
4. Ochrany urèené k vyhodnocování ztráty stability
V této kapitole jsou uvedeny pøíklady ochran pùsobících pøi asyn-
chronním chodu generátorù.

4.1 Ztráta buzení
Pøi hlubokém podbuzení nebo ztrátì buzení energetického bloku
mù�e dojít ke ztrátì stability generátoru na okolní energetickou
soustavu. Rotor generátoru se mù�e oproti elektrizaèní soustavì
nìkolikrát protoèit pøièem� impedance na svorkách generátoru
probíhá v impedanèní rovinì podobným zpùsobem jako v obr. 6
(viz první èást pøíspìvku v AT&P journal 1/2003). Generátor ode-
bírá ze sítì �pièkovì jalový výkon rovný a� jmenovitému zdánlivé-
mu výkonu. Z generátorových ochran, které by mìly reagovat
na vý�e uvedený poruchový dìj se jedná o dva typy ochran a sice
ochrana na ztrátu buzení a ochrana na prokluz pólù. U obou typù
ochran se jedná o impedanèní typy. Jejich vypínací charakteristiku
mù�eme proto výhodnì znázornit v impedanèní rovinì. Bì�ná vy-
pínací charakteristika ochrany na ztrátu buzení generátoru je
kru�nice nacházející se ve 3. a 4. kvadrantu impedanèní roviny, tj.
v záporné èásti impedanèní jak vidíme na obr. 14. Ochrana je pøi-
pojena na pøístrojové transformátory proudu a napìtí na svorkách
generátoru, co� odpovídá poèátku os R,X v impedanèní rovinì na
obr.14. V podstatì jakmile se generátor zaène chovat jako výrazná
indukènost tj. odebírá ze sítì vy��í hodnotu jalového výkonu, svìd-
èí to o výrazném sní�ení buzení nebo jeho ztrátì a pokud generá-
tor nemá od výrobce povolen asynchronní provoz, je nutné jeho
vypnutí. Pùsobení ochrany na ztrátu buzení je mírnì zpo�dìno,
aby se pøeklenuly nìkteré jevy kývání v sítích. Zpo�dìní se volí cca
1 � 2 sec.

4.2 Prokluzu pólù
Jako pøíklad je uvedena ochrana REG216 firmy ABB, která je
schopna vyhodnotit nesynchronní provoz generátoru pøipojeného
k síti (elektrizaèní soustavì).

Èinnost ochrany je zalo�ena na tom, �e trajektorie impedance
mìøené na svorkách generátoru mají typické prùbìhy znázornìné
na obr. 15 èárkovanými èarami. Chování systému v pøechodových

stavech je urèeno pøechodnými elektromotorickými silami EA,
EB, reaktancemi Xd�, XT a pøechodnou impedancí soustavy ZS.
Pøi pohybu impedance ochrana detekuje napøed úhel varování
(viz obr. 15) a jestli�e impedance dále pokraèuje v pohybu smìrem
ke skluzové pøímce tvoøené impedancemi ZA, ZB, ZC a tuto pøímku
protne, dojde v prvnímu prokluzu rotoru generátoru. Po prùcho-
du impedance skluzovou pøímkou dojde v místì nastavení vypína-
cího úhlu k vypnutí generátoru. Pouze v pøípadì, �e je zájem jak
provozovatele generátoru, tak provozovatele sítì dovolit více pro-
kluzù generátoru, mù�e ochrana sledovat prùbìh impedance, její
pøípadný návrat do provozních oblastí a opakování prokluzu.
Pøitom se uva�uje, �e jestli�e je skluz generátoru (rozdíl skuteè-
ných a synchronních otáèek generátoru) kladný, dochází k pohy-
by po trajektorii zprava doleva. Pøi záporném skluzu je tomu na-
opak. Jestli�e je pøi pohybu impedanèního bodu protnuta skluzová
pøímka daná impedancemi ZA a ZB ochrana detekuje prokluz pólù.

4.3 Ztráta stability
Pøíkladem ochrany na ztrátu stability je ochrana americké firmy
s názvem SEL 300G, která mù�e být rovnì� pou�ita jako ochrana
na prokluz pólù. Jedná se opìt o impedanèní ochranu která hlídá
tvar a rychlost pohybu impedance v impedanèní rovinì. Její cha-
rakteristika v impedanèní rovinì pøedstavuje kru�nice znázornìná
na obr. 16. V závislosti na poloze støedu kru�nice a velikosti polo-
mìru se jedná buï o ochranu na ztrátu stability v energetickém
systému nebo na prokluz pólù generátoru. Ochrana disponuje dvì-
ma resistanèními prahy pravým a levým. Pro pùsobení ochrany na
rùzné typy pøechodných dìjù se v impedanèní rovinì rozeznávají
oblasti A, B a C. S pomocí èasové kontroly setrvávání impedance
v uvedených oblastech rozli�uje ochrana stabilní kývání, ztrátu
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Obr.14 Pøíklad nastavení charakteristiky star�ího typu
ochrany  D21

Obr.15 Geometrické vyjádøení impedance mìøené
na svorkách generátoru (podle mat. firmy ABB)



synchronismu s jedním prokluzem, ztrátu synchronismu s více
prokluzy a zkratové jevy. Ochrana mù�e slou�it universálnì jak
k blokování jiných impedanèních ochran pøi stabilním kývání, tak
v vypnutí silového prvku pøi ztrátì stability.

Závìr

V pøíspìvku jsou ukázány mo�nosti sí�ového simulátoru MODES
pøi vy�etøování stability synchronního generátoru. MODES umo�-
òuje simulovat pøechodné dìje pøi poruchách generátorù (napø.
ztráty buzení) a také pøechodné dìje pøi ztrátì stability v energe-
tické síti, která nastane z príèin ze strany sítì (napø.zkraty nebo
výpadky vedení a velkých generátorù). Výsledky výpoètù sí�ovým
simulátorem MODES se pou�ívají pro hodnocení funkce ochran
pøi poruchách a pro výpoèet nastavení ochran.
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Obr.16 Pøíklad charakteristiky ochrany 
proti ztrátì stability (SEL 300 G)�
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