System ochrony ziemnozwarciowej i przeciwpora eniowej, ograniczaj cy
pr dy bł dz ce w otoczeniu trakcji elektrycznej 3 kV pr du stałego
Wymagany poziom ochrony przeciwpora eniowej w obwodach zasilania trakcji elektrycznej
pr du stałego uzyskuje si przez szybkie wył czenie pr du zwarcia przez wył cznik szybki
wyposa ony w wyzwalacz pierwotny. Wył czenie pr du nast puje, je eli warto pr du
zwarcia przewy sza warto nastawion na wyzwalaczu pierwotnym wył cznika szybkiego.
Czas wył czenia pr du zwarcia, przez aktualnie eksploatowane wył czniki szybkie typu
BWS, nie przekracza 20 - 30 ms.
Prezentowany system ochrony przeciwpora eniowej i ziemnozwarciowej z ogranicznikami
niskonapi ciowymi zapewnienia wył czalno zwar doziemnych (szybkie przekształcenie
zwarcia doziemnego w zwarcie mi dzybiegunowe o du ej warto ci pr du), wła ciw ochron
przeciwpora eniow oraz w sposób znacz cy ogranicza pr dy bł dz ce.
System składa si z:
• urz dze ochrony ziemnozwarciowej typu EZZ (TUZZ lub UZZ) zamontowanych w
podstacjach trakcyjnych i kabinach sekcyjnych,
• ograniczników niskonapi ciowych typu TZD montowanych w systemie uszynienia
grupowego w układzie otwartym,
• ograniczników niskonapi ciowych typu TZD montowanych do ochrony innych obiektów
wymagaj cych uszynienia,
• testera TCK montowanego w obiektach zasilania, przeznaczonego do monitorowania
rezystancji uziomu oraz kontroli ci gło ci poł cze i kabli powrotnych lub uszyniaj cych,
• urz dze kontrolno pomiarowych typu IMR do pomiaru rezystancji uziomów w otoczeniu
trakcji elektrycznej 3 kV i typu TOZ do kontroli parametrów ograniczników urz dzeniach
EZZ, TUZZ i UZZ oraz ograniczników typu TZD montowanych w terenie.
System spełnia nast puj ce wymagania:
• gwarantuje wył czalno pr dów doziemnych w obwodach zasilania trakcji elektrycznej
pr du stałego,
• zapewnia wła ciwy poziom ochrony przeciwpora eniowej,
• ogranicza pr dy bł dz ce.
Na rysunku 1 pokazane s urz dzenia oraz rezystancje doziemne maj ce wpływ na działanie
systemu. W omawianym układzie sie powrotna o rezystancji doziemnej (Rsz) jest
odizolowana od rezystancji doziemnych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej (Rs),
rezystancji obiektu chronionego (Rob) oraz rezystancji uziomu obiektu zasilania (Ru). Układ
taki gwarantuje, e rezystancja doziemna sieci powrotnej (Rsz) nie jest bocznikowana przez
wymienione rezystancje, a wi c jest zale na tylko od konstrukcji i stanu technicznego torów,
co ogranicza w zasadniczy sposób pr dy bł dz ce.
W przypadku wyst pienia zwarcia doziemnego, w zale no ci od miejsca jego wyst pienia,
ograniczniki TZD-2NR, TZD-1N lub EZZ przechodz w stan przewodzenia przekształcaj c
zwarcie doziemne w zwarcie mi dzybiegunowe, co umo liwia szybkie wył czenie pr du
zwarcia przez wył czniki szybkie (WS) w obiektach zasilania.

Po wył czeniu zwarcia przez wył cznik szybki (WS), ograniczniki przechodz do stanu
normalnego, czyli stanu wysokiej rezystancji mi dzy sieci powrotn a uziomem obiektu
chronionego. Ograniczniki TZD (stosowane w terenie) maj mo liwo samoczynnego
wył czenia si po ich zadziałaniu, dzi ki zastosowaniu w podstacjach trakcyjnych urz dzenia
ochrony ziemnozwarciowej (EZZ, TUZZ) wyposa onej w obwód komutacyjny. Izolowanie
od ziemi szyny minusowej podstacji umo liwia zmian polaryzacji toru kolejowego w
zale no ci od miejsca odbioru pr du. Na zał czonych rysunkach pokazane s przykłady
przepływu pr du w warunkach awaryjnych (rys.2 i 3) lub pomiarowych (rys.4).
Dla potrzeb kontroli elementów systemu ochrony oraz do pomiaru rezystancji maj cych
wpływ na działanie systemu opracowano specjalistyczne urz dzenia pomiarowe.
• Do pomiaru rezystancji RL, Rs, Ruz i Rob przeznaczony jest przeno ny impulsowy miernik
rezystancji typu IMR. Miernik jest przystosowany do wykonywania pomiarów podczas
normalnej eksploatacji bez wył czania napi cia z sieci trakcyjnej. Do pomiaru jako sonda
pr dowa jest wykorzystywana sie szynowa o znanej rezystancji (Rsz) wynosz cej 0,1÷
0,2 Ω. Miernik mo e by wykorzystywany do pomiaru rezystancji ró nego typu uziomów
w otoczeniu torów kolejowych i tramwajowych.
• Odmian „stacjonarn ” tego miernika jest tester ci gło ci kabli powrotnych TCK
montowany w obiektach zasilania trakcji elektrycznej (podstacje trakcyjne i kabiny
sekcyjne). Tester TCK monitoruje rezystancj uziomu danego obiektu, kontroluj c
jednocze nie ci gło kabli powrotnych lub uszyniaj cych.
• Do kontroli ograniczników przeznaczony jest tester typu TOZ przystosowany do
pomiarów podstawowych parametrów ogranicznika, bez wył czania napi cia z sieci
trakcyjnej. Tester mo e by wykorzystany równie do kontroli parametrów ogranicznika
w urz dzeniu ochrony ziemnozwarciowej typu EZZ, TUZZ lub UZZ.
Na sieci PKP wszystkie podstacje trakcyjne i zdecydowana wi kszo kabin sekcyjnych s
wyposa one w układ ochrony ziemnozwarciowej typu EZZ, TUZZ lub UZZ. Testery TCK s
zainstalowane w kilkudziesi ciu obiektach zasilania - jest to obowi zuj cy aktualnie standard
w obiektach nowobudowanych i modernizowanych. Dodatkow zalet urz dzenia typu EZZ
oraz testera TCK jest rejestracja zdarze , co umo liwia odtworzenie przebiegu zakłóce w
stanach awaryjnych. Ograniczniki TZD w systemie uszynie grupowych s zainstalowane na
kilkuset kilometrach zmodernizowanych linii kolejowych (ok. 1000 ograniczników) oraz
kilkadziesi t ograniczników do ochrony innych obiektów takich jak mosty, wiadukty, szafy
przytorowe, itp.
Prezentowany system oparty na ogranicznikach niskonapi ciowych jest stosowany przede
wszystkim w PKP. Podczas bada przeprowadzonych przy wdra aniu systemu uszynie
grupowych w PKP badano wiele typów urz dze o podobnym działaniu, stosowanych w
Europie. Uzyskane wyniki bada i pomiarów jednoznaczne jednoznacznie wskazywały na
zastosowanie w PKP ograniczników niskonapi ciowych typu TZD.
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Rys. 1. Rozmieszczenie urz dze i rezystancji maj cych wpływ na działanie systemu.
EZZ - urz dzenie ochrony ziemnozwarciowej w obiekcie zasilania, TCK - tester ci gło ci kabli
powrotnych, TZD-1N, TZD-1R - zwierniki stanowi ce układ zwiernika dwukierunkowego, TZD2NR - zwiernik dwukierunkowy w jednej obudowie, Ru - rezystancja doziemna obiektu zasilania, Rs –
rezystancja doziemna konstrukcji wsporczej, RL - wypadkowa rezystancja doziemna liny uszynienia
grupowego (Rs/n), Rsz - rezystancja doziemna sieci powrotnej (układu szyn), Rob - rezystancja
doziemna obiektu chronionego.
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Rys. 2. Rozpływ pr du zwarciowego podczas zwarcia doziemnego w sieci trakcyjnej.
Na rysunku pokazany jest tor pr dowy podczas przebicia izolacji głównej sieci trakcyjnej.
Analogiczny obwód zwarciowy powstaje przy opadni ciu sieci trakcyjnej na obiekt chroniony lub
przy zwarciu doziemnym w obiekcie zasilania (rys. 1). Zwierniki TZD-2NR, TZD-1N i EZZ s
przystosowane do przewodzenia pr du zwarcia do momentu jego wył czenia przez wył czniki szybkie
lub wył czniki mocy.
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Rys. 3. Rozpływ pr du zwarciowego w przypadku przerwy w sieci powrotnej.
Na rysunku pokazany jest główny tor pr dowy w przypadku powstania przerwy w sieci szynowej.
Cz
pr du powrotnego wypływa bezpo rednio z sieci szynowej do ziemi, a cz
przez zwiernik
TZD-1R i rezystancje konstrukcji wsporczych Rs (wypadkowa rezystancja - RL) i wraca do szyny
minusowej podstacji przez zwiernik urz dzenia EZZ. W przypadku przekroczenia warto ci pr du
nastawionej na urz dzeniu ochrony ziemnozwarciowej nast puje wył czenie podstacji trakcyjnej.
Zwiernik TZD-1R jest przystosowany do obci alno ci długotrwałej.
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Rys. 4. Kontrola rezystancji uziomu i kabli powrotnych.
Na rysunku pokazany jest obwód pr dowy podczas kontroli ci gło ci kabli powrotnych przez
urz dzenie TCK. Obwód zamyka si przez rezystancj uziomu (Ru), wypadkow rezystancj przej cia
szyny-ziemia (Rsz) i kable powrotne. Zmiana parametrów rezystancji do warto ci dopuszczalnej jest
sygnalizowana, natomiast wzrost rezystancji powy ej nastawionego progu lub przerwa w kablach
powrotnych skutkuje wył czeniem obiektu z ruchu.

