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1. OBWODY WEJŚCIOWE

1.1. Wejścia pomiarowe analogowe 

Obwody pomiarowe sygnałów analogowych, zasilane z przekładników prądowych i napięciowych, są 
w zespole identyczne (ewentualnie wykorzystane w ograniczonym zakresie) dla każdego rodzaju pola 
sieci SN. 

Zespół pracuje poprawnie w układzie trzech oraz w układzie dwóch przekładników prądowych. 
Zabezpieczenia ziemnozwarciowe mogą współpracować z przekładnikami Ferrantiego oraz filtrem prądu 
składowej zerowej w układzie Holmgreena. 

Sposób podłączenia obwodów pomiarowych w układzie z trzema lub dwoma przekładnikami prądowymi 
i filtrem składowej zerowej prądu w układzie Holmgreena lub typu Ferrantiego przedstawia rys.1.1. 

Rys.1.1. Przykład podłączenia obwodów pomiarowych prądowych i napięciowych. 
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Prąd znamionowy strony wtórnej przekładników prądowych oraz napięcie znamionowe przekładników 
napięciowych są ustawiane fabrycznie i nie można ich zmienić. 
Z uwagi na parametry obwodów prądowych przewidziano dwa wykonania zespołu CZAZ-U: dla prądu 
pomiarowego znamionowego In=5A oraz dla prądu In=1A. 
Wartość napięcia pomiarowego znamionowego przekładników napięciowych wynosi Un=100V. 
W przypadku innych parametrów strony wtórnej przekładników należy je określić w zamówieniu. 

W trakcie konfiguracji zespołu nastawiane są wartości: 
- prądu znamionowego Ipn strony pierwotnej przekładników prądowych, 
- napięcia znamionowego Upn strony pierwotnej przekładników napięciowych, 

Sposób nastawienia z wykorzystaniem programu obsługi SMiS: 
Nastawy / Nastawy zabezpieczeń i układów (zakładka - Nastawy) 

Ipn    (1÷5000)A 
Upn   (1÷110000)V 

1.2. Wejścia dwustanowe zewnętrzne 

W zespole znajduje się 7 wejść dwustanowych dedykowanych, o ściśle określonym przeznaczeniu, oraz 
21 wejść dwustanowych programowalnych. 

Wejścia dwustanowe zasilane są napięciem o wartości odpowiadającej pomocniczemu napięciu 
zasilającemu Upn. W zależności od wykonania zespołu jest to napięcie 220V DC albo 110V DC. Pobór 
prądu wejścia dwustanowego jest mniejszy od 5mA. 

Na schemacie podłączeń zewnętrznych i schematach funkcjonalnych zespołu, wejścia dwustanowe są 
opisane w stanie aktywnym, czyli po podaniu napięcia ⊕Up na odpowiedni zacisk zespołu. 

Zewnętrzne wejścia dwustanowe dedykowane są wejściami sterownika specjalizowanego SS: 
• X3/12 – stan zazbrojenia napędu wyłącznika ZN,
• X3/15 – wyłącznik wyłączony W OFF,
• X3/16 – wyłącznik załączony W ON,
• X5/1 – załączenie operacyjne wyłącznika Zop,
• X5/2 – wyłączenie operacyjne wyłącznika Wop,
• X5/3 – kasowanie sygnalizacji WWZ,
• X5/4 – kasowanie blokady załączenie wyłącznika BLZ.

Zewnętrzne wejścia dwustanowe programowalne są wejściami sterownika programowalnego SP. 
Każde z dziesięciu wejść programowalnych, oznaczonych We01 ÷ We10 i wyprowadzonych na zaciski 
listwy X4/1÷X4/20, posiada obwód wejściowy zapewniający galwaniczną separację. Wejścia te mogą być 
pobudzane z wykorzystaniem niezależnych, separowanych napięć wejściowych, przy dowolnej 
polaryzacji podłączonego napięcia. 

Pozostałe wejścia, oznaczone We11 ÷ We 21, mogą być pobudzane wyłącznie z wykorzystaniem 
napięcia ⊕Up, które jest pomocniczym napięciem zasilającym zespołu. Polaryzacja wejść jest określona 
i zaznaczona w dokumentacji technicznej zespołu.  

Uwaga: 
W zespole przewidziano wejście dwustanowe, wyprowadzone na zaciski X4/21-X4/22, do współpracy 
z czujnikiem błysku VA 1 DA systemu łukochronnego VAMP. Jest to wejście dedykowane i może być 
wykorzystane wyłącznie do realizacji zabezpieczenia łukochronnego. 
Podłączenie napięcia zasilającego do zacisków X4/21-X4/22 spowoduje uszkodzenie wewnętrznego 
wejścia pomiarowego zabezpieczenia łukochronnego. 

6

CZAZ-U



CZAZ-U APLIKACJE

603/07 EE413219

Prąd znamionowy strony wtórnej przekładników prądowych oraz napięcie znamionowe przekładników 
napięciowych są ustawiane fabrycznie i nie można ich zmienić. 
Z uwagi na parametry obwodów prądowych przewidziano dwa wykonania zespołu CZAZ-U: dla prądu 
pomiarowego znamionowego In=5A oraz dla prądu In=1A. 
Wartość napięcia pomiarowego znamionowego przekładników napięciowych wynosi Un=100V. 
W przypadku innych parametrów strony wtórnej przekładników należy je określić w zamówieniu. 

W trakcie konfiguracji zespołu nastawiane są wartości: 
- prądu znamionowego Ipn strony pierwotnej przekładników prądowych, 
- napięcia znamionowego Upn strony pierwotnej przekładników napięciowych, 

Sposób nastawienia z wykorzystaniem programu obsługi SMiS: 
Nastawy / Nastawy zabezpieczeń i układów (zakładka - Nastawy) 

Ipn    (1÷5000)A 
Upn   (1÷110000)V 

1.2. Wejścia dwustanowe zewnętrzne 

W zespole znajduje się 7 wejść dwustanowych dedykowanych, o ściśle określonym przeznaczeniu, oraz 
21 wejść dwustanowych programowalnych. 

Wejścia dwustanowe zasilane są napięciem o wartości odpowiadającej pomocniczemu napięciu 
zasilającemu Upn. W zależności od wykonania zespołu jest to napięcie 220V DC albo 110V DC. Pobór 
prądu wejścia dwustanowego jest mniejszy od 5mA. 

Na schemacie podłączeń zewnętrznych i schematach funkcjonalnych zespołu, wejścia dwustanowe są 
opisane w stanie aktywnym, czyli po podaniu napięcia ⊕Up na odpowiedni zacisk zespołu. 

Zewnętrzne wejścia dwustanowe dedykowane są wejściami sterownika specjalizowanego SS: 
• X3/12 – stan zazbrojenia napędu wyłącznika ZN,
• X3/15 – wyłącznik wyłączony W OFF,
• X3/16 – wyłącznik załączony W ON,
• X5/1 – załączenie operacyjne wyłącznika Zop,
• X5/2 – wyłączenie operacyjne wyłącznika Wop,
• X5/3 – kasowanie sygnalizacji WWZ,
• X5/4 – kasowanie blokady załączenie wyłącznika BLZ.

Zewnętrzne wejścia dwustanowe programowalne są wejściami sterownika programowalnego SP. 
Każde z dziesięciu wejść programowalnych, oznaczonych We01 ÷ We10 i wyprowadzonych na zaciski 
listwy X4/1÷X4/20, posiada obwód wejściowy zapewniający galwaniczną separację. Wejścia te mogą być 
pobudzane z wykorzystaniem niezależnych, separowanych napięć wejściowych, przy dowolnej 
polaryzacji podłączonego napięcia. 

Pozostałe wejścia, oznaczone We11 ÷ We 21, mogą być pobudzane wyłącznie z wykorzystaniem 
napięcia ⊕Up, które jest pomocniczym napięciem zasilającym zespołu. Polaryzacja wejść jest określona 
i zaznaczona w dokumentacji technicznej zespołu.  

Uwaga: 
W zespole przewidziano wejście dwustanowe, wyprowadzone na zaciski X4/21-X4/22, do współpracy 
z czujnikiem błysku VA 1 DA systemu łukochronnego VAMP. Jest to wejście dedykowane i może być 
wykorzystane wyłącznie do realizacji zabezpieczenia łukochronnego. 
Podłączenie napięcia zasilającego do zacisków X4/21-X4/22 spowoduje uszkodzenie wewnętrznego 
wejścia pomiarowego zabezpieczenia łukochronnego. 
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2.

WSPÓŁPRACA Z ŁĄCZNIKAMI W POLU
Współpraca z łącznikami zostanie omówiona na przykładzie pola linii zasilającej SN. 

2.1. Obwody wejściowe 
W omawianym przykładzie został przyjęty układ pola wyposażonego w 3 łączniki: 
- wyłącznik W, 
- odłączniko-uziemnik transformatora O1/Uz1, 
- odłącznik szynowy O2. 

Informacja o położeniu wyłącznika i odłącznika szynowego zostanie doprowadzona do zespołu w postaci 
dwóch sygnałów - łącznik zamknięty ON i otwarty OFF, informacja o położeniu odłączniko-uziemnika 
w postaci dwóch sygnałów – odłącznik zamknięty O1 ON i uziemnik otwarty Uz1 OFF. 
Jeżeli informacja o położeniu danego łącznika jest przekazywana jednotorowo, program obsługi 
umożliwia wybranie odpowiedniej opcji współpracy. 

Sposób nastawienia z wykorzystaniem programu obsługi SMiS: 
Nastawy / Nastawy zabezpieczeń i układów (zakładka - Układ pola) 

Obwody styków pomocniczych łączników należy doprowadzić do ściśle określonych wejść zespołu. 
Dzięki tej zasadzie dostosowanie logiki działania zespołu do odpowiedniej konfiguracji łączników będzie 
automatyczne. 

Dla omawianych łączników są to zaciski: 
• W ON – X3/16, W OFF – X3/15
• O1 ON – X3/20 (We18), Uz1 OFF – X3/13 (We13)
• O2 ON – X3/18 (We16), O2 OFF – X3/17 (We15)

W grupie wykorzystanych wyżej zacisków zespołu jedynie te współpracujące z wyłącznikiem (X3/15, 
X3/16) są dedykowane, czyli przystosowane wyłącznie do współpracy z zestykami pomocniczymi 
wyłącznika. 
Pozostałe zaciski są wejściami sterownika programowalnego SP. Jeżeli nie zostaną wybrane do 
współpracy z łącznikami w polu, mogą być dowolnie wykorzystane w trakcie programowej konfiguracji 
zespołu. 

Schemat podłączeń zewnętrznych zespołu dla przykładowej aplikacji dla pola zasilającego znajduje się 
w pkt.6.1. 
Odpowiadający konfiguracji łączników schemat synoptyki pola (rys.2.1), oznaczony 
w programie obsługi symbolem G4 , zostanie wybrany przez użytkownika w trakcie programowej 
konfiguracji zespołu. Wykaz dostępnych schematów synoptyki pola znajduje się w dokumencie: 
„Opis Techniczny” zespołu CZAZ-U (nr EE413218 / załącznik B). 
. 
Sposób nastawienia z wykorzystaniem programu obsługi SMiS: 
Nastawy / Nastawy zabezpieczeń i układów (zakładka - Układ pola) 

Rys.2.1. Schemat synoptyki pola zasilającego 
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Wybór schematu synoptyki jest możliwy na każdym etapie konfiguracji programowej zespołu. Należy 
jednak pamiętać o zasadzie, że podłączenie danej grupy łączników wymaga zastosowania określonych 
wejść programowalnych. Wejść tych nie można więc wykorzystać w logice programowalnej w innym celu. 
Najlepiej więc wybrać daną synoptykę na wstępnym etapie konfiguracji, ponieważ wykorzystane wejścia 
programowalne zostaną w programie obsługi odpowiednio oznaczone. 

2.2. Kontrola położenia łączników 
Współpraca z zestykami pomocniczymi łączników daje bieżące informacje o położeniu ich styków 
głównych oraz pozwala na rozpoznanie stanu awaryjnego niezgodności położenia styków. 

Informacje o zamknięciu lub otwarciu łączników pojawiają się w rejestratorze zdarzeń, na wyświetlaczu 
graficznym oraz są dostępne w logice programowalnej sterownika SP. 

Jeżeli dane wejścia programowalne zostały wykorzystane do współpracy z łącznikami, to nie jest możliwe 
inne wykorzystanie tych wejść. Nazwy programowalnych wejść zostaną automatycznie zmienione według 
przyporządkowania. Na przykład We13, wykorzystane do przyjęcia informacji o położeniu uziemnika, 
zostanie zdefiniowane jako wejście logiczne Uz1 OFF sterownika programowalnego. 

Aktywny sygnał niezgodności położenia styków powoduje: 
- komunikat NsW (lub NsO1/Uz1 lub NsO2) na wyświetlaczu, 
- świecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu, 
- blokadę sterowania na załączenie wyłącznika (pkt.3.4), 
- formowanie sygnału „uszkodzenie w polu” UP, 
- zanik sygnału gotowości operacyjnej pola GP do załączenia (pkt.4), 
- zdarzenie NsW (lub NsO1/Uz1 lub NsO2) zapisane w rejestratorze zdarzeń, 
- aktywny stan sygnału NsW (lub NsO1/Uz1 lub NsO2) w logice sterownika programowalnego SP. 

2.3. Wewnętrzne blokady załączenia pola 
Wybór określonej synoptyki pola powoduje, że zespół realizuje blokady załączenia operacyjnego 
i remontowego wyłącznika, odpowiednie dla danej konfiguracji łączników (pkt.3.4). 
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przyporządkowania. Na przykład We13, wykorzystane do przyjęcia informacji o położeniu uziemnika, 
zostanie zdefiniowane jako wejście logiczne Uz1 OFF sterownika programowalnego. 

Aktywny sygnał niezgodności położenia styków powoduje: 
- komunikat NsW (lub NsO1/Uz1 lub NsO2) na wyświetlaczu, 
- świecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu, 
- blokadę sterowania na załączenie wyłącznika (pkt.3.4), 
- formowanie sygnału „uszkodzenie w polu” UP, 
- zanik sygnału gotowości operacyjnej pola GP do załączenia (pkt.4), 
- zdarzenie NsW (lub NsO1/Uz1 lub NsO2) zapisane w rejestratorze zdarzeń, 
- aktywny stan sygnału NsW (lub NsO1/Uz1 lub NsO2) w logice sterownika programowalnego SP. 

2.3. Wewnętrzne blokady załączenia pola 
Wybór określonej synoptyki pola powoduje, że zespół realizuje blokady załączenia operacyjnego 
i remontowego wyłącznika, odpowiednie dla danej konfiguracji łączników (pkt.3.4). 
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3. WSPÓŁPRACA Z WYŁĄCZNIKIEM

Współpraca zespołu z wyłącznikiem odbywa się za pośrednictwem dedykowanych wejść i wyjść 
sterownika specjalizowanego SS.  
Poniżej podano zestawienie zewnętrznych obwodów współpracy z wyłącznikiem. Przedstawiono je 
również na schemacie podłączeń zewnętrznych aplikacji (np. rys.6.1).  
• Sterowanie na wyłączenie wyłącznika:

X3/6 – obwód cewki wyłączającej CW1, 
X3/7 – obwód cewki wyłączającej CW2, 
X5/2 – wejście dwustanowe pobudzenia wyłączenia operacyjnego Wop. 

• Sterowanie na załączenie wyłącznika:
X3/5 – obwód cewki załączającej CZ, 
X5/1 – wejście dwustanowe pobudzenia załączenia operacyjnego Zop, 

• Kontrola położenia wyłącznika:
X3/15 – wyłącznik wyłączony W OFF, 
X3/16 – wyłącznik załączony W ON. 

• Kontrola stanu zazbrojenia napędu wyłącznika:
X3/12 – stan zazbrojenia napędu ZN. 

3.1. Kontrola niezgodności położenia styków wyłącznika 
Obecność tego samego potencjału na zaciskach X3/15 i X3/16 jest rozpoznawana jako stan awaryjny 
niezgodności położenia styków wyłącznika.  
Stan niezgodności jest w zespole sygnalizowany po opóźnieniu czasowym równym 200ms powodując: 
- komunikat NsW na wyświetlaczu, 
- świecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu, 
- blokadę sterowania na załączenie wyłącznika (pkt.3.4), 
- formowanie sygnału „uszkodzenie w polu” UP, 
- zanik sygnału gotowości operacyjnej pola GP do załączenia (pkt.4), 
- zdarzenie NsW zapisane w rejestratorze zdarzeń, 
- aktywny stan sygnału NsW na wejściu logicznym sterownika programowalnego SP. 

3.2. Kontrola stanu zazbrojenia napędu wyłącznika 
Obecność napięcia ⊕Up na zacisku X3/12 oznacza stan zazbrojenia ZN napędu wyłącznika. Zanik 
napięcia na tym zacisku oznacza brak zazbrojenia RN napędu wyłącznika i jest sygnalizowany w zespole 
bezzwłocznie oraz po upływie czasu opóźnienia „t”. 

Zanik sygnału ZN powoduje: 
• bezzwłocznie:
- blokadę sterowania na załączenie operacyjne i remontowe wyłącznika (pkt.3.4), 
- zanik sygnału gotowości operacyjnej pola GP (pkt.4), 
- blokadę działania automatyki SPZ, 
- zanik sygnału ZN na wejściu logicznym sterownika programowalnego SP. 

• po upływie czasu opóźnienia „t”:
- komunikat RN na wyświetlaczu, 
- świecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu, 
- formowanie sygnału „uszkodzenie w polu” UP, 
- zdarzenie RN zapisane w rejestratorze zdarzeń, 
- aktywny sygnał RN na wyjściu logicznym sterownika programowalnego SP. 

Opóźnienie „t” sygnalizacji braku zazbrojenia wyłącznika jest nastawialne. 
Sposób nastawienia z wykorzystaniem programu obsługi SMiS: 
Nastawy / Nastawy zabezpieczeń i układów (zakładka - Automatyka) 

RN t = (1÷20000)ms co 1ms 
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3.3. Kontrola ciągłości obwodu cewki wyłączającej wyłącznika 

Układ kontroli ciągłości działa na zasadzie wymuszenia prądu o wartości ok. 5mA 
w obwodzie cewki wyłączającej (w stanie pracy pola, czyli załączonego wyłącznika) oraz pomiaru 
rezystancji obwodu widzianej z zacisków zespołu, która nie powinna przekroczyć wartości 2kΩ.  
Dla obwodu CW1 jest to wartość rezystancji na zaciskach X3/6–2. Dla obwodu CW2 jest to wartość 
rezystancji na zaciskach X3/7–4.  
Wzrost rezystancji powyżej wartości 2kΩ jest rozpoznawany jako przerwa w obwodzie wyłączającym. 

Uwaga: 
W obwodach cewek CW1 i CW2 nie należy podłączać żadnych elementów bocznikujących cewki 
wyłączające. 

Sygnały braku ciągłości obwodów wyłączających są w zespole wykorzystane bezzwłocznie (COW1_P, 
COW_2_P) lub po opóźnieniu czasowym, które wynosi 200ms (COW1_D, COW2_D).  

Aktywne sygnały COW_D powodują: 
- komunikat COW1 lub COW2 na wyświetlaczu, 
- świecenie diody WWZ na płycie czołowej zespołu, 
- formowanie sygnału „uszkodzenie w polu” UP, 
- zanik sygnału gotowości operacyjnej pola GP w stanie załączonego wyłącznika (pkt.4), 
- aktywny stan wejść logicznych COW1_D lub COW2_D w sterowniku programowalnym. 

Funkcja ciągłości obwodów wyłączających może być aktywna lub zablokowana w nastawach zespołu, 
niezależnie dla każdego obwodu wyłączającego. 
Sposób nastawienia z wykorzystaniem programu obsługi SMiS: 
Nastawy / Nastawy zabezpieczeń i układów (zakładka - Konfiguracja) 

  COW1 
  COW2 

3.4. Sterowanie na załączenie wyłącznika 

Wybór określonej synoptyki pola powoduje, że zespół realizuje blokady załączenia operacyjnego 
i remontowego wyłącznika, odpowiednie dla danej konfiguracji łączników. 

Na rysunku 3.1 przedstawiono schemat logiczny sterowania na załączenie wyłącznika, które odbywa się 
z zachowaniem blokad właściwych dla przyjętego schematu G4 synoptyki pola zasilającego. 
Sterowanie na załączenie odbywa się więc z zachowaniem warunków: 

- załączenie operacyjne dla O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF,
- załączenie remontowe dla O1 OFF(negacja sygnału na X3/20) i O2 OFF,
- blokada załączenia wyłącznika przy niezgodności położenia styków łączników – NsW lub

NsO1/Uz1 lub NsO2. 
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Nastawy / Nastawy zabezpieczeń i układów (zakładka - Konfiguracja) 
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3.4. Sterowanie na załączenie wyłącznika 

Wybór określonej synoptyki pola powoduje, że zespół realizuje blokady załączenia operacyjnego 
i remontowego wyłącznika, odpowiednie dla danej konfiguracji łączników. 

Na rysunku 3.1 przedstawiono schemat logiczny sterowania na załączenie wyłącznika, które odbywa się 
z zachowaniem blokad właściwych dla przyjętego schematu G4 synoptyki pola zasilającego. 
Sterowanie na załączenie odbywa się więc z zachowaniem warunków: 

- załączenie operacyjne dla O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF,
- załączenie remontowe dla O1 OFF(negacja sygnału na X3/20) i O2 OFF,
- blokada załączenia wyłącznika przy niezgodności położenia styków łączników – NsW lub
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Rys.3.1. Schemat logiczny sterowania na załączenie wyłącznika 

Załączenie operacyjne Zop wyłącznika odbywa się z wykorzystaniem dedykowanego wejścia X5/1 
w zespole. Istnieje również możliwość załączenia operacyjnego wyłącznika sygnałem skonfigurowanym 
w sterowniku programowalnym i skierowanym na jego wyjście logiczne Zop(SP). 

Sygnał BLZn(SP) może blokować załączenie pola w wyniku działania zabezpieczenia szyn zbiorczych 
ZS lub układu lokalnej rezerwy wyłącznikowej LRW. 

Funkcja załączenia remontowego Zr jest konfigurowana w sterowniku programowalnym. 
W tym celu należy wykorzystać dowolne zewnętrzne wejście programowalne i skonfigurować jego 
działanie na sygnał załączenia remontowego Zr(SP). 
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3.5. Sterowanie na wyłączenie wyłącznika 
Schemat logiczny sterowania na wyłączenie wyłącznika przedstawia rys.3.2. Dwukierunkowa wymiana 
sygnałów logicznych tego układu ze sterownikiem SP pozwala na realizację między innymi funkcji: 

• Waw(SP) – sterowanie na wyłączenie z wykorzystaniem przycisku awaryjnego oraz w wyniku
działania zabezpieczenia ZS i układu LRW  

• Waw – wykorzystany w układzie formowania sygnalizacji stykowej (przekaźnik wykonawczy)
o wyłączeniu awaryjnym.

Rys.3.2. Schemat logiczny sterowania na wyłączenie wyłącznika 

4. GOTOWOŚĆ OPERACYJNA POLA
Wybór określonej synoptyki pola powoduje, że w stanie wyłącznika otwartego W OFF, układ gotowości 
operacyjnej pola uwzględnia sygnały odpowiednie dla danej konfiguracji łączników. 
Dla schematu synoptyki pola G4 zespół sygnalizuje gotowość operacyjną do załączenia w warunkach: 
- stan łączników O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF, 
- brak sygnałów NsW i NsO1/Uz1 i NsO2. 

Rys.4.1. Schemat logiczny układu gotowości operacyjnej pola GP 
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5. OBWODY WYJŚCIOWE

5.1. Obwody wyjściowe sterowania wyłącznikiem 

Przekaźniki wykonawcze w obwodach współpracy z cewkami wyłączającymi i cewką załączającą 
wyłącznika (pkt.3), posiadają zdolność łączeniową umożliwiającą bezpośrednie sterowanie na 
wyłączenie lub załączenie wyłącznika. Warunkiem przyjęcia w projekcie takiego rozwiązania jest 
jednoczesne założenie, że przerwanie obwodów sterowniczych następuje przez zestyki pomocnicze 
wyłącznika.  

W zespole przewidziano możliwość uszkodzenia zestyków pomocniczych wyłącznika  
i potrzebę otwarcia obwodu sterowniczego przez zestyki przekaźników wykonawczych. Zdolność 
łączeniowa przekaźników została wzmocniona i sporadyczne wyłączenia nie powinny spowodować 
uszkodzenia przekaźników wykonawczych w zespole. Jednak w przypadku, gdy nie można zakładać 
prawidłowego działania zestyków pomocniczych wyłącznika, należy przewidzieć zastosowanie 
przekaźników pośredniczących. 

Pobudzenie sterowania na wyłączenie wyłącznika generuje impuls o czasie trwania wynoszącym 500ms. 
W przypadku sterowania awaryjnego (działanie zabezpieczeń lub przycisk awaryjny), gdy czas trwania 
pobudzenia jest dłuższy od 500ms, impuls na wyłączenie trwa aż do zaniku pobudzenia lub pojawienia 
się zwrotnej informacji na zaciskach zespołu o wyłączeniu wyłącznika. 
Pobudzenie sterowania na załączenie wyłącznika generuje impuls o czasie trwania wynoszącym 500ms.  
Powyższy sposób sterowania na załączenie i wyłączenie wyłącznika daje odpowiednią rezerwę czasową 
na otwarcie obwodów sterowniczych przez zestyki własne wyłącznika.  

5.2. Obwody wyjściowe sygnalizacyjne 

W zespole przewidziano 4 przekaźniki o zdefiniowanym działaniu do układów sygnalizacji zewnętrznej. 
Zestyki przekaźników zostały wyprowadzone na niżej wymienione zaciski zespołu: 
• X3/8 – X3/9 sygnalizacja sterowania awaryjnego lub operacyjnego na wyłączenie wyłącznika
• X5/5 – X5/6 sygnalizacja „awaryjne wyłączenie” AW
• X5/5 – X5/7 sygnalizacja „uszkodzenie w polu” UP
• X5/5 – X5/8 sygnalizacja „alarm” AL

Szczegółowe informacje na temat układu sygnalizacji akustycznej AW/UP/AL podano 
w dokumencie: „Opis Techniczny” zespołu CZAZ-U, nr EE413218 / pkt.5.8. 

5.3. Obwody wyjściowe programowalne 

W zespole przewidziano 14 przekaźników wyjściowych (Wy01÷Wy14) programowalnych do 
wykorzystania jako przekaźniki sygnalizacyjne lub do sterowania łącznikami w polu. 

Przekaźniki programowalne mogą mieć wszechstronne zastosowanie z uwagi na możliwości sterownika 
programowalnego, w tym możliwość działania impulsowego, z opóźnionym odpadem lub 
z podtrzymaniem działania. 
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6. APLIKACJA DLA POLA ZASILAJĄCEGO

Zastosowanie zespołu CZAZ-U w polu zasilającym zostanie przedstawione w układzie rozdzielnicy SN 
z pojedynczym systemem szyn zbiorczych o dwóch sekcjach (rys.A.1). 
Zabezpieczenie szyn zbiorczych ZS opisano w pkt. A.1 . Układ lokalnego rezerwowania wyłączników 
LRW opisano w pkt. B.1. 

6.1. Schemat podłączeń zewnętrznych zespołu CZAZ-U w polu zasilającym 

Schemat przedstawiony na rys. 6.1. 

6.2. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola zasilającego 

Schemat przedstawiony na rys. 6.2. 
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Rys.6.2a. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola zasilajcego
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Rys.6.2a. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola zasilajcego
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Rys.6.2b. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola zasilajcego
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Rys.6.2c. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola zasilajcego
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Rys.6.2c. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola zasilajcego

POLE ZASILAJCE

18

CZAZ-U
CZAZ-U APLIKACJE

19 11/06 EE413219 

6.3. Propozycja zestawu zabezpiecze 

• Zabezpieczenie nadprdowe zwłoczne, niezalene (I>1), przeznaczone do wykrywania zwar
midzyfazowych.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.
PDZ/TAK – aktywny układ automatyki PDZ.
BLFe/TAK – blokada działania zabezpieczenia od udaru prdu magnesowania.

• Zabezpieczenie nadprdowe zwłoczne, niezalene (I>3), przeznaczone do wykrywania przecie
ruchowych.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.
BLFe/TAK – blokada działania zabezpieczenia od udaru prdu magnesowania.

• Funkcja nadprdowa bezzwłoczna (I>5), przeznaczona do wykrywania zwar midzyfazowych na
szynach zbiorczych i realizacji zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS.

• Funkcja nadprdowa bezzwłoczna (I>6), wykorzystana w układzie lokalnego rezerwowania
wyłczników LRW.

Wybór zabezpieczenia ziemnozwarciowego jest uzaleniony od sposobu uziemienia punktu neutralnego
sieci elektroenergetycznej. Dla przykładowej aplikacji moe to by zabezpieczenie Io3, odpowiednie dla
sieci z izolowanym punktem neutralnym lub sieci kompensowanej. 

• Zabezpieczenie kierunkowe zwłoczne, niezalene (Io3), przeznaczone do wykrywania zwar
doziemnych.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.

• Zabezpieczenie nadnapiciowe zwłoczne, niezalene (U1).
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.

• Zabezpieczenie podnapiciowe zwłoczne, niezalene (U2).
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.

• Zabezpieczenie łukochronne (VAMP).
Nastawienia (funkcje aktywne):
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.

• Zabezpieczenia zewntrzne ZT1, ZT2.
Nastawienia funkcji WYŁCZ i BLZ w zalenoci od wykorzystania zabezpiecze.

• Zabezpieczenia zewntrzne ZT3, ZT4.
Nastawienia funkcji WYŁCZ i BLZ w zalenoci od wykorzystania zabezpiecze.
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6.4. Współpraca z łcznikami w polu 

Sposób realizacji opisano w pkt.2, pkt.3 i pkt.4. 

6.5. Sygnały wejciowe konfigurowane w sterowniku programowalnym 

a. Załczenie wyłcznika.

Rys. 6.3 przedstawia konfiguracj załczenia remontowego Zr wyłcznika oraz załczenia w wyniku
działania automatyki SZR. 
Zewntrzne wejcia programowalne zostan skonfigurowane na odpowiednie wyjciowe sygnały logiczne
sterownika programowalnego: 

-  Zr(SP) dla załczenia remontowego,
-  SZR_Z(SP) dla załczenia przez automatyk SZR.

Rys.6.3. Konfiguracja sygnałów załczenia wyłcznika

Aktywny sygnał Zr(SP) powoduje załczenie wyłcznika w warunkach odpowiedniego połoenia łczników
dla załczenia remontowego. Aktywny sygnał SZR_Z(SP) powoduje załczenie wyłcznika w warunkach
odpowiedniego połoenia łczników dla załczenia operacyjnego (pkt.3.4).

b. Zewntrzna blokada załczenia BLZ1

W zespole przewidziano moliwo zewntrznej blokady załczenia BLZ1 wyłcznika z moliwoci
odstawienia tej blokady sygnałem Odstawienie BLZ1. 

Zewntrzna blokada załczenia wyłcznika nastpuje w wyniku podania napicia ⊕Up na zacisk X3/10

(We11) zespołu. Odstawienie blokady BLZ1 nastpuje w wyniku podania napicia ⊕Up na zacisk X3/11
(We12) zespołu. 

Rys.6.4. Konfiguracja zewntrznej blokady załczenia wyłcznika

W logice programowalnej sterownika SP jest wykorzystany wyjciowy sygnał logiczny BLZn(SP) na który
skonfigurowano działanie wejcia dwustanowego We11.
Aktywny sygnał BLZn(SP) powoduje blokad nadn załczenia wyłcznika (pkt.3.4). Blokada zanika po
ustpieniu przyczyny pobudzenia na wejciu We11.

W celu wprowadzenia blokady załczenia działajcej z podtrzymaniem, kasowanym przyciskiem
KAS.BLZ, naley wykorzysta wyjciowy sygnał logiczny BLZ(SP) sterownika.
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c. Wyłczenie awaryjne

Wyłczenie wyłcznika w trybie awaryjnym, z wykorzystaniem zewntrznego przycisku, nastpuje

w wyniku podania napicia ⊕Up na zacisk X5/10 zespołu (rys.6.5).

Rys.6.5. Konfiguracja wyłczenia zewntrznym przyciskiem awaryjnym

W logice programowalnej sterownika SP jest wykorzystany wyjciowy sygnał logiczny Waw(SP) na który
skonfigurowano działanie wejcia dwustanowego We20, przewidzianego do współpracy z przyciskiem
awaryjnym. 
Aktywny sygnał Waw(SP) powoduje wyłczenie wyłcznika (pkt.3.5).

W konfiguracji schematu wyłczenia naley przewidzie konieczno pobudzenia układu blokady
samoczynnego załczenia SZR (pkt.6.6a).

d. Zabezpieczenia zewntrzne

Rys.6.6 przedstawia przykład konfiguracji zabezpieczenia technologicznego ZT1, z moliwoci
wprowadzenia zewntrznej blokady pobudzenia tego zabezpieczenia.

Rys.6.6. Konfiguracja zabezpieczenia zewntrznego ZT1

W logice programowalnej sterownika SP jest wykorzystany wyjciowy sygnał logiczny ZT1_P, który jest
sygnałem pobudzenia zabezpieczenia zewntrznego ZT1 w układzie zabezpiecze.

Aktywny sygnał na wejciu We05, przy braku sygnału (blokady) na wejciu We07, powoduje pobudzenie
zabezpieczenia zewntrznego ZT1.

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji torów zabezpiecze zewntrznych podano
w dokumencie: „Opis Techniczny” zespołu CZAZ-U (nr EE413218 / pkt.4.4). 

e. Zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS

Układ wykonawczy zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS (wejcia Zał.ZS, „ZS-sekcja I”, „ZS-sekcja II”)
opisano w pkt. A.1  .  

f. Układ lokalnego rezerwowania wyłczników LRW

Układ wykonawczy lokalnego rezerwowania wyłczników LRW (wejcie „LRW-sekcja I”) opisano
w pkt. B.1.  
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6.6. Sygnały wyjściowe konfigurowane w sterowniku programowalnym 
a. Blokada samoczynnego załączenia rezerwy BL SZR
Rys. 6.7 przedstawia sygnały BL SZR, które zostaną wykorzystane do blokady załączenia rezerwowego 
zasilania, realizowanego na wyłączniku sprzęgłowym szyn. 

Rys.6.7. Konfiguracja sygnałów blokady automatyki SZR 

W logice programowalnej sterownika SP są wykorzystane wejściowe sygnały logiczne 
pobudzenia i zadziałania zabezpieczeń. 

Sygnał blokady przemijającej jest generowany w wyniku pobudzenia zabezpieczeń nadprądowych, 
przeznaczonych do wykrywania zwarć międzyfazowych, oraz zabezpieczenia od zwarć doziemnych. 
Sygnał blokady trwałej jest generowany w momencie, gdy nastąpi sterowanie awaryjne na wyłączenie 
pola zasilającego w wyniku: 
- zadziałania zabezpieczeń, które przewidziano do pobudzenia sygnału blokady trwałej, 
- zadziałania zabezpieczenia łukochronnego, 
- zadziałania zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS (pkt.A.1). 
- zadziałania układu lokalnego rezerwowania wyłączników LRW (pkt.B.1). 
- wyłączenia w trybie awaryjnym z wykorzystaniem zewnętrznego przycisku (pkt.6.5c). 

b. Wyłączenie wyłącznika po stronie WN
Sygnał skonfigurowany na przekaźnik programowalny Wy06 (rys.6.8) zostanie wykorzystany do 
wyłączenia pola zasilającego po stronie WN w przypadku, gdy sterowanie na wyłączenie wyłącznika w 
polu SN nie zostanie potwierdzone zmianą stanu wyłącznika. 

Rys.6.8. Konfiguracja sygnału wyłączenia pola po stronie WN 

Sygnał wyłączenia pola po stronie WN jest generowany w momencie, gdy nastąpi sterowanie awaryjne 
na wyłączenie pola zasilającego w wyniku: 
- zadziałania zabezpieczeń w zespole, 
- wyłączenia w trybie awaryjnym z wykorzystaniem zewnętrznego przycisku, 
- zadziałania zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS, 
- pobudzenia układu LRW. 

W konfiguracji wykorzystano sygnał Waw, który jest wejściowym sygnałem logicznym sterownika 
programowalnego, skierowanym z bloku sterownika specjalizowanego (pkt.3.5). Aktywny sygnał Waw 
informuje o sterowaniu awaryjnym na wyłącznie w wyniku działania zabezpieczeń nastawionych na 
wyłączenie lub aktywnego sygnału Waw(SP) skierowanego ze sterownika SP.  
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- zadziałania zabezpieczeń w zespole, 
- wyłączenia w trybie awaryjnym z wykorzystaniem zewnętrznego przycisku, 
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Sterowanie na wyłączenie z wykorzystaniem zewnętrznego przycisku i w wyniku działania 
zabezpieczenia ZS lub układu LRW jest zrealizowane w sterowniku SP za pośrednictwem sygnału 
Waw(SP). 
Wykorzystany sygnał Waw realizuje więc oczekiwaną logikę wyłączenia pola po stronie WN. 

c. Sygnalizacja gotowości operacyjnej pola GP

Na rys.6.9 przedstawiono przykład konfiguracji sygnału gotowości operacyjnej pola na przekaźnik 
wyjściowy Wy05. 
Sygnał GP jest wejściowym sygnałem logicznym sterownika programowalnego, skierowanym z bloku 
sterownika specjalizowanego SS (pkt.4). 

Rys.6.9. Przykład wykorzystania sygnału gotowości operacyjnej pola 

d. Sygnalizacja braku zazbrojenia napędu wyłącznika

Sygnał logiczny braku zazbrojenia napędu wyłącznika RN, przesyłany ze sterownika specjalizowanego 
na wejście sterownika programowalnego, zostanie skonfigurowany na pobudzenie przekaźnika 
wykonawczego Wy11 (rys.6.10). 

Rys.6.10. Konfiguracja sygnalizacji braku zazbrojenia napędu wyłącznika 
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e. Sygnalizacja zadziałania zabezpiecze

Sygnały logiczne zadziałania zabezpiecze, przesyłane z układu zabezpiecze na wejcia sterownika
programowalnego, zostan skonfigurowane na pobudzenia przekanika wykonawczego Wy12.
W przykładowej aplikacji zadziałanie zabezpiecze zewntrznych jest skonfigurowane na pobudzenie
przekaników wyjciowych.

Rys.6.11. Konfiguracja sygnalizacji zadziałania zabezpiecze

6.7. Plik konfiguracyjny zalenoci logiczno-czasowych w sterowniku programowalnym  

Poniej przedstawiony został wydruk pliku konfiguracyjnego sterownika programowalnego w zespole
CZAZ-U, który został zaprogramowany dla pola zasilajcego.

Podstawowe tory funkcjonalne, opisane w pkt. 6, A.1 i B.1, zostały uzupełnione o: 
-  zapisy w rejestratorze zdarze (sygnały Z)
-  pobudzenie zbiorczej sygnalizacji WWZ na diodzie LED oraz komunikaty na wywietlaczu LCD (sygnały

STP z podtrzymaniem lub STN nadne),
-  pobudzenie sygnalizacji na diodach programowalnych LED (sygnały L). 

Wydruk pliku został wykonany z wykorzystaniem programu obsługi SMiS. 
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7. APLIKACJA DLA POLA ŁCZNIKA SZYN

Zastosowanie zespołu CZAZ-U w polu łcznika szyn zostanie przedstawione w układzie rozdzielnicy SN
z pojedynczym systemem szyn zbiorczych o dwóch sekcjach (rys.A.1). 
Zabezpieczenie szyn zbiorczych ZS opisano w pkt. A.2 . Układ lokalnego rezerwowania wyłczników LRW
opisano w pkt. B.2. 

7.1. Schemat podłcze zewntrznych zespołu CZAZ-U w polu łcznika szyn 

Schemat przedstawiony na rys. 7.1. 

7.2. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola łcznika szyn 

Schemat przedstawiony na rys. 7.2. 
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Rys.7.2a. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola łcznika szyn
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Rys.7.2a. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola łcznika szyn
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Rys.7.2b. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola łcznika szyn
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Rys.7.2c. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola łcznika szyn
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Rys.7.2c. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola łcznika szyn
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7.3. Propozycja zestawu zabezpiecze 

• Zabezpieczenie nadprdowe bezzwłoczne/zwłoczne, niezalene (I>1), przeznaczone do
wykrywania zwar midzyfazowych, z funkcj PDZ przyspieszonego działania zabezpieczenia po
załczeniu na zwarcie.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.
PDZ/TAK – aktywny układ automatyki PDZ.

• Zabezpieczenie nadprdowe bezzwłoczne/zwłoczne, niezalene (I>3), przeznaczone do
wykrywania zwar midzyfazowych, z moliwoci zewntrznej blokady działania zabezpieczenia
(We14).
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.

• Funkcja nadprdowa bezzwłoczna (I>5), przeznaczona do wykrywania zwar midzyfazowych na
szynach zbiorczych i realizacji zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS.

• Funkcja nadprdowa bezzwłoczna (I>6), wykorzystana w układzie lokalnego rezerwowania
wyłczników LRW.

Wybór zabezpieczenia ziemnozwarciowego jest uzaleniony od sposobu uziemienia punktu neutralnego
sieci elektroenergetycznej. Dla przykładowej aplikacji moe to by zabezpieczenie Io1, odpowiednie dla
sieci  uziemionej trwale przez rezystor. 

• Zabezpieczenie nadprdowe zwłoczne, niezalene, dwustopniowe (Io1), przeznaczone do
wykrywania zwar doziemnych.
Nastawienia (funkcje aktywne): 
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.

• Zabezpieczenie łukochronne (VAMP).
Nastawienia (funkcje aktywne):
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.

• Zabezpieczenia zewntrzne ZT1, ZT2.
Nastawienia funkcji WYŁCZ i BLZ w zalenoci od wykorzystania zabezpiecze.

• Zabezpieczenia zewntrzne ZT3, ZT4.
Nastawienia funkcji WYŁCZ i BLZ w zalenoci od wykorzystania zabezpiecze.
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7.4. Współpraca z łcznikami w polu 

Sposób realizacji współpracy z łcznikami został opisany szczegółowo na przykładzie pola linii zasilajcej
(pkt.2, pkt.3, pkt.4). 

Dla łcznika szyn został przyjty układ pola wyposaonego w łczniki:
- wyłcznik W,
- odłcznik szynowy O1,
- odłcznik szynowy O2,
- uziemnik Uz1. 

Informacja o połoeniu łczników zostanie doprowadzona do zespołu dwutorowo 
w przypadku wyłcznika i odłczników oraz jednotorowo dla uziemnika. Obwody styków pomocniczych
łczników naley podłczy do cile okrelonych wej zespołu. Dziki tej zasadzie dostosowanie logiki
działania zespołu do odpowiedniej konfiguracji łczników bdzie automatyczne.

Dla omawianych łczników s to zaciski:

• W ON – X3/16, W OFF – X3/15

• O1 ON – X3/20 (We18), O1 OFF – X3/19 (We17)

• O2 ON – X3/18 (We16), O2 OFF – X3/17 (We15)

• Uz1 OFF – X3/13 (We13)

Odpowiadajcy konfiguracji łczników schemat synoptyki pola, oznaczony
w programie obsługi symbolem C4, zostanie wybrany przez uytkownika w trakcie programowej
konfiguracji zespołu. 

Wybór okrelonej synoptyki pola powoduje, e zespół realizuje odpowiednie blokady załczenia
operacyjnego i remontowego wyłcznika.
Dla schematu synoptyki C4, sterowanie na załczenie wyłcznika odbywa si z zachowaniem warunków:
- załczenie operacyjne dla O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF,
- załczenie remontowe dla O1 OFF i O2 OFF,
- blokada załczenia wyłcznika przy niezgodnoci połoenia styków łczników – NsW lub NsO1 lub

NsO2. 

Zespół sygnalizuje gotowo operacyjn GP do załczenia w warunkach:
- stan łczników O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF,
- brak sygnałów NsW i NsO1 i NsO2. 

7.5. Sygnały wejciowe konfigurowane w sterowniku programowalnym 

a. Załczenie wyłcznika.

Rys.7.3 przedstawia konfiguracj załczenia remontowego Zr wyłcznika oraz załczenia w wyniku
działania automatyki SZR. 
Zewntrzne wejcia programowalne zostan skonfigurowane na odpowiednie wyjciowe sygnały logiczne
sterownika programowalnego: 
- We19 na sygnał Zr(SP) dla załczenia remontowego,
- We21 na sygnał SZR_Z(SP) dla załczenia przez automatyk SZR.

Aktywny sygnał Zr(SP) powoduje załczenie wyłcznika w warunkach odpowiedniego połoenia łczników
dla załczenia remontowego. Aktywny sygnał SZR_Z(SP) powoduje załczenie wyłcznika w warunkach
odpowiedniego połoenia łczników dla załczenia operacyjnego (pkt.3.4).

POLE ŁCZNIKA SZYN

34

CZAZ-U



CZAZ-U APLIKACJE

34 11/06 EE413219 

7.4. Współpraca z łcznikami w polu 

Sposób realizacji współpracy z łcznikami został opisany szczegółowo na przykładzie pola linii zasilajcej
(pkt.2, pkt.3, pkt.4). 

Dla łcznika szyn został przyjty układ pola wyposaonego w łczniki:
- wyłcznik W,
- odłcznik szynowy O1,
- odłcznik szynowy O2,
- uziemnik Uz1. 

Informacja o połoeniu łczników zostanie doprowadzona do zespołu dwutorowo 
w przypadku wyłcznika i odłczników oraz jednotorowo dla uziemnika. Obwody styków pomocniczych
łczników naley podłczy do cile okrelonych wej zespołu. Dziki tej zasadzie dostosowanie logiki
działania zespołu do odpowiedniej konfiguracji łczników bdzie automatyczne.

Dla omawianych łczników s to zaciski:

• W ON – X3/16, W OFF – X3/15

• O1 ON – X3/20 (We18), O1 OFF – X3/19 (We17)

• O2 ON – X3/18 (We16), O2 OFF – X3/17 (We15)

• Uz1 OFF – X3/13 (We13)

Odpowiadajcy konfiguracji łczników schemat synoptyki pola, oznaczony
w programie obsługi symbolem C4, zostanie wybrany przez uytkownika w trakcie programowej
konfiguracji zespołu. 

Wybór okrelonej synoptyki pola powoduje, e zespół realizuje odpowiednie blokady załczenia
operacyjnego i remontowego wyłcznika.
Dla schematu synoptyki C4, sterowanie na załczenie wyłcznika odbywa si z zachowaniem warunków:
- załczenie operacyjne dla O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF,
- załczenie remontowe dla O1 OFF i O2 OFF,
- blokada załczenia wyłcznika przy niezgodnoci połoenia styków łczników – NsW lub NsO1 lub

NsO2. 

Zespół sygnalizuje gotowo operacyjn GP do załczenia w warunkach:
- stan łczników O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF,
- brak sygnałów NsW i NsO1 i NsO2. 

7.5. Sygnały wejciowe konfigurowane w sterowniku programowalnym 

a. Załczenie wyłcznika.

Rys.7.3 przedstawia konfiguracj załczenia remontowego Zr wyłcznika oraz załczenia w wyniku
działania automatyki SZR. 
Zewntrzne wejcia programowalne zostan skonfigurowane na odpowiednie wyjciowe sygnały logiczne
sterownika programowalnego: 
- We19 na sygnał Zr(SP) dla załczenia remontowego,
- We21 na sygnał SZR_Z(SP) dla załczenia przez automatyk SZR.

Aktywny sygnał Zr(SP) powoduje załczenie wyłcznika w warunkach odpowiedniego połoenia łczników
dla załczenia remontowego. Aktywny sygnał SZR_Z(SP) powoduje załczenie wyłcznika w warunkach
odpowiedniego połoenia łczników dla załczenia operacyjnego (pkt.3.4).

POLE ŁCZNIKA SZYN

34

CZAZ-U
CZAZ-U APLIKACJE

35 11/06 EE413219 

Rys.7.3. Konfiguracja sygnałów załczenia wyłcznika

b. Zewntrzna blokada załczenia BLZ1

W zespole przewidziano moliwo zewntrznej blokady załczenia BLZ1 wyłcznika z moliwoci
odstawienia tej blokady sygnałem Odstawienie BLZ1. 

Zewntrzna blokada załczenia wyłcznika nastpuje w wyniku podania napicia ⊕Up na zacisk X3/10

(We11) zespołu. Odstawienie blokady BLZ1 nastpuje w wyniku podania napicia ⊕Up na zacisk X3/11
(We12) zespołu. 

Rys.7.4. Konfiguracja zewntrznej blokady załczenia wyłcznika

W logice programowalnej sterownika SP jest wykorzystany wyjciowy sygnał logiczny BLZn(SP) na który
skonfigurowano działanie wejcia dwustanowego We11.
Aktywny sygnał BLZn(SP) powoduje blokad nadn załczenia wyłcznika (pkt.3.4). Blokada zanika po
ustpieniu przyczyny pobudzenia na wejciu We11.

W celu wprowadzenia blokady załczenia działajcej z podtrzymaniem, kasowanym przyciskiem
KAS.BLZ, naley wykorzysta wyjciowy sygnał logiczny BLZ(SP) sterownika.
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c. Wyłczenie awaryjne

Wyłczenie wyłcznika w trybie awaryjnym, z wykorzystaniem zewntrznego przycisku, nastpuje

w wyniku podania napicia ⊕Up na zacisk X5/10 zespołu (rys.7.5).

Rys.7.5. Konfiguracja wyłczenia zewntrznym przyciskiem awaryjnym

W logice programowalnej sterownika SP jest wykorzystany wyjciowy sygnał logiczny Waw(SP) na który
skonfigurowano działanie wejcia dwustanowego We20, przewidzianego do współpracy z przyciskiem
awaryjnym. 
Aktywny sygnał Waw(SP) powoduje wyłczenie wyłcznika (pkt.3.5).

d. Zabezpieczenia zewntrzne

Rys.7.6 przedstawia przykład konfiguracji zabezpieczenia technologicznego ZT1, z moliwoci
wprowadzenia zewntrznej blokady pobudzenia tego zabezpieczenia.

Rys.7.6. Konfiguracja zabezpieczenia zewntrznego ZT1

W logice programowalnej sterownika SP wykorzystano wyjciowy sygnał logiczny ZT1_P, który jest
sygnałem pobudzenia zabezpieczenia zewntrznego ZT1 w układzie zabezpiecze.

Aktywny sygnał na wejciu We06, przy braku sygnału (blokady) na wejciu We08, powoduje pobudzenie
zabezpieczenia zewntrznego ZT1.

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji torów zabezpiecze zewntrznych podano
w dokumencie: „Opis Techniczny” zespołu CZAZ-U (nr EE413218 / pkt.4.4). 

e. Zewntrzna blokada pobudzenia zabezpieczenia I>3

W logice programowalnej sterownika SP wykorzystano wyjciowy sygnał logiczny BL_I>3, na który
skonfigurowano działanie wejcia dwustanowego We14. Aktywny stan sygnału BL_I>3 powoduje blokad
pobudzenia zabezpieczenia I>3. 
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Rys.7.7. Konfiguracja zewntrznej blokady pobudzenia zabezpieczenia I>3

f. Zabezpieczenie szyn zbiorczych ZS

Układ wykonawczy zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS (wejcia Zał.ZS, „ZS-sekcja I”, „ZS-sekcja II”)
opisano w pkt. A.2  .  

g. Układ lokalnego rezerwowania wyłczników LRW

Układ wykonawczy lokalnego rezerwowania wyłczników LRW (wejcia „LRW-sekcja I”, „LRW-sekcja II”)
opisano w pkt. B.2 .  
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7.6. Sygnały wyjciowe konfigurowane w sterowniku programowalnym 

a. Gotowo operacyjna pola GP

Na rys.7.8 przedstawiono przykład konfiguracji sygnału gotowoci operacyjnej pola na przekanik
wyjciowy Wy05.
Sygnał GP jest wejciowym sygnałem logicznym sterownika programowalnego, skierowanym z bloku
sterownika specjalizowanego (pkt.4). 

Rys.7.8. Przykład wykorzystania sygnału gotowoci operacyjnej pola

b. Sygnalizacja braku zazbrojenia napdu wyłcznika

Sygnał logiczny braku zazbrojenia napdu wyłcznika RN, przesyłany ze sterownika specjalizowanego na
wejcie sterownika programowalnego, zostanie skonfigurowany na pobudzenie przekanika
wykonawczego Wy11 (rys.7.9). 

Rys.7.9. Konfiguracja sygnalizacji braku zazbrojenia napdu wyłcznika

c. Blokada samoczynnego ponownego załczenia BL SZR

Rys.7.10 przedstawia sygnał BL SZR, który zostanie wykorzystany w układzie automatyki samoczynnego 
załczenia rezerwowego zasilania, realizowanej na wyłczniku sprzgłowym szyn.

Rys.7.10. Konfiguracja sygnału blokady automatyki SZR 

W logice programowalnej sterownika SP wykorzystano wejciowy sygnał logiczny Waw, generowany
w trakcie sterowania awaryjnego na wyłczenie wyłcznika w polu łcznika szyn.
Sygnał ten jest zbiorczym sygnałem wynikajcym z działania zabezpiecze w zespole oraz sygnałów
sterowania awaryjnego konfigurowanych w sterowniku programowalnym. W przykładowej aplikacji s to
sygnały wyłczenia w trybie awaryjnym z wykorzystaniem zewntrznego przycisku (pkt.7.5c) oraz
zadziałania zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS (pkt.A.2) i układu lokalnej rezerwy wyłcznikowej LRW
(pkt.B.2). 
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d. Zabezpieczenie szyn zbiorczych ZS

Układ wykonawczy zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS (wyjcia „ZS-łcznik szyn” sekcji I i II, wyjcie
W ON) opisano w punkcie A.2. 

e. Sygnalizacja zadziałania zabezpiecze

Sygnały logiczne zadziałania zabezpiecze, przesyłane z układu zabezpiecze na wejcia sterownika
programowalnego, zostan skonfigurowane na pobudzenia przekanika wykonawczego Wy12.
W przykładowej aplikacji zadziałanie zabezpiecze zewntrznych jest skonfigurowane na pobudzenie
przekaników wyjciowych.

Rys.7.11. Konfiguracja sygnalizacji zadziałania zabezpiecze

7.7. Plik konfiguracyjny zalenoci logiczno-czasowych w sterowniku programowalnym  

Poniej przedstawiony został wydruk pliku konfiguracyjnego sterownika programowalnego w zespole
CZAZ-U, który został zaprogramowany dla pola łcznika szyn.

Podstawowe tory funkcjonalne, opisane w pkt. 7, A.2 i B.2, zostały uzupełnione o: 
-  zapisy w rejestratorze zdarze (sygnały Z)
-  pobudzenie zbiorczej sygnalizacji WWZ na diodzie LED oraz komunikaty na wywietlaczu LCD (sygnały

STP z podtrzymaniem lub STN nadne),
-  pobudzenie sygnalizacji na diodach programowalnych LED (sygnały L). 

Wydruk pliku został wykonany z wykorzystaniem programu obsługi SMiS. 
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8. APLIKACJA DLA POLA LINII SN

8.1. Schemat podłcze zewntrznych zespołu CZAZ-U w polu linii SN 

Schemat przedstawiony na rys. 8.1. 

8.2. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola linii SN 

Schemat przedstawiony na rys. 8.2. 
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POLE LINII SN 
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Rys.8.2a. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola linii SN 
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Rys.8.2a. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola linii SN 
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Rys.8.2b. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola linii SN 
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Rys.8.2c. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola linii SN 
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Rys.8.2c. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola linii SN 
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8.3. Propozycja zestawu zabezpiecze 

• Zabezpieczenie nadprdowe zwłoczne, niezalene (I>1), przeznaczone do wykrywania zwar
midzyfazowych.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.
BLK/TAK – aktywna funkcja blokady kierunkowej.
PDZ/TAK – aktywny układ automatyki PDZ.
BLFe/TAK – blokada działania zabezpieczenia od udaru prdu magnesowania.

• Zabezpieczenie nadprdowe zwłoczne, niezalene (I>2), przeznaczone do wykrywania zwar
midzyfazowych zewntrznych.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.
BLK/TAK – aktywna funkcja blokady kierunkowej.
PDZ/TAK – aktywny układ automatyki PDZ.
BLFe/TAK – blokada działania zabezpieczenia od udaru prdu magnesowania.

• Zabezpieczenie nadprdowe zwłoczne, z charakterystyk czasow zalen (I>4), przeznaczone
do wykrywania przecie ruchowych.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.

Wybór zabezpieczenia ziemnozwarciowego jest uzaleniony od sposobu uziemienia punktu neutralnego
sieci elektroenergetycznej. Dla przykładowej aplikacji mog to by zabezpieczenia Io3 i Yo, odpowiednie
dla sieci z izolowanym punktem neutralnym lub sieci z kompensacj ziemnozwarciow.

• Zabezpieczenie kierunkowe zwłoczne, niezalene (Io3), przeznaczone do wykrywania zwar
doziemnych. 
Nastawienia (funkcje aktywne): 
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.

• Zabezpieczenie kierunkowe zwłoczne, niezalene (Yo), przeznaczone do wykrywania zwar
doziemnych.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.
KIERUNKOWE/TAK – kierunkowe działanie zabezpieczenia. 

• Zabezpieczenie łukochronne (VAMP).
Nastawienia (funkcje aktywne):
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.

• Zabezpieczenia zewntrzne ZT1, ZT2.
Nastawienia funkcji WYŁCZ i BLZ w zalenoci od wykorzystania zabezpiecze.

• Zabezpieczenia zewntrzne ZT3, ZT4.
Nastawienia funkcji WYŁCZ i BLZ w zalenoci od wykorzystania zabezpiecze.
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8.4. Współpraca z łcznikami w polu 

Sposób realizacji współpracy z łcznikami został opisany szczegółowo na przykładzie pola linii zasilajcej
(pkt.2, pkt.3, pkt.4). 

Dla linii odpływowej SN został przyjty układ pola wyposaonego w łczniki:
- wyłcznik W,
- odłcznik szynowy O1,
- odłcznik liniowy O2,
- uziemnik Uz1. 

Informacja o połoeniu łczników zostanie doprowadzona do zespołu dwutorowo. Obwody styków
pomocniczych łczników naley podłczy do cile okrelonych wej zespołu. Dziki tej zasadzie
dostosowanie logiki działania zespołu do odpowiedniej konfiguracji łczników bdzie automatyczne.

Dla omawianych łczników s to zaciski:

• W ON – X3/16, W OFF – X3/15

• O1 ON – X3/20 (We18), O1 OFF – X3/19 (We17)

• O2 ON – X3/18 (We16), O2 OFF – X3/17 (We15)

• Uz1 ON – X3/14 (We14), Uz1 OFF – X3/13 (We13)

Odpowiadajcy konfiguracji łczników schemat synoptyki pola, oznaczony w programie obsługi symbolem
A1, zostanie wybrany przez uytkownika w trakcie programowej konfiguracji zespołu.

Wybór okrelonej synoptyki pola powoduje, e zespół realizuje odpowiednie blokady załczenia
operacyjnego i remontowego wyłcznika.
Dla schematu synoptyki A1, sterowanie na załczenie wyłcznika odbywa si z zachowaniem warunków:
- załczenie operacyjne dla O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF,
- załczenie remontowe dla O1 OFF i O2 OFF,
- blokada załczenia wyłcznika przy niezgodnoci połoenia styków łczników – NsW lub NsO1 lub

NsO2 lub NsUz1. 

Zespół sygnalizuje gotowo operacyjn GP do załczenia w warunkach:
- stan łczników O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF,
- brak sygnałów NsW i NsO1 i NsO2 i NsUz1. 

8.5. Sygnały wejciowe konfigurowane w sterowniku programowalnym 

a. Załczenie wyłcznika

Rys.8.3 przedstawia konfiguracj załczenia remontowego Zr wyłcznika. Zewntrzne wejcie
programowalne We19 zostanie skonfigurowane na pobudzenie wyjciowego sygnału logicznego Zr(SP).

Rys.8.3. Konfiguracja sygnału załczenia remontowego wyłcznika

Aktywny sygnał Zr(SP) powoduje załczenie wyłcznika pod warunkiem odpowiedniego dla załczenia
remontowego połoenia łczników (pkt.3.4).
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b. Zewntrzna blokada załczenia BLZ1

W zespole przewidziano moliwo zewntrznej blokady załczenia BLZ1 wyłcznika z moliwoci
odstawienia tej blokady sygnałem Odstawienie BLZ1. 

Zewntrzna blokada załczenia wyłcznika nastpuje w wyniku podania napicia ⊕Up na zacisk X3/10

(We11) zespołu. Odstawienie blokady BLZ1 nastpuje w wyniku podania napicia ⊕Up na zacisk X3/11
(We12) zespołu. 

Rys.8.4. Konfiguracja zewntrznej blokady załczenia wyłcznika

W logice programowalnej sterownika SP jest wykorzystany wyjciowy sygnał logiczny BLZn(SP), na który
skonfigurowano działanie wejcia dwustanowego We11.
Aktywny sygnał BLZn(SP) powoduje blokad nadn załczenia wyłcznika (pkt.3.4). Blokada zanika po
ustpieniu przyczyny pobudzenia na wejciu We11.

W celu wprowadzenia blokady załczenia działajcej z podtrzymaniem, kasowanym przyciskiem
KAS.BLZ, naley wykorzysta wyjciowy sygnał logiczny BLZ(SP) sterownika.

c. Wyłczenie awaryjne

Wyłczenie wyłcznika w trybie awaryjnym, z wykorzystaniem zewntrznego przycisku, nastpuje

w wyniku podania napicia ⊕Up na zacisk X5/10 zespołu (rys.8.5).

Rys.8.5. Konfiguracja wyłczenia zewntrznym przyciskiem awaryjnym

W logice programowalnej sterownika SP jest wykorzystany wyjciowy sygnał logiczny Waw(SP), na który
skonfigurowano działanie wejcia dwustanowego We20, przewidzianego do współpracy z przyciskiem
awaryjnym. 
Aktywny sygnał Waw(SP) powoduje wyłczenie wyłcznika (pkt.3.5).
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d. Zabezpieczenia zewntrzne

Rys.8.6 przedstawia przykład konfiguracji zabezpieczenia technologicznego ZT1, z moliwoci
wprowadzenia zewntrznej blokady pobudzenia tego zabezpieczenia.

Rys.8.6. Konfiguracja zabezpieczenia zewntrznego ZT1

W logice programowalnej sterownika SP jest wykorzystany wyjciowy sygnał logiczny ZT1_P, który jest
sygnałem pobudzenia zabezpieczenia zewntrznego ZT1 w układzie zabezpiecze.

Aktywny sygnał na wejciu We05 przy braku sygnału (blokady) na wejciu We07 powoduje pobudzenie
zabezpieczenia zewntrznego ZT1.

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji torów zabezpiecze zewntrznych podano w dokumencie:
„Opis Techniczny” zespołu CZAZ-U (nr EE413218 / pkt.4.4). 

e. Przełczanie na nastawy rezerwowe

Wyjciowy sygnał logiczny sterownika programowalnego Nast_Rez(SP) umoliwia przełczanie nastaw na
blok rezerwowy, na przykład w wyniku zewntrznego sterowania dowolnym wejciem dwustanowym
(rys.8.7). 

Rys.8.7. Konfiguracja układu przełczania na rezerwowy blok nastaw

f. Automatyka SCO i SPZ po SCO

Układ wykonawczy automatyki samoczynnego czstotliwociowego odciania SCO i ponownego
załczenia SPZ po SCO (wejcia SCO i SPZpoSCO) opisano w punkcie C.

POLE LINII SN 

50

CZAZ-U



CZAZ-U APLIKACJE

50 11/06 EE413219 

d. Zabezpieczenia zewntrzne

Rys.8.6 przedstawia przykład konfiguracji zabezpieczenia technologicznego ZT1, z moliwoci
wprowadzenia zewntrznej blokady pobudzenia tego zabezpieczenia.
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Aktywny sygnał na wejciu We05 przy braku sygnału (blokady) na wejciu We07 powoduje pobudzenie
zabezpieczenia zewntrznego ZT1.

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji torów zabezpiecze zewntrznych podano w dokumencie:
„Opis Techniczny” zespołu CZAZ-U (nr EE413218 / pkt.4.4). 
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Wyjciowy sygnał logiczny sterownika programowalnego Nast_Rez(SP) umoliwia przełczanie nastaw na
blok rezerwowy, na przykład w wyniku zewntrznego sterowania dowolnym wejciem dwustanowym
(rys.8.7). 

Rys.8.7. Konfiguracja układu przełczania na rezerwowy blok nastaw

f. Automatyka SCO i SPZ po SCO

Układ wykonawczy automatyki samoczynnego czstotliwociowego odciania SCO i ponownego
załczenia SPZ po SCO (wejcia SCO i SPZpoSCO) opisano w punkcie C.
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g. Blokada automatyki SPZ

Automatyka samoczynnego ponownego załczenia wyłcznika SPZ, a wic próba przywrócenia linii do
normalnej pracy po jej wyłczeniu spowodowanym zwarciem przejciowym, jest stosowana w przypadku
linii napowietrznych lub napowietrzno-kablowych. 

Włczenie automatyki SPZ do pracy nastpuje z programu obsługi, poprzez wysłanie rozkazu
odblokowania SPZ. 
Istnieje moliwo blokowania automatyki SPZ przy uyciu zewntrznego sygnału dwustanowego. W tym
celu naley wykorzysta wyjciowy sygnał logiczny SPZ_ON(SP) sterownika programowalnego
i skonfigurowa na jego pobudzenie dowolne wejcie programowalne (rys.8.8).

Rys.8.8. Konfiguracja układu zewntrznej blokady automatyki SPZ

8.6. Sygnały wyjciowe konfigurowane w sterowniku programowalnym 

a. Gotowo operacyjna pola GP

Na rys.8.9 przedstawiono przykład konfiguracji sygnału gotowoci operacyjnej pola na przekanik
wyjciowy Wy05.
Sygnał GP jest wyjciowym sygnałem logicznym sterownika specjalizowanego (pkt.4), przekazywanym na
wejcie sterownika programowalnego.

Rys.8.9. Przykład wykorzystania sygnału gotowoci operacyjnej pola

b. Sygnalizacja braku zazbrojenia napdu wyłcznika

Sygnał logiczny braku zazbrojenia napdu wyłcznika RN, przesyłany ze sterownika specjalizowanego na
wejcie sterownika programowalnego, zostanie skonfigurowany na pobudzenie przekanika
wykonawczego Wy11 (rys.8.10). 

Rys.8.10. Konfiguracja sygnalizacji braku zazbrojenia napdu wyłcznika
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c. Zabezpieczenie szyn zbiorczych ZS

Układ współpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych ZS (wyjcie „ZS-sekcja I”) opisano w punkcie A.3.

d. Układ lokalnego rezerwowania wyłczników LRW

Układ współpracy z LRW (wyjcie „LRW-sekcja I”) opisano w punkcie B.3.

e. Sygnalizacja działania zabezpiecze

Sygnały logiczne zadziałania zabezpiecze, przesyłane z układu zabezpiecze na wejcia sterownika
programowalnego, zostan skonfigurowane na pobudzenia przekanika wykonawczego Wy12.
W przykładowej aplikacji zadziałanie zabezpiecze zewntrznych jest skonfigurowane na pobudzenie
przekaników wyjciowych.

Rys.8.11. Konfiguracja sygnalizacji zadziałania zabezpiecze

8.7. Plik konfiguracyjny zalenoci logiczno-czasowych w sterowniku programowalnym  

Poniej przedstawiony został wydruk pliku konfiguracyjnego sterownika programowalnego w zespole
CZAZ-U, który został zaprogramowany dla pola linii SN. 

Podstawowe tory funkcjonalne, opisane w pkt. 8, A.3 i B.3, zostały uzupełnione o: 
-  zapisy w rejestratorze zdarze (sygnały Z)
-  pobudzenie zbiorczej sygnalizacji WWZ na diodzie LED oraz komunikaty na wywietlaczu LCD (sygnały

STP z podtrzymaniem lub STN nadne),
-  pobudzenie sygnalizacji na diodach programowalnych LED (sygnały L). 

Wydruk pliku został wykonany z wykorzystaniem programu obsługi SMiS. 
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9. APLIKACJA DLA POLA ODPŁYWOWEGO TRANSFORMATORA SN/0,4kV

9.1. Schemat podłcze zewntrznych zespołu CZAZ-U w polu transformatora SN/0,4kV 

Schemat przedstawiony na rys. 9.1. 

9.2. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola transformatora SN/0,4kV 

Schemat przedstawiony na rys. 9.2. 
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POLE TRANSFORMATORA SN/0,4KV 
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Rys.9.2a. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola transformatora SN/0,4kV 
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Rys.9.2b. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola transformatora SN/0,4kV 
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Rys.9.2b. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola transformatora SN/0,4kV 

POLE TRANSFORMATORA SN/0,4KV 

58

CZAZ-U
CZAZ-U APLIKACJE

59 11/06 EE413219 

Rys.9.2c. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola transformatora SN/0,4kV 
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9.3. Propozycja zestawu zabezpiecze 

• Zabezpieczenie nadprdowe bezzwłoczne/zwłoczne, niezalene (I>1), przeznaczone do
wykrywania zwar midzyfazowych wewntrznych.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.
BLFe/TAK – blokada działania zabezpieczenia od udaru prdu magnesowania.

• Zabezpieczenie nadprdowe zwłoczne, niezalene (I>2), przeznaczone do wykrywania zwar
midzyfazowych zewntrznych.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.
BLFe/TAK – blokada działania zabezpieczenia od udaru prdu magnesowania.

• Zabezpieczenie nadprdowe zwłoczne, niezalene (I>3), przeznaczone do wykrywania przecie
ruchowych.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.

• Zabezpieczenie nadprdowe zwłoczne, z charakterystyk czasow zalen (I>4), przeznaczone
do wykrywania zwar midzyfazowych po stronie niskiego napicia transformatora.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.

Wybór zabezpieczenia ziemnozwarciowego jest uzaleniony od sposobu uziemienia punktu neutralnego
sieci elektroenergetycznej. Dla przykładowej aplikacji moe to by zabezpieczenie Io2, odpowiednie dla
warunków, gdy wykorzystanie składowej zerowej prdu jest wystarczajce dla prawidłowej identyfikacji
zwarcia. 

• Zabezpieczenie nadprdowe zwłoczne, z charakterystyk czasow zalen (Io2), przeznaczone
do wykrywania zwar doziemnych.
Nastawienia (funkcje aktywne): 
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.
Uo_BL/TAK – blokada podnapiciowa działania zabezpieczenia od nastawionej wartoci

skutecznej składowej zerowej napicia.

• Zabezpieczenie podnapiciowe zwłoczne, niezalene (U1), przeznaczone do sygnalizacji pracy
transformatora przy obnionym napiciu.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.
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• Zabezpieczenie łukochronne (VAMP).
Nastawienia (funkcje aktywne):
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.

• II stopie zabezpieczenia gazowo-przepływowego transformatora BTV.
Układ wykonawczy zabezpieczenia BTV, skonfigurowany jako przekanik z opónionym odpadem,
działajcy na wyłczenie, z jednoczesn blokad sterowania na załczenie wyłcznika za
porednictwem zespołu CZAZ.

• Zabezpieczenie zewntrzne ZT1, przewidziane jako układ wykonawczy pierwszego stopnia (BTQ)
zabezpieczenia gazowo-przepływowego transformatora.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/NIE – zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie sygnalizacji „uszkodzenie

w polu” UP (nie powoduje wyłczenia wyłcznika).

• Zabezpieczenie zewntrzne ZT2, przewidziane jako układ wykonawczy pierwszego stopnia (T1)
zabezpieczenia temperaturowego transformatora.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/NIE – zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie sygnalizacji „uszkodzenie

w polu” UP (nie powoduje wyłczenia wyłcznika).

• Zabezpieczenie zewntrzne ZT3, przewidziane jako układ wykonawczy drugiego stopnia (T2)
zabezpieczenia temperaturowego transformatora.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje sterowanie awaryjne na wyłczenie

wyłcznika.
BLZ/TAK – zadziałanie zabezpieczenia powoduje blokad sterowania na załczenie

wyłcznika za porednictwem zespołu CZAZ.

• Zabezpieczenie zewntrzne ZT4.
Nastawienia funkcji WYŁCZ i BLZ w zalenoci od wykorzystania zabezpieczenia.

9.4. Współpraca z łcznikami w polu 

Sposób realizacji współpracy z łcznikami został opisany szczegółowo na przykładzie pola linii zasilajcej
(pkt.2, pkt.3, pkt.4). 

Dla transformatora SN/0,4kV został przyjty układ pola wyposaonego w łczniki:
- wyłcznik W,
- odłcznik szynowy O1,
- odłcznik liniowy O2,
- uziemnik Uz1. 

Informacja o połoeniu łczników zostanie doprowadzona do zespołu dwutorowo. Obwody styków
pomocniczych łczników naley podłczy do cile okrelonych wej zespołu. Dziki tej zasadzie
dostosowanie logiki działania zespołu do odpowiedniej konfiguracji łczników bdzie automatyczne.

Dla omawianych łczników s to zaciski:

• W ON – X3/16, W OFF – X3/15

• O1 ON – X3/20 (We18), O1 OFF – X3/19 (We17)

• O2 ON – X3/18 (We16), O2 OFF – X3/17 (We15)

• Uz1 ON – X3/14 (We14), Uz1 OFF – X3/13 (We13)

Odpowiadajcy konfiguracji łczników schemat synoptyki pola, oznaczony
w programie obsługi symbolem A1, zostanie wybrany przez uytkownika w trakcie programowej
konfiguracji zespołu. 

Wybór okrelonej synoptyki pola powoduje, e zespół realizuje odpowiednie blokady załczenia
operacyjnego i remontowego wyłcznika.
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Dla schematu synoptyki A1, sterowanie na załczenie wyłcznika odbywa si z zachowaniem warunków:
- załczenie operacyjne dla O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF,
- załczenie remontowe dla O1 OFF i O2 OFF,
- blokada załczenia wyłcznika przy niezgodnoci połoenia styków łczników – NsW lub NsO1 lub

NsO2 lub NsUz1. 

Zespół sygnalizuje gotowo operacyjn GP do załczenia w warunkach:
- stan łczników O1 ON i O2 ON i Uz1 OFF,
- brak sygnałów NsW i NsO1 i NsO2 i NsUz1. 

9.5. Sygnały wejciowe konfigurowane w sterowniku programowalnym 

a. Załczenie wyłcznika
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W logice programowalnej sterownika SP jest wykorzystany wyjciowy sygnał logiczny BLZn(SP), na który
skonfigurowano działanie wejcia dwustanowego We11.
Aktywny sygnał BLZn(SP) powoduje blokad nadn załczenia wyłcznika (pkt.3.4). Blokada zanika po
ustpieniu przyczyny pobudzenia na wejciu We11.

W celu wprowadzenia blokady załczenia działajcej z podtrzymaniem, kasowanym przyciskiem
KAS.BLZ, naley wykorzysta wyjciowy sygnał logiczny BLZ(SP) sterownika.

c. Wyłczenie awaryjne

Wyłczenie wyłcznika w trybie awaryjnym, z wykorzystaniem zewntrznego przycisku, nastpuje

w wyniku podania napicia ⊕Up na zacisk X5/10 zespołu (rys.9.5).

Rys.9.5. Konfiguracja wyłczenia zewntrznym przyciskiem awaryjnym

W logice programowalnej sterownika SP jest wykorzystany wyjciowy sygnał logiczny Waw(SP), na który
skonfigurowano działanie wejcia dwustanowego We20, przewidzianego do współpracy z przyciskiem
awaryjnym. 
Aktywny sygnał Waw(SP) powoduje wyłczenie wyłcznika (pkt.3.5).

d. Blokada zabezpieczenia Io2

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Io2 posiada funkcj wewntrznej blokady działania, jeeli warto
skuteczna napicia składowej zerowej Uo jest mniejsza od nastawionej wartoci rozruchowej.
Nastawienie Uo_BL/TAK oznacza wybór tej opcji funkcji blokady. 
Alternatywnym rozwizaniem moe by zewntrzna blokada działania zabezpieczenia, wykorzystujca
pomiar napicia Uo realizowany poza zespołem CZAZ. W logice programowalnej zostanie wykorzystany
wyjciowy sygnał logiczny BL_Io2, na który skonfigurowano działanie wejcia dwustanowego We01.
Aktywny stan sygnału BL_Io2 powoduje blokad pobudzenia zabezpieczenia Io2.

Rys.9.6. Konfiguracja zewntrznej blokady zabezpieczenia Io2
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e. II stopie zabezpieczenia gazowo-przepływowego BTV

W sterowniku programowalnym zostanie skonfigurowany układ wykonawczy sterowania na wyłczenie
wyłcznika, z funkcj blokady załczenia po zadziałaniu zabezpieczenia (rys.9.7). Element czasowy
w torze układu wykonawczego zostanie zrealizowany jako przekanik czasowy z opónionym odpadem.

Rys.9.7. Konfiguracja zabezpieczenia zewntrznego BTV

W logice programowalnej sterownika SP jest wykorzystany wyjciowy sygnał logiczny Waw(SP), na który
skonfigurowano działanie wejcia dwustanowego We05, przewidzianego do współpracy
z zabezpieczeniem BTV. 
Aktywny sygnał Waw(SP) powoduje wyłczenie wyłcznika (pkt.3.5).
Aktywny sygnał BLZ(SP) powoduje blokad załczenia wyłcznika, działajc
z podtrzymaniem, kasowanym przyciskiem KAS.WWZ (pkt.3.4). 

f. Zabezpieczenia zewntrzne

Trzy zabezpieczenia zewntrzne ZT1÷ZT3 zostan wykorzystane do współpracy 
z zabezpieczeniami technologicznymi transformatora.  
Rys.9.8 przedstawia konfiguracj zabezpiecze na wejcia dwustanowe do których zostan
doprowadzone sygnały pierwszego stopnia zabezpieczenia gazowo-przepływowego BTQ oraz pierwszego 
i drugiego stopnia zabezpieczenia temperaturowego. 

W przykładowej aplikacji do wykorzystania pozostanie zabezpieczenie ZT4, skonfigurowane na wejcie
We09, które moe by blokowane sygnałem dwustanowym podawanym na wejcie We10.
Aktywny sygnał na wejciu We09, przy braku sygnału (blokady) na wejciu We10, powoduje pobudzenie
zabezpieczenia zewntrznego ZT4.

W logice programowalnej sterownika SP wykorzystano wyjciowe sygnały logiczne ZT_P, które s
sygnałami pobudzenia zabezpiecze zewntrznych ZT1÷ZT4 w układzie zabezpiecze.

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji torów zabezpiecze zewntrznych podano
w dokumencie: „Opis Techniczny” zespołu CZAZ-U (nr EE413218 / pkt.4.4). 
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Rys.9.8. Konfiguracja zabezpiecze zewntrznych ZT1÷ZT4

g. Automatyka SCO i SPZ po SCO

Układ wykonawczy automatyki samoczynnego czstotliwociowego odciania SCO 
i ponownego załczenia SPZ po SCO (wejcia SCO i SPZpoSCO) opisano w punkcie C.

9.6. Sygnały wyjciowe konfigurowane w sterowniku programowalnym 

a. Gotowo operacyjna pola GP

Na rys.9.9 przedstawiono przykład konfiguracji sygnału gotowoci operacyjnej pola na przekanik
wyjciowy Wy05.
Sygnał GP jest wyjciowym sygnałem logicznym sterownika specjalizowanego (pkt.4), przekazywanym na
wejcie sterownika programowalnego.

Rys.9.9. Przykład wykorzystania sygnału gotowoci operacyjnej pola

b. Sygnalizacja braku zazbrojenia napdu wyłcznika

Sygnał logiczny braku zazbrojenia napdu wyłcznika RN, przesyłany ze sterownika specjalizowanego na
wejcie sterownika programowalnego, zostanie skonfigurowany na pobudzenie przekanika
wykonawczego Wy11 (rys.9.10). 
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Rys.9.10. Konfiguracja sygnalizacji braku zazbrojenia napdu wyłcznika

c. Zabezpieczenie szyn zbiorczych ZS

Układ współpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych ZS (wyjcie „ZS-sekcja I”) opisano
w punkcie A.3. 

d. Układ lokalnego rezerwowania wyłczników LRW

Układ współpracy z LRW (wyjcie „LRW-sekcja I”) opisano w punkcie B.3.

e. Wyłczenie strony nn transformatora

Powielenie sygnału wyłczenia wyłcznika po stronie SN umoliwia sterowanie na wyłczenie wyłcznika
strony niskiego napicia transformatora.

Rys.9.11. Konfiguracja sygnału wyłczenia strony nn transformatora

W logice programowalnej zostanie wykorzystany wejciowy sygnał logiczny W, bdcym sygnałem
sterowania (awaryjnego i operacyjnego) na wyłczenie wyłcznika. Aktywny stan sygnału W powoduje
działanie przekanika Wy08, który moe by wykorzystany do sterowania na wyłczenie wyłcznika po
stronie nn. 

f. Blokada załczenia strony nn transformatora

Wejciowy sygnał logiczny sterownika W OFF, informujcy o stanie wyłczonego wyłcznika po stronie
SN, zostanie wykorzystany do blokady załczenia wyłcznika po stronie nn transformatora.

Rys.9.12. Konfiguracja sygnału blokady załczenia wyłcznika strony nn transformatora

Aktywny stan sygnału W OFF moe by wykorzystany w układzie blokady załczenia wyłcznika strony nn
transformatora. 
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g. Sygnalizacja zadziałania zabezpiecze

Sygnały logiczne zadziałania zabezpiecze, przesyłane z układu zabezpiecze na wejcia sterownika
programowalnego, zostan skonfigurowane na pobudzenia przekanika wykonawczego Wy12.
Sygnał zadziałania BTV i ZT3 odpowiednio na przekaniki Wy13 i Wy14.

Rys.9.13. Konfiguracja sygnalizacji zadziałania zabezpiecze

9.7. Plik konfiguracyjny zalenoci logiczno-czasowych w sterowniku programowalnym  

Poniej przedstawiony został wydruk pliku konfiguracyjnego sterownika programowalnego w zespole
CZAZ-U, który został zaprogramowany dla pola transformatora SN/0,4kV. 

Podstawowe tory funkcjonalne, opisane w pkt. 9, A.3 i B.3, zostały uzupełnione o: 
-  zapisy w rejestratorze zdarze (sygnały Z)
-  pobudzenie zbiorczej sygnalizacji WWZ na diodzie LED oraz komunikaty na wywietlaczu LCD (sygnały

STP z podtrzymaniem lub STN nadne),
-  pobudzenie sygnalizacji na diodach programowalnych LED sygnały L). 

Wydruk pliku został wykonany z wykorzystaniem programu obsługi SMiS. 
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10. APLIKACJA DLA POLA POMIARU NAPICIA SN

10.1. Schemat podłcze zewntrznych zespołu CZAZ-U w polu pomiaru napicia 

Schemat przedstawiony na rys. 10.1. 

10.2. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola pomiaru napicia 

Schemat przedstawiony na rys. 10.2. 
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Rys.10.2a. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola pomiaru napicia
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Rys.10.2a. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola pomiaru napicia
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Rys.10.2b. Schemat zasadniczy aplikacji dla pola pomiaru napicia
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10.3. Propozycja zestawu zabezpiecze 

• Zabezpieczenie podnapiciowe zwłoczne, niezalene (U1)
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/NIE – zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie sygnalizacji akustycznej

„uszkodzenie w polu” UP. 

• Zabezpieczenie podnapiciowe zwłoczne, niezalene (U2)
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/NIE – zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie sygnalizacji akustycznej

„uszkodzenie w polu” UP. 

• Zabezpieczenie nadnapiciowe zwłoczne, niezalene (Uo), przeznaczone do wykrywania zwar
doziemnych.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/NIE – zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie sygnalizacji akustycznej

„uszkodzenie w polu” UP. 

• Zabezpieczenie zewntrzne ZT1, przeznaczone do współpracy z zabezpieczeniem 
ziemnozwarciowym Io w polu transformatora uziemiajcego.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/NIE – zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie sygnalizacji akustycznej

„uszkodzenie w polu” UP. 

• Zabezpieczenie zewntrzne ZT2.
Nastawienia w zalenoci od wykorzystania zabezpieczenia.

10.4. Współpraca z łcznikami w polu 

Sposób realizacji współpracy z łcznikami został opisany szczegółowo na przykładzie pola linii zasilajcej
(pkt.2, pkt.4). 

Dla pola pomiaru napicia został przyjty układ pola wyposaonego w łczniki:
- rozłcznik szynowy O1,
- uziemnik Uz1. 

Informacja o połoeniu łczników zostanie doprowadzona do zespołu dwutorowo. Obwody styków
pomocniczych łczników naley podłczy do cile okrelonych wej zespołu. Dziki tej zasadzie
dostosowanie logiki działania zespołu do odpowiedniej konfiguracji łczników bdzie automatyczne.

Dla omawianych łczników s to zaciski:

• O1 ON – X3/20 (We18), O1 OFF – X3/19 (We17)

• Uz1 ON – X3/14 (We14), Uz1 OFF – X3/13 (We13)

Odpowiadajcy konfiguracji łczników schemat synoptyki pola, oznaczony
w programie obsługi symbolem E1, zostanie wybrany przez uytkownika w trakcie programowej
konfiguracji zespołu. 

Wybór okrelonej synoptyki pola powoduje, e zespół sygnalizuje gotowo operacyjn GP pola
w warunkach: 
- stan łczników O1 ON i Uz1 OFF,
- brak sygnałów NsO1 i NsUz1. 
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Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/NIE – zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie sygnalizacji akustycznej

„uszkodzenie w polu” UP. 

• Zabezpieczenie podnapiciowe zwłoczne, niezalene (U2)
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/NIE – zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie sygnalizacji akustycznej

„uszkodzenie w polu” UP. 

• Zabezpieczenie nadnapiciowe zwłoczne, niezalene (Uo), przeznaczone do wykrywania zwar
doziemnych.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/NIE – zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie sygnalizacji akustycznej

„uszkodzenie w polu” UP. 

• Zabezpieczenie zewntrzne ZT1, przeznaczone do współpracy z zabezpieczeniem 
ziemnozwarciowym Io w polu transformatora uziemiajcego.
Nastawienia (funkcje aktywne):
WYŁCZ/NIE – zadziałanie zabezpieczenia powoduje pobudzenie sygnalizacji akustycznej

„uszkodzenie w polu” UP. 

• Zabezpieczenie zewntrzne ZT2.
Nastawienia w zalenoci od wykorzystania zabezpieczenia.

10.4. Współpraca z łcznikami w polu 

Sposób realizacji współpracy z łcznikami został opisany szczegółowo na przykładzie pola linii zasilajcej
(pkt.2, pkt.4). 

Dla pola pomiaru napicia został przyjty układ pola wyposaonego w łczniki:
- rozłcznik szynowy O1,
- uziemnik Uz1. 

Informacja o połoeniu łczników zostanie doprowadzona do zespołu dwutorowo. Obwody styków
pomocniczych łczników naley podłczy do cile okrelonych wej zespołu. Dziki tej zasadzie
dostosowanie logiki działania zespołu do odpowiedniej konfiguracji łczników bdzie automatyczne.

Dla omawianych łczników s to zaciski:

• O1 ON – X3/20 (We18), O1 OFF – X3/19 (We17)

• Uz1 ON – X3/14 (We14), Uz1 OFF – X3/13 (We13)

Odpowiadajcy konfiguracji łczników schemat synoptyki pola, oznaczony
w programie obsługi symbolem E1, zostanie wybrany przez uytkownika w trakcie programowej
konfiguracji zespołu. 

Wybór okrelonej synoptyki pola powoduje, e zespół sygnalizuje gotowo operacyjn GP pola
w warunkach: 
- stan łczników O1 ON i Uz1 OFF,
- brak sygnałów NsO1 i NsUz1. 
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10.5. Sygnały wejciowe konfigurowane w sterowniku programowalnym 

a. Blokada działania zabezpiecze podnapiciowych

W zespole zostan skonfigurowane blokady wewntrzne i zewntrzne pobudzenia zabezpiecze
podnapiciowych U1 i U2 (rys.10.3).
Blokada wewntrzna bdzie aktywna w warunkach potwierdzonej na zaciskach zespołu informacji
o otwartym rozłczniku O1. Blokady zewntrzne bd sterowane sygnałami dwustanowymi na wejciach
programowalnych sterownika. 
Przewidziano moliwo zewntrznej blokady na wejciu We19 oraz blokad pobudzenia zabezpiecze w
warunkach, potwierdzonej na wejciu We11 zespołu, informacji o otwartym wyłczniku w pomiarowych
obwodach napiciowych.

W logice programowalnej zostan wykorzystane wyjciowe sygnały logiczne BL_U1 i BL_U2, skierowane
do układu zabezpiecze.
Aktywny stan sygnału BL_U1 lub BL_U2 powoduje blokad pobudzenia odpowiednich zabezpiecze.

Rys.10.3. Konfiguracja sygnałów blokady zabezpiecze U1 i U2

b. Pobudzenie rejestratora zakłóce

Wejcie programowalne We20 umoliwia rejestracj, wyzwolon zewntrznym sygnałem dwustanowym,
przebiegów napi midzyprzewodowych i napicia składowej zerowej.
W sterowniku programowalnym zostanie wykorzystany wyjciowy sygnał logiczny „Trig”, który jest
sygnałem wyzwalajcym zapis rejestracji w rejestratorze zakłóce. Dodatkowo mona wykorzysta
sygnały R01 do R16 i skonfigurowa jednoczesny zapis dowolnych zdarze dwustanowych.

Rys.10.4. Konfiguracja pobudzenia rejestratora zakłóce
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c. Załczenie automatyki samoczynnego czstotliwociowego odciania SCO i samoczynnego
ponownego załczenia wyłcznika SPZ po SCO.

Układy wykonawcze automatyki SCO i SPZ po SCO, skonfigurowane w zespole CZAZ-U zainstalowanym 
w polu pomiaru napicia, zostały opisane w pkt.C. Układy te s aktywne po nastawieniu parametrów
zabezpiecze czstotliwociowych oraz elementów opónie czasowych układów automatyki poawaryjnej.

Zewntrzne załczenie automatyki do pracy mona zrealizowa poprzez blokad pobudzenia
zabezpiecze czstotliwociowych, w sposób przedstawiony na rys.10.5.
W logice programowalnej zostan wykorzystane wyjciowe sygnały logiczne blokady pobudzenia
zabezpiecze czstotliwociowych.
Zanik napicia na wejciu programowalnym We01 powoduje aktywny stan sygnałów BL_f1, BL_f2 i BL_f3
i blokad pobudzenia zabezpiecze podczstotliwociowych, realizujcych automatyk SCO.
Zanik napicia na wejciu programowalnym We02 powoduje aktywny stan sygnału BL_f4
i blokad pobudzenia zabezpieczenia nadczstotliwociowego, realizujcego automatyk SPZ po SCO.

Rys.10.5. Konfiguracja załczenia automatyki SCO i SPZ po SCO do pracy

d. Zabezpieczenia zewntrzne

Zabezpieczenie zewntrzne ZT1 zostanie wykorzystane do współpracy z zabezpieczeniem
ziemnozwarciowym Io w polu transformatora uziemiajcego.
Rys.10.6 przedstawia konfiguracj zabezpieczenia technologicznego ZT1 na wejcie dwustanowe We06.
Zabezpieczenie ZT2, skonfigurowane na wejcie We07, moe by blokowane sygnałem dwustanowym
podawanym na wejcie We08.
Aktywny sygnał na wejciu We07, przy braku sygnału (blokady) na wejciu We08, powoduje pobudzenie
zabezpieczenia zewntrznego ZT2.
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Rys.10.6. Konfiguracja zabezpiecze zewntrznych

W logice programowalnej sterownika SP wykorzystano wyjciowe sygnały logiczne ZT1_P
i ZT2_P, które s sygnałami pobudzenia zabezpiecze zewntrznych.

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji torów zabezpiecze zewntrznych podano
w dokumencie: „Opis Techniczny” zespołu CZAZ-U, nr EE413218 / pkt.4.4. 
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10.6. Sygnały wyjciowe konfigurowane w sterowniku programowalnym 

a. Gotowo operacyjna pola GP

Na rys.10.7 przedstawiono przykład konfiguracji sygnału gotowoci operacyjnej pola na przekanik
wyjciowy Wy01.
Sygnał GP jest wyjciowym sygnałem logicznym sterownika specjalizowanego (pkt.4), przekazywanym na
wejcie sterownika programowalnego.
W sygnale gotowoci operacyjnej pola, formowanym na przekanik wyjciowy, wykorzystano równie
informacje o stanie wyłczników samoczynnych w pomiarowych obwodach napiciowych, podłczone na
wejcia We11 i We12 zespołu.

Rys.10.7. Przykład wykorzystania sygnału gotowoci operacyjnej pola

Aktywny sygnał gotowoci operacyjnej pola GP, przy braku sygnałów informujcych
o otwartych wyłcznikach w pomiarowych obwodach napiciowych, powoduje działanie przekanika
wyjciowego Wy01 i zwarcie zestyku X7/1-2.

b. Pobudzenie zabezpieczenia od zwar doziemnych Uo - zasilanie szyn okrnych

Sygnał pobudzenia zabezpieczenia nadnapiciowego Uo zostanie wyprowadzony na pobudzenie
przekanika wyjciowego Wy06 (rys.10.8).
Sygnał ten moe by wykorzystany do blokady podnapiciowej zabezpiecze od zwar doziemnych oraz w
obwodach automatyki wymuszania składowej czynnej prdu doziemnego w polu transformatora
uziemiajcego.

Rys.10.8. Konfiguracja sygnału blokady od Uo 

W logice programowalnej zostanie wykorzystany wejciowy sygnał logiczny Uo_P, generowany w układzie
zabezpiecze. Aktywny stan sygnału Uo_P powoduje zwarcie zestyku przekanika Wy06.
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c. Automatyka SCO i SPZ po SCO

Układ wykonawczy automatyki samoczynnego czstotliwociowego odciania SCO (sygnały wyjciowe
„SCOI”, „SCOII”, „SCOIII”) i ponownego załczenia SPZ po SCO (sygnał „SPZpoSCO”) opisano
w punkcie C. 

d. Sygnalizacja zadziałania zabezpiecze i pobudzenia automatyki poawaryjnej

Na pobudzenie przekaników wyjciowych zostan skonfigurowane:
- wejciowe sygnały logiczne zadziałania zabezpiecze, przesyłane z układu zabezpiecze,
- wejciowy sygnał logiczny pobudzenia automatyki SPZ po SCO, przesyłany ze sterownika

specjalizowanego SS. 

Rys.10.9. Konfiguracja sygnalizacji działania zabezpiecze i automatyki
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10.7. Plik konfiguracyjny zalenoci logiczno-czasowych w sterowniku programowalnym  

Poniej przedstawiony został wydruk pliku konfiguracyjnego sterownika programowalnego w zespole
CZAZ-U, który został zaprogramowany dla pola pomiarowego. 

Podstawowe tory funkcjonalne, opisane w pkt. 10, C, zostały uzupełnione o: 
-  zapisy w rejestratorze zdarze (sygnały Z)
-  pobudzenie zbiorczej sygnalizacji WWZ na diodzie LED oraz komunikaty na wywietlaczu LCD (sygnały

STP z podtrzymaniem lub STN nadne),
-  pobudzenie sygnalizacji na diodach programowalnych LED (sygnały L). 

Wydruk pliku został wykonany z wykorzystaniem programu obsługi SMiS. 
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A. ZABEZPIECZENIE SZYN ZBIORCZYCH ZS 

System zabezpieczenia szyn zbiorczych moe identyfikowa zwarcia midzyfazowe
w układzie współpracy zabezpiecze nadprdowych w obwodzie zasilania rozdzielni
oraz w odpływach i realizowa blokowanie działania zabezpieczenia w obrbie szyn zbiorczych, jeeli
zwarcie nastpiło w odpływach.
Dziki tym blokadom, aktywnym przy zwarciach wyłczanych w polach odpływowych, zabezpieczenie
w polu zasilajcym moe działa z krótkim czasem wówczas, gdy zwarcie wystpi w obrbie szyn
zbiorczych. 

Przykład systemu zabezpieczenia szyn zbiorczych stacji zostanie przedstawiony w układzie rozdzielnicy 
SN z pojedynczym systemem szyn zbiorczych o dwóch sekcjach (rys.A.1).  

Rys.A.1. Układ rozdzielnicy SN z pojedynczym systemem szyn o dwóch sekcjach 

Pola rozdzielnicy SN i zainstalowane w nich zespoły CZAZ-U zostały oznaczone symbolami: 
- pola zasilajce PZI i PZII,
- pole łcznika szyn CR,
- pole odpływowe LI i LII. 

Układ wykonawczy systemu ZS jest konfigurowany w zespole CZAZ-U w polu zasilajcym, ewentualnie
w polu łcznika szyn, natomiast układy współpracy w zespołach CZAZ-U zabezpieczajcych pola
odpływowe. 
Na rys.A.2 przedstawiono schemat zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS rozdzielni SN.  
W pkt. A.1, A.2, A.3 opisano układy systemu ZS konfigurowane w zespołach. 

Układy zabezpieczenia szyn zbiorczych s konfigurowane w sterowniku programowalnym SP zespołu. Dla
jasnoci na schematach zostały pominite układy logiki odwzorowujce przekazywanie sygnałów do
rejestratora zdarze, sygnalizacji wewntrznej zespołu, na wywietlacz, itp.
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Rys.A.2. Schemat zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS rozdzielnicy SN 
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Rys.A.2. Schemat zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS rozdzielnicy SN 
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A.1. Układ wykonawczy ZS w polu zasilajcym sekcji I 

Rys.A.3. Schemat logiczny zabezpieczenia szyn w polu zasilajcym PZI

Do zespołu CZAZ-U w polu zasilajcym PZI naley doprowadzi trzy sygnały, wykorzystujc w tym celu
dowolne wejcia programowalne:

• „Załczenie ZS” – sygnał włczenia lub odstawienia systemu zabezpieczenia szyn,

• „ZS-łcznik szyn” – sygnał blokady z zespołu CZAZ-U(CR) w polu łcznika szyn, wysyłany natychmiast
po stwierdzeniu przepływu prdu zwarciowego w tym polu,

• „ZS-sekcja I” – szyna okrna sygnałów blokady wysyłanych z zespołów CZAZ-U w polach
odpływowych sekcji I, natychmiast po stwierdzeniu przepływu prdu zwarciowego w danym polu.

Zabezpieczenie ZS działa na wyłczenie wyłcznika W(PZI) z czasem opónienia to1 dla stopnia
pierwszego i to2 dla stopnia drugiego. 

Pobudzenie zabezpieczenia ZS nastpuje w wyniku aktywnego sygnału I>5_P. Sygnał pobudzenia funkcji
nadprdowej I>5 jest przekazywany z układu zabezpiecze.

Pierwszy stopie czasowy (to1) jest przeznaczony do wyłczania zwar na szynach sekcji I, w przypadku
braku pobudze zabezpiecze zwarciowych w polu łcznika szyn i w odpływach.
Stopie ten jest bezzwłocznie blokowany przy pojawienia si sygnałów blokady generowanych
w zespołach CZAZ-U w polach odpływowych (szyna okrna „ZS-sekcja I” na wejciu We02) lub sygnału
blokady generowanego w polu łcznika szyn („ZS-łcznik szyn” na wejciu We03).
Opónienie to1 powinno zapewni odpowiedni czas na skuteczn blokad w przypadku zwarcia w polu
łcznika szyn lub w polach odpływowych.

Drugi stopie czasowy (to2) pełni funkcje rezerwow. Nie jest on blokowany przez zabezpieczenia
zwarciowe w polu łcznika szyn i moe spowodowa wyłczenie wyłcznika w polu zasilajcym
w przypadku utrzymujcego si zwarcia. Taka sytuacja wystpi, gdy nie pojawi si impuls wyłczajcy ze
stopnia to1 lub gdy zawiedzie wyłcznik W(CR).
Stopie to2 jest bezzwłocznie blokowany w przypadku pojawienia si sygnałów blokady generowanych
w zespołach CZAZ-U w polach odpływowych. 
Opónienie to2 powinno by nastawione na czas dłuszy od czasu zadziałania zabezpieczenia ZS w polu
łcznika szyn.

Działanie zabezpieczenia ZS powoduje: 
- wyłczenie wyłcznika w polu zasilajcym, sygnał Waw(SP) (pkt.3.5),
- blokad załczenia wyłcznika, sygnał BLZ(SP) (pkt.3.4),
- blokad samoczynnego załczenia rezerwy SZR, sygnał ZS_BL SZR (pkt.6.6a).
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A.2. Układ wykonawczy ZS w polu łcznika szyn 

Rys.A.4. Schemat logiczny zabezpieczenia szyn w polu łcznika szyn CR

Do zespołu CZAZ-U w polu łcznika szyn CR naley doprowadzi trzy sygnały, wykorzystujc w tym celu
dowolne wejcia programowalne:

• „Załczenie ZS” – sygnał włczenia lub odstawienia systemu zabezpieczenia szyn,

• „ZS-sekcja I” – szyna okrna sygnałów blokady wysyłanych z zespołów CZAZ-U w polach
odpływowych sekcji I, natychmiast po stwierdzeniu przepływu prdu zwarciowego w danym polu.

• „ZS-sekcja II” – szyna okrna sygnałów blokady wysyłanych z zespołów CZAZ-U w polach
odpływowych sekcji II, natychmiast po stwierdzeniu przepływu prdu zwarciowego w danym polu.

Zabezpieczenie nadprdowe (np. I>5) działa na wyłczenia wyłcznika W(CR) z czasem opónienia
zadziałania to. 

Pobudzenie zabezpieczenia ZS nastpuje w wyniku aktywnego sygnału I>5_P. Sygnał pobudzenia funkcji
nadprdowej I>5 jest przekazywany z układu zabezpiecze.

Działanie zabezpieczenia ZS powoduje: 
- wyłczenie wyłcznika w polu łcznika szyn, sygnał Waw(SP) (pkt.3.5),
- blokad BLZ (z podtrzymaniem)załczenia wyłcznika, sygnał BLZ(SP) (pkt.3.4).

Działanie zabezpieczenia jest bezzwłocznie blokowane przy pojawienia si sygnałów blokady
generowanych w polach odpływowych: 
- z szyny okrnej „ZS-sekcja I” na wejciu We02,
- z szyny okrnej „ZS-sekcja II” na wejciu We03.

Zabezpieczenie ZS w polu łcznika nie powinno działa przy otwartym wyłczniku. Dlatego blokad
działania zabezpieczenia powoduje równie informacja W(CR) OFF o wyłczonym wyłczniku w polu.
Informacja o stanie wyłczonego wyłcznika jest podana na zacisk X3/15 zespołu.
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A.2. Układ wykonawczy ZS w polu łcznika szyn 

Rys.A.4. Schemat logiczny zabezpieczenia szyn w polu łcznika szyn CR

Do zespołu CZAZ-U w polu łcznika szyn CR naley doprowadzi trzy sygnały, wykorzystujc w tym celu
dowolne wejcia programowalne:

• „Załczenie ZS” – sygnał włczenia lub odstawienia systemu zabezpieczenia szyn,

• „ZS-sekcja I” – szyna okrna sygnałów blokady wysyłanych z zespołów CZAZ-U w polach
odpływowych sekcji I, natychmiast po stwierdzeniu przepływu prdu zwarciowego w danym polu.

• „ZS-sekcja II” – szyna okrna sygnałów blokady wysyłanych z zespołów CZAZ-U w polach
odpływowych sekcji II, natychmiast po stwierdzeniu przepływu prdu zwarciowego w danym polu.

Zabezpieczenie nadprdowe (np. I>5) działa na wyłczenia wyłcznika W(CR) z czasem opónienia
zadziałania to. 

Pobudzenie zabezpieczenia ZS nastpuje w wyniku aktywnego sygnału I>5_P. Sygnał pobudzenia funkcji
nadprdowej I>5 jest przekazywany z układu zabezpiecze.

Działanie zabezpieczenia ZS powoduje: 
- wyłczenie wyłcznika w polu łcznika szyn, sygnał Waw(SP) (pkt.3.5),
- blokad BLZ (z podtrzymaniem)załczenia wyłcznika, sygnał BLZ(SP) (pkt.3.4).

Działanie zabezpieczenia jest bezzwłocznie blokowane przy pojawienia si sygnałów blokady
generowanych w polach odpływowych: 
- z szyny okrnej „ZS-sekcja I” na wejciu We02,
- z szyny okrnej „ZS-sekcja II” na wejciu We03.

Zabezpieczenie ZS w polu łcznika nie powinno działa przy otwartym wyłczniku. Dlatego blokad
działania zabezpieczenia powoduje równie informacja W(CR) OFF o wyłczonym wyłczniku w polu.
Informacja o stanie wyłczonego wyłcznika jest podana na zacisk X3/15 zespołu.
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Pobudzenie zabezpieczenia nadprądowego I>5, przy braku aktywnych blokad, powoduje 
natychmiastowe wysłanie sygnału „ZS-łącznik szyn”, blokującego działanie zabezpieczenia ZS w polu 
zasilającym. Układ wyjściowy stanowi zestyk zwierny dowolnego przekaźnika programowalnego (np. 
Wy06). 

Wyprowadzona na przekaźnik Wy02 informacja o stanie W(CR) ON wyłącznika w polu łącznika szyn, 
zostanie wykorzystana do połączenia szyn okrężnych przy załączonym wyłączniku. 
Informacja o stanie załączonego wyłącznika jest podana na zacisk X3/16 zespołu. 

A.3. Układ współpracy ZS w polach odpływowych 

Zadaniem układu współpracy w polu odpływowym jest przekazanie bezzwłocznej informacji na szynę 
okrężną ZS, że w danym polu pojawił się prąd zwarciowy. 
Układ wyjściowy stanowi zestyk zwierny dowolnego przekaźnika programowalnego. 

Wysłanie impulsu na szynę okrężną „ZS-sekcja I” następuje, jeżeli jednocześnie zostaną spełnione 
warunki: 
- pobudzenie zabezpieczenia I>1 lub I>2 (aktywne sygnały I>1_P, I>2_P), 
- aktywny sygnał W(LI) ON, czyli informacja o załączonym wyłączniku w polu LI. 

Rys.A.5. Schemat logiczny zabezpieczenia szyn w polu odpływowym sekcji I 
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B. UKŁAD LOKALNEGO REZERWOWANIA WYŁĄCZNIKÓW LRW 

Zadaniem układu LRW jest działanie na wyłączenie wyłącznika zasilania rozdzielni SN, gdy nie nastąpi 
wyłączenie w polu odpływowym, w którym nastąpiło zwarcie. 

Układ lokalnego rezerwowania wyłączników jest konfigurowany w sterowniku programowalnym SP. 
Układy wykonawcze w zespołach CZAZ-U w polu zasilającym, ewentualnie w polu łącznika szyn, 
natomiast układy współpracy w zespołach CZAZ-U zabezpieczających pola odpływowe. 
W polach odpływowych, działanie wybranych zabezpieczeń, nastawionych na sterowanie awaryjne 
i skonfigurowanych na pobudzenie układu LRW, powoduje bezzwłoczne wysłanie sygnału na szynę 
okrężną LRW danej sekcji rozdzielni. 
W polach zasilających, sygnał z szyny LRW jest skonfigurowany na wyłączenie awaryjne wyłącznika. 

Przykład lokalnego rezerwowania wyłączników zostanie przedstawiony w układzie rozdzielnicy SN 
z pojedynczym systemem szyn zbiorczych o dwóch sekcjach (rys.A.1). 

Na rys. B.1 przedstawiono schemat układu lokalnego rezerwowania wyłączników LRW rozdzielnicy SN. 
W punktach B.1, B.2, B.3 opisano układy LRW konfigurowane w zespołach. Dla jasności na schematach 
zostały pominięte układy logiki odwzorowujące przekazywanie sygnałów do rejestratora zdarzeń, 
sygnalizacji wewnętrznej na wyświetlacz, itp. 

Rys.B.1. Schemat układu lokalnego rezerwowania wyłączników LRW rozdzielnicy SN 

UKŁAD LOKALNEGO REZERWOANIA WYŁĄCZNIKÓW

88

CZAZ-U



CZAZ-U APLIKACJE

8803/07 EE413219

B. UKŁAD LOKALNEGO REZERWOWANIA WYŁĄCZNIKÓW LRW 

Zadaniem układu LRW jest działanie na wyłączenie wyłącznika zasilania rozdzielni SN, gdy nie nastąpi 
wyłączenie w polu odpływowym, w którym nastąpiło zwarcie. 

Układ lokalnego rezerwowania wyłączników jest konfigurowany w sterowniku programowalnym SP. 
Układy wykonawcze w zespołach CZAZ-U w polu zasilającym, ewentualnie w polu łącznika szyn, 
natomiast układy współpracy w zespołach CZAZ-U zabezpieczających pola odpływowe. 
W polach odpływowych, działanie wybranych zabezpieczeń, nastawionych na sterowanie awaryjne 
i skonfigurowanych na pobudzenie układu LRW, powoduje bezzwłoczne wysłanie sygnału na szynę 
okrężną LRW danej sekcji rozdzielni. 
W polach zasilających, sygnał z szyny LRW jest skonfigurowany na wyłączenie awaryjne wyłącznika. 

Przykład lokalnego rezerwowania wyłączników zostanie przedstawiony w układzie rozdzielnicy SN 
z pojedynczym systemem szyn zbiorczych o dwóch sekcjach (rys.A.1). 

Na rys. B.1 przedstawiono schemat układu lokalnego rezerwowania wyłączników LRW rozdzielnicy SN. 
W punktach B.1, B.2, B.3 opisano układy LRW konfigurowane w zespołach. Dla jasności na schematach 
zostały pominięte układy logiki odwzorowujące przekazywanie sygnałów do rejestratora zdarzeń, 
sygnalizacji wewnętrznej na wyświetlacz, itp. 

Rys.B.1. Schemat układu lokalnego rezerwowania wyłączników LRW rozdzielnicy SN 
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B.1. Układ wykonawczy LRW w polu zasilającym sekcji I 

Do zespołu CZAZ-U w polu zasilającym PZI należy doprowadzić sygnały szyny okrężnej LRW z sekcji I. 
W tym celu należy wykorzystać dowolne wejście programowalne. 

Rys.B.2. Schemat logiczny układu LRW w polu zasilającym PZI 

Aktywny sygnał LRW, po upływie nastawionego opóźnienia czasowego to, powoduje wyłączenie 
wyłącznika. 

Nastawione opóźnienie czasowe to powinno być dłuższe od każdego z opóźnień zadziałania 
zabezpieczeń zwarciowych w odpływach włączonych do układu LRW. 

Dodatkowym warunkiem sterowania awaryjnego na wyłączenie pola może być aktywny sygnał W(PZI) 
ON informujący o załączonym wyłączniku oraz pobudzenie zabezpieczenia nadprądowego, np. I>6_P. 
Sygnał pobudzenia funkcji nadprądowej I>6 jest przekazywany z układu zabezpieczeń. 

Działanie układu LRW powoduje: 
- wyłączenie wyłącznika w polu zasilającym, sygnał Waw(SP) (pkt.3.5), 
- blokadę BLZ (z podtrzymaniem) załączenia wyłącznika, sygnał BLZ(SP) (pkt.3.4). 
- blokadę samoczynnego załączenia rezerwy, sygnał LRW_BL SZR (pkt.6.6a). 
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B.2. Układ wykonawczy LRW w polu łącznika szyn 

Układ jest analogiczny do układu w polu zasilającym, z wyjątkiem obwodu wejściowego, który musi 
uwzględniać współpracę z szyną okrężną LRW sekcji I i sekcji II szyn zbiorczych. 

Rys.B.3. Schemat logiczny układu LRW w polu łącznika szyn CR 

Działanie układu LRW powoduje: 
- wyłączenie wyłącznika w polu łącznika szyn, sygnał Waw(SP) (pkt.3.5), 
- blokadę BLZ (z podtrzymaniem) załączenia wyłącznika, sygnał BLZ(SP) (pkt.3.4). 

B.3. Układ współpracy LRW w polu odpływowym sekcji I 

Zadaniem układu współpracy w polu odpływowym jest przekazanie bezzwłocznej informacji na szynę 
okrężną LRW, że w danym polu pojawił się prąd zwarciowy i nie nastąpiło wyłączenie wyłącznika. 
Układ wyjściowy stanowi zestyk zwierny dowolnego przekaźnika programowalnego. 

W konfiguracji układu formującego impuls na szynę okrężną można wykorzystać sygnał Waw, 
generowany w trakcie sterowania awaryjnego na wyłączenie wyłącznika. Tak zrealizowany układ 
przedstawia rys.B.4. 

Rys.B.4. Schemat logiczny układu LRW w polu odpływowym LI sekcji I (wariant A) 
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B.2. Układ wykonawczy LRW w polu łącznika szyn 

Układ jest analogiczny do układu w polu zasilającym, z wyjątkiem obwodu wejściowego, który musi 
uwzględniać współpracę z szyną okrężną LRW sekcji I i sekcji II szyn zbiorczych. 

Rys.B.3. Schemat logiczny układu LRW w polu łącznika szyn CR 

Działanie układu LRW powoduje: 
- wyłączenie wyłącznika w polu łącznika szyn, sygnał Waw(SP) (pkt.3.5), 
- blokadę BLZ (z podtrzymaniem) załączenia wyłącznika, sygnał BLZ(SP) (pkt.3.4). 

B.3. Układ współpracy LRW w polu odpływowym sekcji I 

Zadaniem układu współpracy w polu odpływowym jest przekazanie bezzwłocznej informacji na szynę 
okrężną LRW, że w danym polu pojawił się prąd zwarciowy i nie nastąpiło wyłączenie wyłącznika. 
Układ wyjściowy stanowi zestyk zwierny dowolnego przekaźnika programowalnego. 

W konfiguracji układu formującego impuls na szynę okrężną można wykorzystać sygnał Waw, 
generowany w trakcie sterowania awaryjnego na wyłączenie wyłącznika. Tak zrealizowany układ 
przedstawia rys.B.4. 

Rys.B.4. Schemat logiczny układu LRW w polu odpływowym LI sekcji I (wariant A) 
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Wysłanie impulsu na szyn okrn „LRW-sekcja I” nastpuje, jeeli jednoczenie zostan spełnione
warunki: 
- aktywny sygnał Waw w wyniku działania zabezpiecze nastawionych na wyłczenie lub wyłczenia

przyciskiem awaryjnym, 
- aktywny sygnał W(LI) ON, czyli informacja o załczonym wyłczniku w polu LI.

W przypadku, gdy w danym polu odpływowym układ współpracy z LRW ma by ograniczony do działania
wybranych zabezpiecze, wówczas naley go zrealizowa z wykorzystaniem sygnałów działania tych
zabezpiecze (rys.B.5).

Rys.B.5. Schemat logiczny układu LRW w polu odpływowym LI sekcji I (wariant B) 

Wysłanie impulsu na szyn okrn „LRW-sekcja I” nastpuje, jeeli jednoczenie zostan spełnione
warunki: 
- działanie zabezpiecze I>1, I>2 lub VAMP (aktywne sygnały I>1_D,  I>2_D, VAMP_D),
- działajce zabezpieczenie jest nastawione na wyłczenie wyłcznika (aktywny sygnał I>2_WYŁCZ),
- aktywny sygnał W(LI) ON, czyli informacja o załczonym wyłczniku w polu LI.
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C. AUTOMATYKA SAMOCZYNNEGO CZĘSTOTLIWOŚCIOWEGO ODCIĄŻANIA 
(SCO) I SAMOCZYNNEGO PONOWNEGO ZA ŁĄCZENIA WYŁĄCZNIKA 
(SPZ PO SCO). 

Układy logiczne automatyki samoczynnego częstotliwościowego odciążania systemu oraz 
samoczynnego ponownego załączenia odbiorów w warunkach odbudowania częstotliwości są 
zdefiniowane w bloku sterownika specjalizowanego SS zespołu. 
Szczegółowe dane tych układów znajdują się w Opisie Technicznym zespołu CZAZ-U (EE413218 / 
pkt.5.9.1). 

Zespoły CZAZ-U mogą wyłączać i załączać chronione pola wykorzystując własny pomiar częstotliwości, 
jak również mogą realizować zaplanowaną wcześniej automatykę SCO i SPZ po SCO stacji, we 
współpracy z innymi sterownikami CZAZ. 

Cztery przekaźniki częstotliwościowe w zespole pozwalają na konfigurację układu wykonawczego w polu 
pomiarowym stacji, który realizuje cztery stopnie automatyki SCO. W takim przypadku układ wykonawczy 
automatyki SPZ po SCO wykorzystuje dedykowany do tego celu, dodatkowy przekaźnik 
nadczęstotliwościowy. 
Jeżeli układ wykonawczy automatyki SCO nie wykorzystuje czterech przekaźników częstotliwościowych, 
wówczas jeden z tych przekaźników może być skonfigurowany na wejście układu automatyki SPZ po 
SCO. 

Sposób realizacji trójstopniowej automatyki SCO stacji przedstawia rys.C.1. 

Rys.C.1. Automatyka SCO stacji z wykorzystaniem CZAZ-U 

W zespole CZAZ-U zainstalowanym w polu pomiaru napięcia, wykorzystane są trzy zabezpieczenia 
podczęstotliwościowe. Sygnały działania tych zabezpieczeń, na przykład f1_D, f2_D i f3_D zostaną 
skonfigurowane na pobudzenie trzech przekaźników wyjściowych. W ten sposób można uzyskać trzy 
poziomy SCOI, SCOII i SCOIII stacji. 
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C. AUTOMATYKA SAMOCZYNNEGO CZĘSTOTLIWOŚCIOWEGO ODCIĄŻANIA 
(SCO) I SAMOCZYNNEGO PONOWNEGO ZA ŁĄCZENIA WYŁĄCZNIKA 
(SPZ PO SCO). 

Układy logiczne automatyki samoczynnego częstotliwościowego odciążania systemu oraz 
samoczynnego ponownego załączenia odbiorów w warunkach odbudowania częstotliwości są 
zdefiniowane w bloku sterownika specjalizowanego SS zespołu. 
Szczegółowe dane tych układów znajdują się w Opisie Technicznym zespołu CZAZ-U (EE413218 / 
pkt.5.9.1). 

Zespoły CZAZ-U mogą wyłączać i załączać chronione pola wykorzystując własny pomiar częstotliwości, 
jak również mogą realizować zaplanowaną wcześniej automatykę SCO i SPZ po SCO stacji, we 
współpracy z innymi sterownikami CZAZ. 

Cztery przekaźniki częstotliwościowe w zespole pozwalają na konfigurację układu wykonawczego w polu 
pomiarowym stacji, który realizuje cztery stopnie automatyki SCO. W takim przypadku układ wykonawczy 
automatyki SPZ po SCO wykorzystuje dedykowany do tego celu, dodatkowy przekaźnik 
nadczęstotliwościowy. 
Jeżeli układ wykonawczy automatyki SCO nie wykorzystuje czterech przekaźników częstotliwościowych, 
wówczas jeden z tych przekaźników może być skonfigurowany na wejście układu automatyki SPZ po 
SCO. 

Sposób realizacji trójstopniowej automatyki SCO stacji przedstawia rys.C.1. 

Rys.C.1. Automatyka SCO stacji z wykorzystaniem CZAZ-U 

W zespole CZAZ-U zainstalowanym w polu pomiaru napięcia, wykorzystane są trzy zabezpieczenia 
podczęstotliwościowe. Sygnały działania tych zabezpieczeń, na przykład f1_D, f2_D i f3_D zostaną 
skonfigurowane na pobudzenie trzech przekaźników wyjściowych. W ten sposób można uzyskać trzy 
poziomy SCOI, SCOII i SCOIII stacji. 
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W zespołach CZAZ-U zainstalowanych w polach odpływowych, sygnały SCOI, SCOII lub SCOIII bd
wprowadzane na dowolne wejcie zewntrzne programowalne, przeznaczone w projekcie do współpracy z
automatyk SCO.
W kadym z tych zespołów, wejcie to zostanie skonfigurowane na pobudzenie SCO_P(SP) układu
automatyki SCO, realizujcego wyłczenie wyłcznika danego pola.

Sterowanie na wyłczenie pola odbywa si z rejestracj przyczyny wyłczenia. W ten sposób zespół
„pamita”, e wyłczenie nastpiło w wyniku działania automatyki SCO i jest przygotowany do
samoczynnego ponownego załczenia pola w wyniku działania automatyki SPZ po SCO.

Podobnie konfigurowane s układy automatyki SPZ po SCO stacji (rys.C.2).

Rys.C.2. Automatyka SPZ po SCO stacji z wykorzystaniem CZAZ-U 

W zespole CZAZ-U zainstalowanym w polu pomiaru napicia, wykorzystane jest zabezpieczenie
nadczstotliwociowe. Sygnał działania zabezpieczenia f4_D zostanie skonfigurowany na wejcie
f>_SPZpoSCO(SP) układu automatyki SPZ po SCO.  
Wzrost czstotliwoci w systemie spowoduje pobudzenie sygnału wyjciowego SPZpoSCO_P. Sygnał ten,
skonfigurowany na pobudzenie dowolnego przekanika wyjciowego programowalnego, na przykład
Wy08, bdzie przekazany do układów współpracy w polach odpływowych.

W zespołach CZAZ-U zainstalowanych w polach odpływowych, przychodzcy sygnał SPZpoSCO_P
zostanie wprowadzony na dowolne wejcie zewntrzne programowalne, na przykład We03. Pobudzenie
tego wejcia spowoduje działanie układu automatyki SPZ po SCO w zespole i sterowanie na załczenie
wyłcznika.
W ten sposób nastpi ponowne załczenie odbiorów, wyłczonych w wyniku wczeniejszego działania
automatyki SCO. 

W pkt. 10.5c aplikacji dla pola pomiaru napicia z wykorzystaniem zespołu CZAZ-U, przedstawiony jest
przykład realizacji odstawienia i załczenia do pracy automatyk SCO i SPZ po SCO z wykorzystaniem
zewntrznych sygnałów dwustanowych.
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D. STEROWANIE ŁĄCZNIKAMI 

Zespół CZAZ-U umożliwia sterowanie łącznikami z zachowaniem odpowiednich blokad, zapewniających 
bezpieczną obsługę pola.  
W przypadku wyłącznika układy sterowania załączeniem operacyjnym i remontowym oraz wyłączeniem 
są zdefiniowane w sterowniku specjalizowanym. Wybór określonego schematu pola, z dostępnej 
w zespole biblioteki, powoduje automatyczne dostosowanie układu załączenia wyłącznika do realizacji 
odpowiednich blokad, m.in. zależnych od położenia odłączników i uziemników (pkt.3.4). 
W przypadku pozostałych łączników układy sterowania ich zamknięciem i otwarciem należy 
skonfigurować w sterowniku programowalnym (określenie wejść dwustanowych, ewentualnie impulsów 
zdalnego sterowania, wyjść przekaźnikowych oraz układów logiki uwzględniających przewidziane 
blokady), a w następnej kolejności wprowadzić odpowiednie nastawy.  

Poniżej przedstawiono przykład konfiguracji układu sterowania łącznikami dla synoptyki pola określonej 
w bibliotece schematów symbolem B2. Przyjęte przez Producenta nazwy wejść dwustanowych, impulsów 
zdalnego sterowania, wyjść przekaźnikowych mogą być przez Użytkownika modyfikowane. 

Wejścia dwustanowe informacji o położeniu odłączników i uziemnika. 
Współpraca zespołu z łącznikami w polu została opisana w pkt.2 niniejszych aplikacji. Wybór schematu 
synoptyki pola B2 determinuje wejścia dwustanowe zespołu, które należy przewidzieć do współpracy ze 
stykami pomocniczymi łączników. Na ekranie wyświetlacza graficznego pojawia się schemat pola oraz 
informacja z zestawieniem wykorzystanych wejść dwustanowych programowalnych (rys.D.1). 

W zespole automatycznie są realizowane: 
• komunikaty i rejestracje położenia łączników O1, O2, O3, Uz1 oraz awaryjnego stanu niezgodności

położenia ich styków, 
• blokady sterowania na załączenie wyłącznika oraz sygnały gotowości operacyjnej pola właściwe dla

wybranej konfiguracji łączników, 
• sygnał „uszkodzenie w polu” UP w stanie niezgodności położenia styków łączników.

Rys.D.1. Wybór układu łączników pola 

Sterowanie napędami elektrycznymi odłączników i uziemnika. 
Sterowanie napędami odłączników i uziemnika można zrealizować z wykorzystaniem wejść 
dwustanowych programowalnych lub zdalnie, w standardzie komunikacji szeregowej.  
Dla każdego łącznika należy przewidzieć dwa wejścia dwustanowe (lub dwa impulsy zdalnego 
sterowania) oraz dwa wyjścia przekaźnikowe, które pozwolą na sterowanie cewką załączającą oraz 
cewką wyłączającą.  
W omawianym przykładzie założono sterowanie zdalne łącznikami oraz przyporządkowanie sygnałów 
sterujących przedstawione w tabeli D.1. 
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D. STEROWANIE ŁĄCZNIKAMI 

Zespół CZAZ-U umożliwia sterowanie łącznikami z zachowaniem odpowiednich blokad, zapewniających 
bezpieczną obsługę pola.  
W przypadku wyłącznika układy sterowania załączeniem operacyjnym i remontowym oraz wyłączeniem 
są zdefiniowane w sterowniku specjalizowanym. Wybór określonego schematu pola, z dostępnej 
w zespole biblioteki, powoduje automatyczne dostosowanie układu załączenia wyłącznika do realizacji 
odpowiednich blokad, m.in. zależnych od położenia odłączników i uziemników (pkt.3.4). 
W przypadku pozostałych łączników układy sterowania ich zamknięciem i otwarciem należy 
skonfigurować w sterowniku programowalnym (określenie wejść dwustanowych, ewentualnie impulsów 
zdalnego sterowania, wyjść przekaźnikowych oraz układów logiki uwzględniających przewidziane 
blokady), a w następnej kolejności wprowadzić odpowiednie nastawy.  

Poniżej przedstawiono przykład konfiguracji układu sterowania łącznikami dla synoptyki pola określonej 
w bibliotece schematów symbolem B2. Przyjęte przez Producenta nazwy wejść dwustanowych, impulsów 
zdalnego sterowania, wyjść przekaźnikowych mogą być przez Użytkownika modyfikowane. 

Wejścia dwustanowe informacji o położeniu odłączników i uziemnika. 
Współpraca zespołu z łącznikami w polu została opisana w pkt.2 niniejszych aplikacji. Wybór schematu 
synoptyki pola B2 determinuje wejścia dwustanowe zespołu, które należy przewidzieć do współpracy ze 
stykami pomocniczymi łączników. Na ekranie wyświetlacza graficznego pojawia się schemat pola oraz 
informacja z zestawieniem wykorzystanych wejść dwustanowych programowalnych (rys.D.1). 

W zespole automatycznie są realizowane: 
• komunikaty i rejestracje położenia łączników O1, O2, O3, Uz1 oraz awaryjnego stanu niezgodności

położenia ich styków, 
• blokady sterowania na załączenie wyłącznika oraz sygnały gotowości operacyjnej pola właściwe dla

wybranej konfiguracji łączników, 
• sygnał „uszkodzenie w polu” UP w stanie niezgodności położenia styków łączników.

Rys.D.1. Wybór układu łączników pola 

Sterowanie napędami elektrycznymi odłączników i uziemnika. 
Sterowanie napędami odłączników i uziemnika można zrealizować z wykorzystaniem wejść 
dwustanowych programowalnych lub zdalnie, w standardzie komunikacji szeregowej.  
Dla każdego łącznika należy przewidzieć dwa wejścia dwustanowe (lub dwa impulsy zdalnego 
sterowania) oraz dwa wyjścia przekaźnikowe, które pozwolą na sterowanie cewką załączającą oraz 
cewką wyłączającą.  
W omawianym przykładzie założono sterowanie zdalne łącznikami oraz przyporządkowanie sygnałów 
sterujących przedstawione w tabeli D.1. 
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Czas trwania impulsów zdalnego sterowania (Nastawy / Nastawy zabezpieczeń i układów - zakładka 
Automatyka) ustawia się w zakresie (100÷5000)ms. Jest to czas ustawiany dla wszystkich impulsów 
zdalnego sterowania We_zd01÷We_zd16, więc dotyczyć będzie sterowania na zamknięcie i otwarcie 
odłączników O1, O2, O3 oraz uziemnika Uz1.  

Nazwa łącznika Sterowanie cewką załączającą Sterowanie cewką wyłączającą

Odłącznik szynowy O1 Wy07 (poprzez impuls We_zd01) Wy08 (poprzez impuls We_zd02) 

Odłącznik szynowy O2 Wy09 (poprzez impuls We_zd03) Wy10 (poprzez impuls We_zd04) 

Odłącznik liniowy O3 Wy11 (poprzez impuls We_zd05) Wy12 (poprzez impuls We_zd06) 

Uziemnik Uz1 Wy13 (poprzez impuls We_zd07) Wy14 (poprzez impuls We_zd08) 

Tab. D.1 Przyporządkowanie sygnałów sterujących łącznikami 

Konfiguracja układów logiki w sterowniku programowalnym. 
Rysunki D.2 do D.5 przedstawiają pliki konfiguracyjne sterownika programowalnego, w zespole 
przygotowanym do sterowania odłącznikami i uziemnikiem.  
W logice układów sterowania przewidziano odpowiednie blokady zamknięcia i otwarcia łączników. Na 
przykład sterowanie odłącznikiem O1 zostanie zablokowane (sygnał BL_O1) w warunkach aktywnych 
sygnałów: 
• informacji o załączonym wyłączniku W ON,
• niezgodności położenia styków wyłącznika NsW,
• zewnętrznej blokady sterowania doprowadzonej do wejścia dwustanowego We10,
• informacji o zamkniętym odłączniku O2.

Blokady: 
W ON - przy załączonym wyłączniku, 
NsW - przy niezgodności położenia styków 
wyłącznika, 
We10 - przy pobudzonym wejściu 
dwustanowym (zewnętrzna blokada 
sterowania) 
O2 ON lub brak O2 OFF przy jednoczesnym 
O1 OFF lub braku O1 ON - blokada 
zamknięcia przy zamkniętym odłączniku O2. 

Rys.D.2. Realizacja blokady oraz sterowania dla odłącznika szynowego O1 
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Blokady: 
W ON - przy załączonym wyłączniku, 
NsW - przy niezgodności położenia styków 
wyłącznika, 
We10 - przy pobudzonym wejściu 
dwustanowym (zewnętrzna blokada 
sterowania) 
O1 ON lub brak O1 OFF przy jednoczesnym 
O2 OFF lub braku O2 ON - blokada 
zamknięcia przy zamkniętym odłączniku O1. 

Rys.D.3. Realizacja blokady oraz sterowania dla odłącznika szynowego O2 

Blokady: 
W ON - przy załączonym wyłączniku, 
NsW - przy niezgodności położenia styków 
wyłącznika, 
We10 - przy pobudzonym wejściu 
dwustanowym (zewnętrzna blokada 
sterowania) 

Rys.D.4. Realizacja blokady oraz sterowania dla odłącznika liniowego O3 

Blokady: 
We10 - przy pobudzonym wejściu 
dwustanowym (zewnętrzna blokada 
sterowania) 
O3 ON lub brak O3 OFF przy jednoczesnym 
Uz1 OFF lub braku Uz1 ON - blokada 
zamknięcia przy zamkniętym odłączniku O3. 

Rys.D.5. Realizacja blokady oraz sterowania dla uziemnika Uz1 
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Blokady: 
W ON - przy załączonym wyłączniku, 
NsW - przy niezgodności położenia styków 
wyłącznika, 
We10 - przy pobudzonym wejściu 
dwustanowym (zewnętrzna blokada 
sterowania) 
O1 ON lub brak O1 OFF przy jednoczesnym 
O2 OFF lub braku O2 ON - blokada 
zamknięcia przy zamkniętym odłączniku O1. 

Rys.D.3. Realizacja blokady oraz sterowania dla odłącznika szynowego O2 

Blokady: 
W ON - przy załączonym wyłączniku, 
NsW - przy niezgodności położenia styków 
wyłącznika, 
We10 - przy pobudzonym wejściu 
dwustanowym (zewnętrzna blokada 
sterowania) 

Rys.D.4. Realizacja blokady oraz sterowania dla odłącznika liniowego O3 

Blokady: 
We10 - przy pobudzonym wejściu 
dwustanowym (zewnętrzna blokada 
sterowania) 
O3 ON lub brak O3 OFF przy jednoczesnym 
Uz1 OFF lub braku Uz1 ON - blokada 
zamknięcia przy zamkniętym odłączniku O3. 

Rys.D.5. Realizacja blokady oraz sterowania dla uziemnika Uz1 
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Sterowanie łącznikami z panelu operatora. 
Przedstawiona wyżej konfiguracja układów logiki w sterowniku programowalnym umożliwia zdalne 
sterowanie odłącznikami i uziemnikiem.  
Sterowanie tymi łącznikami z panelu operatora wymaga jedynie wprowadzenia odpowiednich nastaw. 
Dotyczy to również odwzorowania na schemacie synoptyki pola sygnału aktywnej blokady sterowania 
danym łącznikiem. 

Aby umożliwić sterowanie poprzez panel operatora, należy przyporządkować łącznikom odpowiednie 
sygnały sterujące (Okno: Nastawy / Nastawy zabezpieczeń i układów - zakładka LCD - ELEMENTY). 

Rys.D.6. Wybór sygnałów sterowania dla łącznika 

W zakładce tej istnieje możliwość konfiguracji dynamicznego elementu graficznego. Jednym z ustawień 
jest przypisanie sterowania elementem (zaznaczony obszar). Są to pozycje: Wyjście sterowania ON 
oraz Wyjście sterowania OFF, które domyślnie są ustawione na nieaktywne NULL. W tym miejscu 
należy przypisać odpowiednie sygnały sterowania (z grupy impulsów zdalnego sterowania). 
Po wybraniu sygnałów sterowania pojawia się możliwość wprowadzenia sygnałów blokady sterowania. 
Należy wybrać odpowiednią blokadę (dla odłącznika O1 sygnał BL_O1) zarówno dla sterowania ON jak 
i OFF.  

Rys.D.7. Sygnały sterowania oraz blokady dla odłącznika O1 

Analogicznie postępujemy z pozostałymi łącznikami, przypisując sygnały impulsów zdalnego sterowania 
oraz blokad zgodnie z tab. D.1. 
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W przypadku aktywnej blokady sterowania, przy próbie sterowania łącznikiem na wyświetlaczu 
graficznym wystąpi komunikat: 

Sterowanie wszystkimi łącznikami (również wyłącznikiem) jest możliwe bezpośrednio z aplikacji SMiS. 
(Okno: Wartości bieżące / Status lub Polecenia / Panel sterowania). 

Po odblokowaniu sterowania poprzez podanie hasła dostępu, należy zaznaczyć łącznik, którym chcemy 
sterować i wysłać odpowiedni rozkaz ON lub OFF. Jeżeli sterowanie jest zablokowane (aktywna blokada 
sterowania) to zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. 

Uwagi na temat funkcjonowania zespołu CZAZ-U, programu obsługi oraz niniejszego opisu należy
zgłaszać na adres producenta : 

ZEG-ENERGETYKA Spółka z o.o.
ul. Biskupa Burschego 7, 43-100 TYCHY 
tel. (032) 327 14 58 
www.zeg-energetyka.com.pl

Informacja techniczna 
tel:   (032) 786 99 23 
tel./fax.:  (032) 327 00 32 
e-mail:   support@zeg-energetyka.com.pl

*** KONIEC ***

Uwaga:  Firma ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. deklaruje możliwość wprowadzenia w pliku 
konfiguracyjnym urządzenia modyfikacji, związanych ze sterowaniem łącznikami zgodnie 
z założeniami określonymi przez użytkownika.
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W przypadku aktywnej blokady sterowania, przy próbie sterowania łącznikiem na wyświetlaczu 
graficznym wystąpi komunikat: 

Sterowanie wszystkimi łącznikami (również wyłącznikiem) jest możliwe bezpośrednio z aplikacji SMiS. 
(Okno: Wartości bieżące / Status lub Polecenia / Panel sterowania). 

Po odblokowaniu sterowania poprzez podanie hasła dostępu, należy zaznaczyć łącznik, którym chcemy 
sterować i wysłać odpowiedni rozkaz ON lub OFF. Jeżeli sterowanie jest zablokowane (aktywna blokada 
sterowania) to zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. 

Uwagi na temat funkcjonowania zespołu CZAZ-U, programu obsługi oraz niniejszego opisu należy
zgłaszać na adres producenta : 

ZEG-ENERGETYKA Spółka z o.o.
ul. Biskupa Burschego 7, 43-100 TYCHY 
tel. (032) 327 14 58 
www.zeg-energetyka.com.pl

Informacja techniczna 
tel:   (032) 786 99 23 
tel./fax.:  (032) 327 00 32 
e-mail:   support@zeg-energetyka.com.pl

*** KONIEC ***

Uwaga:  Firma ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. deklaruje możliwość wprowadzenia w pliku 
konfiguracyjnym urządzenia modyfikacji, związanych ze sterowaniem łącznikami zgodnie 
z założeniami określonymi przez użytkownika.
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