
Mikroprocesorowe Zabezpieczenie Ziemnozwarciowe

ZIo-1

Istota problemu

Problematyka zwaræ doziemnych w sieciach œrednich napiêæ z punktu widzenia poprawnej identyfikacji zwaræ i skutecznych 

selektywnych wy³¹czeñ jest zagadnieniem bardzo z³o¿onym. Stanowi¹ o tym, miêdzy innymi, nastêpuj¹ce fakty:

4wystêpowanie ró¿nego rodzaju zwaræ: metalicznych, oporowych i ³ukowych,

4zró¿nicowane rodzaje sieci œrednich napiêæ: z izolowanym i uziemionym przez rezystor punktem zerowym 

oraz kompensowane,

4wystêpowanie w sieciach zjawiska ferrorezonansu,

4zmienne w czasie konfiguracje pracy rozdzielni i sieci, co wp³ywa na wielkoœæ pr¹du doziemnego,

4ma³e pr¹dy ziemnozwarciowe (poni¿ej 500 mA), w przypadku sieci z izolowanym punktem zerowym,

4wystêpowanie zak³óceñ, np. oddzia³ywañ elektromagnetycznych.

Powy¿sze okolicznoœci powoduj¹, ¿e skonstruowanie szybko i poprawnie dzia³aj¹cego zabezpieczenia ziemnozwarciowego jest 

wyj¹tkowo skomplikowanym zadaniem. 
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Nie wy³¹czone zwarcia doziemne w sieciach œrednich napiêæ powoduj¹:

4utrzymywanie siê napiêæ ra¿eniowych niebezpiecznych 

dla ludzi,

4termiczne uszkodzenie kabli oraz urz¹dzeñ elektrycznych, 

w szczególnoœci silników,

4powa¿ne awarie sieci i przerwy w dostawie energii 

(po przerodzeniu siê w zwarcia wielofazowe),

4wystêpowanie przepiêæ stopniowo pogarszaj¹cych stan 

izolacji sieci,

4du¿e koszty napraw uszkodzonych urz¹dzeñ ikabli 

oraz straty w procesach technologicznych wynik³e  

z rzerw w zasilaniu.Przyczyn¹ wiêkszoœci powa¿nych 

awarii silników oraz prawie wszystkich uszkodzeñ kabli 

s¹ zwarcia doziemne.

Nasza propozycja

ZIo-1 jest zabezpieczeniem kierunkowym, w którym w zale¿noœci od 

potrzeb Klienta wykorzystuje siê jedno z trzech mo¿liwych kryteriów: 

mocowe, pr¹dowe, admitancyjne. W ka¿dym przypadku mierzona jest 

wielkoœæ napiêcia i pr¹du sk³adowej zerowej, a ponadto identyfikowane 

jest zjawisko ferrorezonansu. Poza uk³adami: pomiarowym, sygnalizacji 

i sterowania zabezpieczenia posiadaj¹ uk³ady:

4autodiagnostyki,

4blokowania zewnêtrznego,

4rejestracji zdarzeñ i zak³óceñ.

Do pomiaru pr¹du zwarciowego wykorzystuje siê przek³adniki 

Ferrant iego typu 10 o bardzo du¿ej  dok³adnoœc i  pomiaru.  

Zabezpieczenie  posiada uk³ad  (detektor  kierunku)  umo¿liwiaj¹cy 

wykr ywan ie  ju¿  we  wczesnym s tad ium os ³ab ien ia  i zo lac j i  

charakteryzuj¹ce siê wystêpowaniem krótkich impulsów pr¹dowych 

(wy³adowañ niezupe³nych).

Zlo-1 mo¿e byæ stosowane we wszystkich rodzajach sieci ŒN, natomiast 

jest szczególnie dedykowany dla sieci z izolowanym punktem zerowym.  

Dodatkowe wejœcie blokuj¹ce wraz z cz³onem kierunkowym umo¿liwia 

u¿ycie tego typu przekaŸników jako zabezpieczenia odcinkowego.

Dlaczego warto zastosowaæ nasze zabezpieczenia ?

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe typu ZIo posiadaj¹ nastêpuj¹ce cechy:

4reaguj¹ na zwarcia metaliczne, oporowe i ³ukowe,

4mog¹ byæ stosowane w sieciach ŒN z izolowanymi uziemionym przez rezystor punktem zerowym oraz w sieciach kompensowanych,

4wykrywaj¹ ju¿ krótkie impulsy pr¹dowe (detektor kierunkowy), co pozwala obs³udze na wczesn¹ lokalizacjê i usuniêcie uszkodzenia, 

4zapewniaj¹ niezawodn¹ lokalizacjê doziemionego pola nawet przy ma³o rozleg³ych sieciach z izolowanym punktem zerowym, a wiêc niskich pr¹dach doziemnych rzêdu 200 mA 

(pr¹d pierwotny),

4informuj¹ obs³ugê o wyst¹pieniu ferrorezonansu, co pozwala wyeliminowaæ jego niszcz¹ce oddzia³ywanie, np. na przek³adniki napiêciowe,

4mog¹ byæ stosowane jako zabezpieczenia odcinkowe,

4nie wymagaj¹ dok³adnego doboru nastaw pr¹du rozruchowego dla ka¿dego pola,

4umo¿liwiaj¹ regulacjê w szerokim zakresie wartoœci progowych napiêcia, pr¹du i mocy,

4istniej¹ mo¿liwoœci nastawiania czasu opóŸnienia zadzia³ania dla ka¿dego pola,

4s¹ wyposa¿one w uk³ad rejestracji i analizy zdarzeñ i zak³óceñ 

4algorytm dzia³ania odporny jest na zak³ócenia i zniekszta³cenia wielkoœci pomiarowych.

Przeprowadzone próby porównawcze dostêpnych na polskim rynku zabezpieczeñ ziemnozwarciowych producentów krajowych i zagranicznych wykaza³y, ¿e zabezpieczenia typu ZIo w ka¿dej 

próbie poprawnie lokalizowa³y pole doziemione i poprawnie wskazywa³y kierunek przep³ywu pr¹du w przypadku pojawienia siê pojedynczych impulsów pr¹dowych. Dotychczasowe 

doœwiadczenia eksploatacyjne oraz liczne próby potwierdzaj¹ skutecznoœæ i niezawodnoœæ dzia³ania zabezpieczeñ typu Zio.

Stosowanie mikroprocesorowych zabezpieczeñ ziemnozwarciowych typu ZIo ogranicza w istotny sposób zagro¿enia dla ludzi oraz skutecznie chroni sieci i urz¹dzenia przed skutkami zwaræ 

doziemnych.


