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Układ automatycznej kompensacji prądów ziemnozwarciowych

Przedmiotem wynalazku jest układ automatycznej kompensacji prądów ziemnozwarciowych, stosowany
zwłaszcza w sieciach kablowych średnich napięć i w sieciach napowietrznych, w których napięcie punktu zero¬
wego podczas normalnej pracy sieci nie przekracza kilku procent napięcia fazowego.
Z publikacji: RPietzch „Automatische Erdschlusskompensation in Mittelspannungsnetzen", Prace Nauko¬
we Instytutu Eneigoelektryki Politechniki Wrocławskiej, nr 16, 1972 r., znany jest układ automatycznej kom¬
pensacji prądów ziemnozwarciowych, zawierający dławik gaszący o regulowanej indukcyjności, który jest
włączony miedzy punkt zerowy sieci a ziemią i wyposażony w uzwojenie pomiarowe. Uzwojenie pomiarowe jest
połączone z wejściami członów: rozruchowego, pomiarowego, blokującego oraz pamięci analogowej. Jedno
z wyjść członu rozruchowego oraz wyjścia członów pomiarowego i blokującego są połączone z wejściami członu
sterującego. Wyjście pamięci analogowej jest połączone z drugim wejściem członu pomiarowego i z drugim
wyjściem członu rozruchowego, natomiast sterujące wejście pamięci analogowej jest połączone z pomocniczym
wyjściem członu sterującego. Wyjście członu sterującego jest połączone z członem regulacyjnym, służącym do
zmiany indukcyjności dławika.

Zasada działania znanego układu polega na dostrojeniu indukcyjności dławika gaszącego na maksymalne
napięcie niezrównoważenia punktu zerowego sieci względem ziemi. Wartość tego napięcia zależy od stopnia
kompensacji prądów ziemnozwarciowych. Pobudzenie członu rozruchowego układu zależy od wartości różnicy
między napięciem niezrównoważenia sieci, panującym w momencie zakończenia ostatniego procesu regulacji

indukcyjności dławika i pamiętanym przez pamięć analogową, a napięciem niezrównoważenia punktu zerowego,
istniejącym na uzwojeniu pomiarowym dławika gaszącego. Wartość i znak tej różnicy napięć są określane przez

człon pomiarowy, a wynik pomiaru jest podawany do członu sterującego, który za pośrednictwem członu
regulacyjnego dokonuje zmian indukcyjności dławika.
Znany układ kompensacji prądów ziemnozwarciowych jest obarczony niedokładnością działania, wynika¬
jącą z faktu, że wartość napięcia niezrównoważenia nie stanowi dokładnej miary stopnia rozstrojenia kompen¬
sacji. Na wartość tego napięcia wywierają wpływ prądy obciążenia sieci, napięcie zasilania, a przede wszystkim
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zmiany stopnia niesymetrii przewodności poprzecznej sieci. Znany układ znajduje zastosowanie w sieciach,
w których maksymalne napięcie niezrównoważenia punktu zerowego względem ziemijest wyższe niż 0,03 napię¬
cia fazowego sieci. W sieciach kablowych napięcie to jest często niższe, co znacznie utrudnia zastosowanie w nich
znanego układu kompensacji.
Wynalazek dotyczy układu automatycznej kompensacji prądów ziemnozwarciowych, zawierającego co

najmniej jeden dławik gaszący o regulowanej indukcyjności, wyposażony w element do pomiaru napięcia dławi¬
ka. Istota wynalazku polega na zastosowaniu w układzie transformatora i komputera sprzężonego z kanałem
przemysłowym, który jest połączony z transformatorem, elementem do pomiaru napięcia dławika, członem

zabezpieczająco-przełączającym i członem regulacyjnym indukcyjności dławika. W układzie według wynalazku
wyjście elementu do pomiaru napięcia dławika i uzwojenie pomiarowe transformatora są połączone z wejściami
kanału przemysłowego, sprzężonego z komputerem. Uzwojenie wtórne transformatora jest włączone szeregowo
w obwód dławika gaszącego i zbocznikowane członem zabezpieczająco-przełączającym.
Uzwojenie pierwotne transformatora jest połączone poprzez wyłącznik ze źródłem napięcia przemienne¬
go. Sygnały sterujące, wysyłane przez komputer, są podawane z wyjść sterujących kanału przemysłowego do
członu zabezpieczająco-przełączającego, na wyłącznik napięcia zasilania transformatora i do członu regulującego
indukcyjność dławika gaszącego. W układzie według wynalazku, do określenia stopnia rozstrojenia kompensacji,
wykorzystuje się pomiar przesunięcia kątowego między napięciem punktu zerowego sieci a napięciem źródła
wymuszającego.

Układ automatycznej kompensacji prądów ziemnozwarciowych, w porównaniu ze znanym układem, cha¬
rakteryzuje się większą szybkością dostrajania indukcyjności dławika gaszącego przy zmianach konfiguracji sieci
i większą dokładnością dostrojenia indukcyjności dławika do pojemności sieci. Utrzymanie właściwego stopnia
rozstrojenia sieci pozwala na wyeliminowanie wysokich przepięć, powstających przy łukach przerywanych, oraz
stwarza dogodne warunki do gaszenia zwarć przemijających.
Przedmiot wynalazku jest objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku, który przedstawia schemat

blokowy układu atuomatycznej kompensacji prądów ziemnozwarciowych sieci średnich napięć, z dostępnym
punktem zerowym.
Przykładowy układ według wynalazku zawiera gaszący dławik 1, który z jednej strony jest połączony
z punktem zerowym sieci, a z drugiej strony -poprzez rezystor 2 i wtórne uzwojenie transformatora 3, z ziemią.
Obwód utworzony z rezystora 2 i wtórnego uzwojenia transformatora 3 jest zbocznikowany tyrystorowym,
zabezpieczająco-przełączającym członem 4. Gaszący dławik 1, od strony punktu zerowego sieci, połączony jest
poprzez pierwotne uzwojenie napięciowego przekładnika 5 z ziemią, natomiast wtórne uzwojenie napięciowego
przekładnika 5 jest połączone z jednym z wejść przemysłowego kanału 6, sprzężonego z komputerem 7. Drugie
wejście przemysłowego kanału 6 jest połączone z pomiarowym uzwojeniem transformatora 3. Pierwotne uzwoje¬
nie transformatora 3 jest połączone poprzez wyłącznik 8 z transformatorem 9 potrzeb własnych stacji. Jedno
z wyjść sterujących przemysłowego kanału 6 jest połączone z regulacyjnym członem 10, który jest sprzężony
z gaszącym dławikiem 1, a drugie wyjście sterujące przemysłowego kanału 6 jest połączone ze sterującymi
wejściami zabezpieczająco-przełączającego członu 4 i wyłącznika 8.
W momencie wystąpienia jakichkolwiek zmian łączeniowych w sieci lub po upływie zaprogramowanego
czasu, komputer 7 wysyła, za pośrednictwem przemysłowego kanału 6, impuls sterujący do zabezpieczającoprzełączającego członu 4 i wyłącznika 8. Wtórne uzwojenie transformatora 3 zostaje włączone w szereg z gaszą¬
cym dławikiem 1, w którego obwodzie płynie prąd o wartości uzależnionej od impedancji obwodu prądów
kolejności zerowej sieci. Wytworzone w tym stanie pracy sieci, napięcie Ui punktu zerowego sieci jest transfor¬
mowane przez napięciowy przekładnik 5 i podawane poprzez przemysłowy kanał 6 do komputera 7. Napięcie
U2 wymuszone na pomiarowym uzwojeniu transformatora 3 jest podawane na drugie wejście przemysłowego
kanału 6, a następnie do komputera 7. Komputer 7 dokonuje trzech kolejnych odczytów powyższych napięć
Ui, U2 ,.oblicza tangens kąta między nimi i stopień rozstrojenia kompensacji.
W przypadku, gdy stopień rozstrojenia kompensacji nie mieści się w zadanym przedziale, komputer 7
oblicza czas regulacji indukcyjności gaszącego dławika 1 i podaje impuls sterujący pracą regulacyjnego członu 10.
Indukcyjność dławika 1 jest regulowana do wartości zapewniającej żądany stopień rozstrojenia kompensacji, po
osiągnięciu którego zabezpieczająco-przełączający człon 4 i wyłącznik 8 odłączają układ od sieci.
W przypadku wystąpienia zwarcia doziemnego sieci w czasie pracy układu, następuje zadziałanie zabezpieczająco-przełączającego członu 4 i przerwanie pracy układu. Rezystor 2, włączony w obwód wtórnego uzwoje¬

nia transformatora 3, służy do nastawienia optymalnej dobroci obwodu gaszącego dławika 1.
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Zastrzeżenie patentowe

Układ automatycznej kompensacji prądów ziemnozwarciowych, zawierający co najmniej jeden dławik
gaszący, włączony między punkt zerowy sieci a ziemię, oraz sprzężony z członem regulacyjnym indukcyjności
imający element do pomiaru napięcia, znamienny tym, że jest wyposażony w transformator (3),

którego uzwojenie pierwotne jest połączone poprzez wyłącznik (8) ze źródłem (9) napięcia przemiennego,
uzwojenie wtórne jest włączone szeregowo w obwód gaszącego dławika (1), a uzwojenie pomiarowe jest połączo¬

ne z jednym z wejść przemysłowego kanału (6) sprzężonego z komputerem (7), natomiast drugie wejście prze¬
mysłowego kanału (6) jest połączone z wyjściem elementu (5) do pomiaru napięcia, natomiast uzwojenie wtórne
transformatora (3) jest zbocznikowane zabezpieczająco-przełączającym członem (4), zaś sterujące wyjścia prze¬
mysłowego kanału (6) są połączone z wyłącznikiem (8), zabezpieczająco-przełączającym członem (4) i regula¬
cyjnym członem (10).
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