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Zabezpieczenia elektroenergetyczne dzieli się 

na dwie podstawowe grupy:

•Zabezpieczenia urządzeń maszynowych: 

(generatorów, transformatorów, silników itp.),

•Zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej:

 (rozdzielczych, linii przesyłowych i szyn zbiorczych).

Przekaźniki, stanowiące podstawowe elementy 

składowe zabezpieczeń dzielimy na:

•Przekaźniki pomiarowe:

 (zwane głównymi),

•Przekaźniki pomocnicze: 

( przekaźniki czasowe,  pośredniczące, przekaźniki sygnałowe).



W zależności od wykonania rozróżnia się trzy 

generacje przekaźników pomiarowych:

•Elektromechaniczne

( najstarsze udoskonalane wraz z rozwojem 

elektroenergetyki),

•Elektroniczne (statyczne) 

( stosowane w latach 70-90 XX wieku ),

•Cyfrowe 

( stosowane od początku lat 90 XX wieku ).



NOWOCZESNA EAZ W SIECIACH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

W obecnych czasach nowej generacji zabezpieczenia cyfrowe 
są realizowanie najczęściej jako sterownik polowy.

Sterownik polowy serii MiCOM Px30



Cechy funkcjonalne sterownika polowego
•Realizacja pomiarów, 

•Realizacja zabezpieczeń i automatyk dla poszczególnych pól stacji SN,

•Możliwość realizacji logiki programowalnej, 

•Rejestracja  zdarzeń i zakłóceń,

•Wejścia binarne i wyjścia przekaźnikowe,

•Wyświetlanie aktualnego schematu pola,

•Możliwość wprowadzania niestandardowych schematów pól,

•Możliwość  sterowania łącznikami w polu,

•Wbudowany system blokad łączeniowych,

•Programowalne diody sygnalizacyjne,

•Prostota obsługi sterownika,

•Porty komunikacyjne, 

•Komunikacja z komputerem lokalnym, systemem nadzoru stacji, 
systemem dyspozytorskim .



ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH SN

Do chronienia linii napowietrznych i kablowych średniego 
napięcia najczęściej stosuje się następujące grupy 
zabezpieczeń i automatyk:

•zabezpieczenia nadprądowe ( wielostopniowe, przeciążeniowe, zwarciowe),
•różnicowe (prądowe),
•zabezpieczenia ziemnozwarciowe ( kierunkowe, admitancyjne ),
•zabezpieczenia częstotliwościowe ( podczęstotliwościowe, 
nadczęstotliwościowe ), 
•zabezpieczenie od załączenia na zwarcie,
•automatyki SPZ, ZSZ, LRW, SCO, SPZ/SCO.

Do chronienia transformatorów średniego napięcia 
najczęściej stosuje się następujące grupy zabezpieczeń i 
automatyk:

•zabezpieczenia nadprądowe ( wielostopniowe, przeciążeniowe, zwarciowe),
•zabezpieczenia firmowe ( Bucholtz 1 i 2 stopień, temperatura 1 i 2 
stopień ), 
•model cieplny,
•zabezpieczenie od załączenia na zwarcie,
•automatyki AWSC, ZSZ, LRW,



Do chronienia baterii kondensatorów średniego napięcia 
najczęściej stosuje się następujące grupy zabezpieczeń i 
automatyk:

•zabezpieczenia nadprądowe
( od zwarć wewnętrznych i zewnętrznych, przeciążeniowe, zwarciowe ),
•zabezpieczenia ziemnozwarciowe,
•zabezpieczenia napięciowe 
( nadnapięciowe i podnapięciowe ), 
•zabezpieczenie od załączenia na zwarcie,
•blokada przed załączeniem baterii kondensatorów po wyłączeniu,
•automatyki ZSZ, LRW,

Do chronienia dławików średniego napięcia najczęściej 
stosuje się następujące grupy zabezpieczeń i automatyk:

•zabezpieczenia nadprądowe 
( wielostopniowe, od składowej przeciwnej prądu, przeciążeniowe, 
zwarciowe ),
•zabezpieczenia ziemnozwarciowe,
•zabezpieczenie od załączenia na zwarcie,
•automatyki ZSZ, LRW.



RODZAJ I ZAKRES BADAŃ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ 

Badania atestowe
   Wykonuje się w celu oceny nowych typów zabezpieczeń, w przypadku 
wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i materiałowych mogących mieć 
znaczący wpływ na parametry tych zabezpieczeń.

Badania fabryczne
   Wykonywane są przez Kontrole Techniczne Wytwórców oraz przez jednostki 
dokonujące odbiorów fabrycznych u wytwórcy w imieniu użytkowników. 

Badania pomontażowe odbiorcze.  
•oględziny,
•sprawdzenie prawidłowości podłączenia obwodów wtórnych,
•sprawdzenie prawidłowości podłączenia przekł. prądowych i napięciowych,
•sprawdzenie rezystancji izolacji układu,
•nastawienie zabezpieczeń zgodnie z kartą nastawień,
•sprawdzenie wartości rozruchowych, powrotnych, czasów dla nastawień 
roboczych 
•pomiar charakterystyk rozruchowych i pomiarowych,
•pomiar wielkości charakterystycznych dla poszczególnych zabezpieczeń,
•próby funkcjonalne układu EAZ,
•sporządzenie protokołu badań.



Badania eksploatacyjne okresowe
•podstawowe (pełne) ( P )
•skrócone (niepełne) ( S )

Sprawdzenie podstawowe (pełne) obejmuje:
•oględziny zewnętrzne aparatury,
•pomiar rezystancji izolacji układu,
•sprawdzenie prawidłowości podłączenia obwodów zewnętrznych,
•sprawdzenie wartości rozruchowych, powrotnych, czasów itp.
•wprowadzenie ewentualnych korekt w parametrach nastawionych,
•próby funkcjonalne układu EAZ z działaniem na wyłącznik i pobudzaniem 
odpowiednich automatyk stacyjnych,
•usunięcie stwierdzonych usterek.

Sprawdzenie skrócone (niepełne) obejmuje:
•oględziny zewnętrzne aparatury,
•pomiar rezystancji izolacji układu,
•sprawdzenie wizualne nastawienia zgodnie z kartą nastawień,
•próby funkcjonalne układu EAZ.



Badania dodatkowe.
   Badania dodatkowe wykonuje się poza przyjętymi terminami badań w 
przypadku wymiany lub remontu zabezpieczenia oraz w razie podejrzenia 
nieprawidłowego działania zabezpieczenia.

Terminy badań.
   Układy EAZ sprawdza się zgodnie z Instrukcją Eksploatacji obowiązującą 
w danej Jednostce Organizacyjnej. Przyjmuje się wykonywanie sprawdzeń 
okresowych skróconych co roku, natomiast sprawdzeń pełnych co 5 lat. 
Można również przyjąć częste prawidłowe działania zabezpieczeń jako 
próby funkcjonalne z wynikiem pozytywnym.



PRZYKŁADY AKTUALNYCH ROZWIĄZAŃ W SIECIACH SN

Rozdzielnia 15 kV w trakcie modernizacji

Rozdzielnia 15 kV po modernizacji



Przykład rozdzielni 6 kV starej eksploatowanej w wykonaniu 
tradycyjnym oraz nowej w energetyce przemysłowej.

Rozdzielnia 6kV w wykonaniu tradycyjnym

Rozdzielnia 6kV i bateria kondensatorów w nowym wykonaniu



Przykład nowej rozdzielni 15kV w stacji energetycznej 110/15kV

Rozdzielnia 15kV i transformator uziemiający 15/0,4kV



Przykładowe schematy koordynacyjne pól rozdzielni 15kV i 
automatyki SZR

     Pole zasilające 15kV                     Pole linii 15kV



       Pole transformatora uziemiającego 15kV                 Pole pomiaru napięcia 15kV 



Automatyka SZR 



PODSUMOWANIE

   W przypadku stosowania systemu sterowania i nadzoru oraz zabezpieczeń 
cyfrowych, a w szczególności sterowników polowych, to obok czynności rutynowych 
jak nastawianie charakterystyk rozruchowych, pomiarowych, czasów działania czy 
funkcji zabezpieczeniowych istotną sprawą jest dopasowanie urządzenia 
zabezpieczeniowego poprzez odpowiednią konfigurację oraz uaktywnienie 
niektórych funkcji dodatkowych takich jak blokady logiczne, synoptyki 
odwzorowania, sygnalizacji z pola i inne. Czynności te są wykonywane zazwyczaj na 
obiekcie przez różne grupy takie jak:

•dostawca zabezpieczenia 
(konfiguracja, nastawy),

•dostawca systemu sterowania i nadzoru
(konfiguracja i uruchomienie systemu i telemechaniki),

•grupa rozruchowa 
(sprawdzenie, próby funkcjonalne kompleksowe).



  Koordynacja działań tych wszystkich grup powinna być realizowana przez grupę 
rozruchową w oparciu o projekt uzgodniony i zatwierdzony przez zleceniodawcę, a 
w szczególności z zespołem danego zakładu, który będzie prowadził eksploatację 
tego obiektu. 

Rozruch obiektu można podzielić na następujące etapy:

•Etap 0 -  to etap, w którym zespół przyszłej eksploatacji przygotowuje, analizuje i 
ustala założenia do projektu, a następnie po wykonaniu projektu sprawdza przed 
zatwierdzeniem czy odpowiada on tym założeniom. 

•Etap 1 - to etap sprawdzania aparatury pierwotnej po zamontowaniu urządzeń na 
stanowiskach. 

•Etap 2 - po zakończeniu prac montażowych obwodów wtórnych i ich sprawdzeniu 
następuje sukcesywne ich uruchamianie, począwszy od potrzeb własnych. Po 
podaniu napięcia na kolejne urządzenia wykonuje się ich konfigurację, nastawienia i 
próby funkcjonalne.

•Etap 3 - po sprawdzeniu i uzgodnieniu z eksploatacją poszczególnych podukładów, 
a w tym: listy i nazw sygnałów, które są na sterownikach, w SSiN i CSS, blokad 
międzypolowych, przystępujemy do kompleksowych prób funkcjonalnych z 
udziałem grupy rozruchowej, dostawcy SSiN oraz przedstawicieli eksploatacji.

•Etap 4 - to odbiór techniczny obiektu, uruchomienie obiektu i przekazanie do 
eksploatacji.



Siedziba firmy: Siedziba firmy: 

44-101 Gliwice44-101 Gliwice
ul. Świętokrzyska 2ul. Świętokrzyska 2

tel: 2376600tel: 2376600
fax:2310870 fax:2310870 

www.elektryka.com.plwww.elektryka.com.pl
zarząd@elektryka.com.plzarząd@elektryka.com.pl

http://www.elektryka.com.pl/
mailto:zarz%C4%85d@elektryka.com.pl
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