a kryształki pochłaniające wilgoć mogą stracić swoje właściwości. 

Przed instalacją, przekaźniki należy przechowywać w zakresie temperatur od –25º do +70ºC 
(-13ºF do +158ºF). 

 
 



 

 

21 ROZPAKOWANIE 

Podczas rozpakowywania i instalacji przekaźników należy zachować ostrożność, aby nie 
uszkodzić żadnego z ich elementów oraz należy upewnić się, że dodatkowe komponenty nie 
zostały przypadkowo pozostawione w opakowaniu lub zgubione.  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 paska izolacyjnego baterii.  Nie 
należy zdejmować tego paska ponieważ zapobiega on samoistnemu 
rozładowywaniu się baterii podczas transportu i magazynowania. Pasek 
izolacyjny jest zdejmowany dopiero podczas testów rozruchowych.  Patrz 
Rysunek 1. 

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 w tym samym czasie co roboty budowlane. 



 

 

22 MONTAŻ PRZEKAŹNIKA 

Przekaźniki MiCOM są wysyłane do odbiorcy jako urządzenie indywidualne lub jako element 
panelu lub zestawu panelowego typu rack. 

Indywidualne przekaźniki są normalnie dostarczane ze schematem montażu 
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.  Płyty 
te są dostępne w wielkościach 40TE (GN0037 001) i 60TE/80TE (GN0038 001) dla 
przekaźnika P64xxxxxxxxxxxA/B/C i wielkościach 40TE (GN0242 001) i 60TE/80TE 
(GN0243 001) dla przekaźnika P64xxxxxxxxxxxJ/K. 

Przekaźnik jest zaprojektowany w taki sposób, że otwory mocujące w kołnierzach 
montażowych są dostępne dopiero po otwarciu pokrywy umożliwiającej dostęp. 

Jeżeli z przekaźnikami dostarczony jest blok testowy P991 lub MMLG, wtedy zaleca się 
umieszczenie bloku testowego po prawej stronie skojarzonych przekaźników (patrząc od 
przodu przekaźnika).  Pozwala to zminimalizować okablowanie pomiędzy przekaźnikiem i 
blokiem testowym oraz umożliwia łatwą i prawidłową identyfikację bloku testowego podczas 
testów rozruchowych i konserwacyjnych. 

 

 

Rysunek 192:  Umiejscowienie paska izolacyjnego baterii 

Jeżeli konieczne jest przetestowanie prawidłowości działania przekaźnika podczas instalacji, 
należy  zdjąć pasek izolacyjny baterii. Jeżeli rozruch urządzenia nie nastąpi w najbliższym 
czasie, należy ponownie założyć pasek izolacyjny na dodatnim biegunie baterii, aby 
zapobiec samoistnemu rozładowywaniu się baterii podczas transportu i instalacji.  Po 
otwarciu dolnej pokrywy obudowy baterii, czerwona końcówka paska izolacyjnego baterii 
wystaje przy biegunie dodatnim baterii.  Aby usunąć pasek izolacyjny, należy przytrzymać 
baterię i pociągnąć za czerwoną końcówkę paska izolacyjnego.  Aby ponownie założyć 
pasek izolacyjny baterii, należy włożyć go pomiędzy baterię i biegun dodatni obudowy 
baterii. Czerwona końcówka paska izolacyjnego powinna wystawać. Patrz Rysunek 1. 

22.1 Montaż w obudowie typu rack 

Przekaźniki MiCOM można montować korzystając z pojedynczego rzędu ramek do montażu 
typu "rack" (nasz numer części FX0021 101), patrz Rysunek 2 Rysunek 193.  Ramki te są 
zaprojektowane w taki sposób, aby miały wymiary zgodne z normą IEC60297 i są 



 

 

dostarczane jako wstępnie 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 obudowy 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 łbem o grubości 3 mm (znanych jako 
SEMS).  Wkręty te są dostępne w opakowaniach po 5 sztuk (nasz numer części ZA0005 
104). 

Ostrzeżenie: Ryzyko uszkodzenia profilu pokrywy czołowej. Nie należy stosować 
konwencjonalnych wkrętów samogwintujących, w tym wkrętów 
dostarczanych do montażu przekaźników MiDOS, ponieważ mają one 
trochę większe łby. 

Kiedy rząd jest ukończony, ramki są mocowane w obudowach typu rack za pomocą 
kątowników montażowych umieszczonych na każdym końcu rzędu. 

 

 

Rysunek 193:  Montaż przekaźników w ramkach 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 i MiDOS przed ich zamontowaniem. 

Puste miejsca można zasłonić odpowiednimi zaślepkami. Puste miejsca można zostawić na 
instalowanie przekaźników w przyszłości lub w przypadku, gdy suma wymiarów wszystkich 
modułów włożonych do ramki rack jest mniejsza niż 80TE (dowolnego rzędu).  Zaślepki 
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"). 

Szerokość elementów zamontowanych w 
ramce Numer części zaślepki 

5TE GJ2028 101 

10TE GJ2028 102 

15TE GJ2028 103 

20TE GJ2028 104 

25TE GJ2028 105 



 

 

Szerokość elementów zamontowanych w 
ramce Numer części zaślepki 

30TE GJ2028 106 

35TE GJ2028 107 

40TE GJ2028 108 

Tabela 1: Zaślepki 

22.2 Montaż panelu 

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). 

Ostrzeżenie: Ryzyko uszkodzenia profilu pokrywy czołowej. Nie należy stosować 
konwencjonalnych wkrętów samogwintujących, w tym wkrętów 
dostarczanych do montażu przekaźników MiDOS, ponieważ mają one 
trochę większe łby. 

Jeżeli panel ma grubość minimalną 2,5 mm, urządzenie można mocować w co drugi otwór 
gwintowany. 

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 pojedynczej ramce na panelu, zaleca się 
zgrupowanie urządzeń poziomo lub pionowo w celu uzyskania stabilnej struktury przed 
zamontowaniem do panelu. 

Uwaga:  Mocowanie przekaźników MiCOM za pomocą nitów zamykanych trzpieniem 
nie jest zalecane, ponieważ ten typ mocowania nie pozwala na łatwy 
demontaż przekaźnika w przypadku konieczności jego naprawy. 

Jeżeli zespół przekaźników montowany jest na panelu zgodnym z normą BS EN60529 IP52, 
należy zakładać metalową taśmę uszczelniającą pomiędzy sąsiadujące przekaźniki (numer 
części GN2044 001) oraz pierścień uszczelniający (z Tabeli 3) wokół kompletnego zespołu. 

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 

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"). 



 

 

23 OKABLOWANIE PRZEKAŹNIKA 

Ten rozdział to przewodnik służący do wyboru odpowiedniego okablowania i rodzaju złącza 
dla każdego zacisku przekaźnika MiCOM.  

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac dotyczących urządzenia, użytkownik powinien 
zapoznać się z treścią Rozdziału dotyczącego bezpieczeństwa lub z treścią 
Przewodnika dotyczącego bezpieczeństwa SFTY/4LM/H11, lub z jego późniejszym 
wydaniem, oraz z parametrami znamionowymi urządzenia podanymi na tabliczce 
znamionowej. 

23.1 Złącza listwy zaciskowej dla średnich i dużych obciążeń 

Przekaźniki wyposażone są w wystarczającą ilość śrubek M4 do wykonania połączenia do 
tylnych listew zaciskowych, wykorzystujących zaciski pierścieniowe, o zalecanej, 
maksymalnej liczbie dwóch zacisków pierścieniowych na jeden zacisk przekaźnikowy.  

Jeżeli jest to wymagane, ALSTOM Grid może dostarczyć końcówki do zaciskania typu M4 
90° o trzech różnych wymiarach, w zależności od wielkości przewodu okablowania (patrz 
Tabela 4).  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) Bez izolacji* 

Tabela 3: Końcówki do zaciskania typu M4 90° 

* Aby utrzymać wymagania dotyczące izolacji listwy zaciskowej określone w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa, powłoka izolacyjna jest zakładana na zacisku pierścieniowym 
po jego zaciskaniu. 

Zalecane są następujące minimalne wymiary przewodów: 

Przekładniki prądowe 2,5 mm2 

Zasilanie pomocnicze, Vx 1,5 mm2 

Port EIA(RS)485 Patrz oddzielny 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 odizolowane.  Jeżeli 
stosowane są tylko wstępnie odizolowane zaciski pierścieniowe, 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 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 skuteczną napięcia rzędu 300 V. 

Zaleca się, aby okablowanie zasilania pomocniczego zabezpieczone było bezpiecznikiem 
16 A o dużej zdolności wyłączenia (HRC) typu NIT lub TIA.  Z przyczyn 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 
(intertripping).  Można temu zapobiec wyłączając filtr ½ cyklu. 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 ekranowanego, skręconego przewodu w obwodzie wejściowym.  Czas 
rozpoznania wejść z izolacją optyczną bez filtrowania wynosi <2 ms a z filtrowaniem czas 
ten wynosi <12 ms. 

23.2 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 PVC 16/0.2 mm 

Nominalna powierzchnia przewodząca: 0,5 mm2 na żyłę 

Ekran:   Oplecione całościowo, ekranowane PVC 

23.3 Port ethernetowy dla IEC 61850 (jeżeli istnieje) 

Światłowodowy port komunikacyjny 

Przekaźniki mogą posiadać port ethernetowy 100 Mbps.  Dla stałych połączeń w środowisku 
podstacji zalecane jest stosowanie połączenia FO.  Port 100 Mbit wykorzystuje złącze typu 
ST, kompatybilne z kablem światłowodowym wielomodowym 50/125 µm lub 62,5/125 µm do 
13000 nm. 

Port RJ-45 

Przekaźniki mogą być podłączone do koncentratora ethernetowego 10Base-T lub 100Base-
TX; port automatycznie wykrywa typ podłączonego koncentratora.  Ze względu na 
możliwość powstania zakłóceń, zalecane jest stosowanie tego typu połączenia dla 
krótkoterminowych połączeń na krótkich dystansach; optymalnym rozwiązaniem jest, jeżeli 
przekaźniki i koncentratory znajdują się w tej samej szafie rozdzielczej. 

Do portu ethernetowego podłączane jest ekranowane złącze RJ45.  W tabeli opisano 
sygnały i piny złącza.  

Pin Nazwa sygnału Definicja sygnału 

1 TXP 
Transmit (positive) 
(Przesyłanie danych 
(dodatni)) 

2 TXN 
Transmit (negative) 
(Przesyłanie danych 
(ujemny)) 

3 RXP Receive (positive) (Odbiór 
danych (dodatni)) 

4 - Nie używany 

5 - Nie używany 

6 RXN Receive (negative) (Odbiór 
danych (ujemny)) 

7 - Nie używany 

8 - Nie używany 

Tabela 4: Sygnały na złączu podłączanym do portu ethernetowego 

23.4 Połączenia RTD (jeżeli są) 

Gdy wejścia RTD są dostępne na przekaźniku MiCOM, połączenia są wykonane ze złączy 
zaciskowych, znajdujących się z tyłu przekaźnika, które mogą przyjąć przekroje przewodu w 
zakresie pomiędzy 0,1 mm2 i 1,5 mm2.  Połączenia pomiędzy przekaźnikiem i RTD muszΉ 
byζ wykonywane z przewodu sk³adajΉcego siκ z trzech Ώy³ ekranowanych o ca³kowitej 



 

 

rezystancji mniejszej niΏ 10 Ω. Przewσd powinien mieζ minimalnΉ warto ζ skutecznΉ 
napiκcia rzκdu 300 V. 

Przewód składający się z trzech żył powinien być stosowany nawet w dwużyłowych 
zastosowaniach RTD, ponieważ pozwala to wyłączyć rezystancję przewodu z zakresu 
ogólnego pomiaru rezystancji.  W takich przypadkach 3-ci przewód jest podłączony do 2-
giego 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 PVC 

Nominalna powierzchnia przewodząca:  0,22 mm2 na żyłę 

Ekran:   Przewody miedziane pokryte niklem, oplecione całościowo, 
ekranowane PVC, o dużej wytrzymałości cieplnej 

Poniższe informacje mogą być przydatne w definiowaniu zaleceń dotyczących przewodów 
dla połączeń RTD: 

Można wyróżnić trzy rodzaje zakłóceń związanych z przewodami: 

• Rezystancyjne 

• Pojemnościowe 

• Indukcyjne 

Sprzężenie rezystancyjne wymaga połączenia elektrycznego ze źródłem zakłóceń.  
Zakładając, że przewód i izolacja kabla są w dobrym stanie oraz, że połączenia są czyste, 
zakłócenia takie można zlekceważyć. 

Aby wystąpiło sprzężenie pojemnościowe wymagana jest wystarczająca reaktancja 
pojemnościowa sprawiająca, że impedancja ścieżki do źródła zakłóceń jest wystarczająco 
mała, aby wystąpiło znaczące sprzężenie.  Jest to funkcją wytrzymałości dielektrycznej, 
pomiędzy kablem sygnałowym na źródle zakłóceń, i mocy 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 uziemieniem układu 
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.  Pancerz kabla musi być uziemiony na obu końcach, aby 
pole elektromagnetyczne prądu indukowanego neutralizowało pole źródła zakłóceń i chroniło 
przed nim przewody kabla.  Jednakże, uziemienie układu musi być zaprojektowane w taki 
sposób, aby nie mostkować 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 kablowych 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. 

Ekrany zabezpieczające przed sprzężeniami pojemnościowymi i indukcyjnymi powinny być 
zwarte (ciągłe) na całym odcinku od sond RTD do zacisków przekaźnika. 

Najlepszymi rodzajami kabli są kable dostarczane przez producentów 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. 

23.5 Połączenia wejść i wyjść pętli prądowej (CLIO) (jeżeli występują) 

Złącza zaciskowe są używane w przekaźnikach MiCOM, które posiadają wejścia i wyjścia 
pętli prądowej.  Złącza znajdują się z tyłu przekaźnika i mogą przyjąć przekroje przewodu w 
zakresie od 0,1 mm2 do 1,5 mm2. Zaleca się stosowanie ekranowanych przewodów do 
wykonywania połączeń pomiędzy przekaźnikiem a wejściami i wyjściami pętli prądowej.  
Przewód powinien mieć minimalną wartość skuteczną napięcia rzędu 300 V. 

23.6 Złącza IRIG-B (jeżeli są)  

Wejście IRIG-B posiada złącze BNC.  Przewód i złącze mają zalecaną impedancję 
charakterystyczną 50 Ω.  Zaleca się, aby połączenia pomiędzy złączami IRIG-B i 
przekaźnikiem wykonywane były z przewodu koncentrycznego o impedancji 
charakterystycznej 50Ω o bezhalogenowej, ognioodpornej osłonie, typu RG59LSF. 

23.7 Port EIA(RS)232 

Krótkie połączenia do portu EIA(RS)232, znajdującego się za pokrywą dolną, można 
wykonać z wielożyłowego, ekranowanego przewodu komunikacyjnego o długości do 15 m 
lub o całkowitej pojemności 2500 pF.  Przewód powinien być zakończony od strony 
przekaźnika 9-pinową wtyczka męska typu D w osłonie metalowej.  Informacje dotyczące 
przypisania pinów podano w Części 1,9 Rozdziału P64x/EN GS w tej instrukcji obsługi. 

23.8 Port ściągania danych/kontroli 

Krótkie połączenia do portu ściągania danych/kontroli, znajdującego się za pokrywą dolną, 
można wykonać za pomocą 25-żyłowego, ekranowanego przewodu komunikacyjnego o 
długości do 4 m.  Przewód powinien być zakończony od strony przekaźnika 25-pinową 
wtyczka męska typu D w osłonie metalowej.  Informacje dotyczące przypisania pinów 
podano w  Części 1,9 Rozdziału P64x/EN GS i Części 3,5 Rozdziału P64x/EN CM  w tej 
instrukcji obsługi. 

23.9 Drugi port EIA(RS)232/485 

Przekaźniki wykorzystujące protokół Courier, MODBUS, IEC60870-5-103 lub DNP3 w 
pierwszym tylnym porcie komunikacyjnym posiadają opcjonalny drugi port, prowadzący 
komunikację w języku Courier.  Drugi tylny port komunikacyjny może być wykorzystywany za 
pomocą jednego z trzech łączy fizycznych: skrętki komputerowej K-Bus (niewrażliwej na 
zmiany biegunowości), skrętki komputerowej zgodnej z EIA(RS)485 (wrażliwej na zmiany 
biegunowości połączenia) lub portu EIA(RS)2323. 

23.9.1 Podłączenie do drugiego, tylnego portu komunikacyjnego 

Drugi tylny port komunikacji zgodnej z protokołem Courier wykorzystuje 9-pinowe złącze 
żeńskie typu D (SK4) na środku płytki końcowej karty, pomiędzy złączem IRIG-B i dolnym 
złączem typu D.  Połączenie jest zgodne z EIA(RS)574. 

                                                      
3 Ten port jest zgodny z EIA(RS)574, 9-pinowa wersja EIA(RS)232, patrz www.tiaonline.org. 



 

 

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: Przypisanie pinów dla komunikacji zgodnej z normą IEC60870-5-2 
prowadzonej z wykorzystaniem portu EIA(RS)232/574 

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.  Tabela 5 pokazuje przypisanie pinów. 

Dla szyny K-bus lub dla komunikacji zgodnej z normą IEC60870-5-2 prowadzonej z 
wykorzystaniem portu EIA(RS)485 

Pin* Połączenie 

4 EIA(RS)485 - 1 (+ ve) 

7 EIA(RS)485 - 2 (- ve) 

* - Wszystkie pozostałe piny są odłączone. 

# - Piny kontrolne do użycia z modemem. 

Tabela 6: Przypisanie pinów dla szyny K-bus lub dla komunikacji zgodnej z normą 
IEC60870-5-2 z wykorzystaniem portu EIA(RS)485 

UWAGI:  
146. Piny 4 i 7 złącza są używane przez warstwy fizyczne zarówno 

EIA(RS)232/574 jak i EIA(RS)485, jednak w różnych celach.  Dlatego też, kable 
powinny być odłączone podczas przełączenia konfiguracji. 

147. W przypadku standardu EIA(RS)485 potrzebny jest konwerter EIA(RS)485 na 
EIA(RS)232/574, aby podłączyć modem lub komputer przenośny z zainstalowanym 
oprogramowaniem MiCOM S1 do przekaźnika.  Zalecane jest stosowanie konwertera 
CK222. 

148. EIA(RS)485 jest wrażliwy na zmiany biegunowości, pin 4 jest dodatni (+) a pin 
7 jest ujemny (-). 

149. Protokół szyny K-Bus można podłączyć do komputera przenośnego za 
pomocą konwertera KITZ101 lub 102. 

150. Zaleca się stosowanie ekranowanych przewodów 2-żyłowych.  Aby zapobiec 
przekraczaniu odstępów izolacyjnych drugiego portu komunikacyjnego, długość 
przewodu pomiędzy portem i urządzeniami komunikacyjnymi powinna być 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 kabla powinien być uziemiony tylko na 
jednym końcu. 

Typowa specyfikacja takiego przewodu będzie następująca: 

Każda żyła:   Przewody miedziane z izolacją PVC 16/0.2 mm 

Nominalna powierzchnia przewodząca: 0,5 mm2 na żyłę 



 

 

Ekran:   Oplecione całościowo, ekranowane PVC 

23.10 Połączenie z ziemią (uziemienie) 

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 rozmiar przewodu, który można stosować dla zacisków 
średnich i dużych obciążeń wynosi 6,0 mm2.  W przypadku gdy wymagane jest podłączenie 
przewodów o większym przekroju, można stosować dwa równolegle połączone przewody, 
każdy zakończony oddzielnym zaciskiem pierścieniowym od strony przekaźnika, lub 
metalową szynę uziemiającą. 

Uwaga:  Aby zapobiec możliwości wystąpienia zjawiska elektrolizy pomiędzy 
mosiężnymi lub miedzianymi przewodami uziemiającymi i tylną płytą 
przekaźnika, należy zastosować środki ostrożności w celu odizolowania tych 
elementów od siebie.  Można to osiągnąć na kilka sposobów, w tym, między 
innymi, poprzez umieszczenie podkładki izolacyjnej pomiędzy przewodem 
uziemiającym a obudową przekaźnika lub zastosowanie ocynkowanych 
zacisków pierścieniowych. 

 Uwaga:  Na rysunkach 7-10, 12-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44 i 46 Iy(HV) odpowiada TN1,  Iy(LV) odpowiada TN2 a Iy(TV) odpowiada 
TN3.   

 



 

 

24 WYMIARY OBUDOWY PRZEKAŹNIKA P64X 
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Rysunek 194:  Wymiary obudowy przekaźnika P642 (obudowa 40TE) 



 

 

 

 

Rysunek 195:  Wymiary obudowy przekaźnika P643 (obudowa 60TE) 
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Rysunek 196:  Wymiary obudowy przekaźnika P645 (obudowa 80TE) 



 

 

25 SCHEMATY POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH PRZEKAŹNIKA P64X 

P1727ENb 

Rysunek 197:  Opcje komunikacyjne platformy MiCOM Px40 
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Rysunek 198:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z dwoma wejściami spolaryzowanymi 
(8 I/P i 8 O/P) z 1 polowym wejściem VT (40TE) (Patrz uwaga na stronie 16) 

 



 

 

  

 

Rysunek 199:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z dwoma wejściami spolaryzowanymi 
(8 I/P i 8 O/P + RTD) z 1-polowym wejściem VT (40TE) 
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Rysunek 200:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z dwoma wejściami spolaryzowanymi 
(8 I/P i 8 O/P + CLIO) z 1-polowym wejściem VT (40TE) 
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Rysunek 201:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z dwoma wejściami spolaryzowanymi 
(12 I/P i 12 O/P) z 1-polowym wejściem VT (40TE) 



 

 

  

 

Rysunek 202:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z dwoma wejściami spolaryzowanymi 
(8 I/P i 12 O/P) z 1-polowym wejściem (40TE) 
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Rysunek 203: Zabezpieczenie różnicowe transformatora z dwoma wejściami spolaryzowanymi 
(8 I/P i 8 O/P) z 2-polowymi wejściami VT (40TE)  
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Rysunek 204: Zabezpieczenie różnicowe transformatora z dwoma wejściami spolaryzowanymi 
(8 I/P i 8 O/P + RTD) z 2-polowymi wejściami VT (40TE) 
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Rysunek 205:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z dwoma wejściami spolaryzowanymi 
(8 I/P i 8 O/P + CLIO) z 2-polowymi wejściami VT (40TE) 
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Rysunek 206:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z dwoma wejściami spolaryzowanymi 
(12 I/P i 12 O/P) z 2-polowymi wejściami VT (40TE) 
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Rysunek 207:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z dwoma wejściami spolaryzowanymi 
(8 I/P i 12 O/P) z 2-polowymi wejściami (40TE) 
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Rysunek 208:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z trzema wejściami spolaryzowanymi 
(16 I/P i 16 O/P) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 
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Rysunek 209:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z trzema wejściami spolaryzowanymi 
(16 I/P i 16 O/P) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 
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Rysunek 210:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z trzema wejściami spolaryzowanymi 
(16 I/P i 16 O/P + RTD) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 
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Rysunek 211:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z trzema wejściami spolaryzowanymi 
(16 I/P i 16 O/P + RTD) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 
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Rysunek 212:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z trzema wejściami spolaryzowanymi 
(16 I/P i 16 O/P + CLIO) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 
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Rysunek 213:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z trzema wejściami spolaryzowanymi 
(16 I/P i 16 O/P + CLIO) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 
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Rysunek 214:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z trzema wejściami spolaryzowanymi 
(24 I/P i 16 O/P) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 
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Rysunek 215:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z trzema wejściami spolaryzowanymi 
(24 I/P i 16 O/P) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 
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Rysunek 216:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z trzema wejściami spolaryzowanymi 
(16 I/P i 24 O/P) z 4-polowymi wejściami VT (60TE)  



 

 

  

 

Rysunek 217:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z trzema wejściami spolaryzowanymi 
(16 I/P i 24 O/P) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 



 

 

  

 

Rysunek 218:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z trzema wejściami spolaryzowanymi 
(16 I/P i 20 O/P) z 4-polowym wejściem VT (60TE) 



 

 

  

 

Rysunek 219:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z trzema wejściami spolaryzowanymi 
(16 I/P i 20 O/P) z 4-polowym wejściem VT (60TE) 



 

 

  

 

Rysunek 220:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (16 I/P i 16 O/P) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 



 

 

  

 

Rysunek 221:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (16 I/P i 16 O/P) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 



 

 

  

 

Rysunek 222:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (16 I/P i 16 O/P + RTD) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 



 

 

  

 

Rysunek 223:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (16 I/P i 16 O/P + RTD) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 



 

 

  

 

Rysunek 224:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (16 I/P i 16 O/P + CLIO) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 



 

 

  

 

Rysunek 225:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (16 I/P i 16 O/P + CLIO) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 



 

 

 

 

Rysunek 226:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (24 I/P i 16 O/P) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 



 

 

  

 

Rysunek 227:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (24 I/P i 16 O/P) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 



 

 

  

 

Rysunek 228:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (16 I/O i 24 O/P) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 



 

 

  

 

Rysunek 229: Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (16 I/P i 24 O/P) z 4-polowymi wejściami VT (60TE) 



 

 

 

 

Rysunek 230:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (24 I/P i 24 O/P + CLIO i RTD) z 4-polowymi wejściami VT (80TE) 



 

 

  

 

Rysunek 231:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (24 I/O i 24 O/P + CLIO i RTD) z 4-polowymi wejściami VT (80TE) 



 

 

  

 

Rysunek 232:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (24 I/P i 20 O/P) z 4-polowym wejściem VT (60TE) 



 

 

  

 

Rysunek 233:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (24 I/P i 20 O/P) z 4-polowym wejściem VT (60TE) 



 

 

  

 

Rysunek 234:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (24 I/P i 20 O/P + CLIO i RTD) z 4-polowym wejściem VT (80TE) 



 

 

  

 

Rysunek 235:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (24 I/P i 20 O/P + CLIO i RTD) z 4-polowym wejściem VT (80TE) 



 

 

  

 

Rysunek 236:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (16 I/P i 24 O/P + CLIO i RTD) z 4-polowym wejściem VT (80TE) 



 

 

  

 

Rysunek 237:  Zabezpieczenie różnicowe transformatora z pięcioma wejściami 
spolaryzowanymi (16 I/P i 24 O/P + CLIO i RTD) z 4-polowym wejściem VT (80TE) 



 

 

  

 

Rysunek 238:  Zestaw przekaźnika P642 (40TE) 



 

 

  

 

Rysunek 239:  Zestaw przekaźnika P643 i P645 (60TE) 



 

 

  

 

Rysunek 240:  Zestaw przekaźnika P643 i P645 (60TE) 



 

 

  

 

Rysunek 241:  Zestaw przekaźnika P643 i P645 (60TE) 



 

 

  

 

Rysunek 242:  Zestaw przekaźnika P645 (80TE) 



 

 

  

 

Rysunek 243:  Zestaw przekaźnika P645 (80TE) 



 

 

  

 

Rysunek 244:  Zestaw przekaźnika P645 (80TE) 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Alstom Power Sp. z o.o. 
Biuro w Świebodzicach 
Ul.Piłsudskiego 31c 
58-160 Świebodzice 
www.alstom-grid.pl 
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