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1 Rozsah platnosti
Tato část IEC 60255 specifikuje minimální požadavky pro hodnocení funkce a výkonu frekvenční
ochrany. Tento dokument také definuje, jak dokumentovat a publikovat výsledky zkoušek výkonu.

Tento dokument pokrývá funkce založené na měření kmitočtu nebo na měřeních rychlosti změn
kmitočtu. Tento dokument se vztahuje také na frekvenční ochrany, kde jsou použity přídavné
blokovací prvky.

Tento dokument definuje ovlivňující faktory, které mají vliv na přesnost v podmínkách ustáleného
stavu a výkonové charakteristiky při dynamických podmínkách. Součástí tohoto dokumentu jsou také
zkušební metodiky pro ověřování výkonových charakteristik a přesnosti.

Frekvenční funkce obsažené v tomto dokumentu jsou uvedeny v tabulce 1:

Tabulka 1 – Označení frekvenční ochrany

 IEEE/ANSI C37.2
čísla funkcí

IEC 61850-7-4
logické uzly

Ochrana reagující na podfrekvenci 81U PTUF
Ochrana reagující na nadfrekvenci 81O PTOF
Ochrana reagující na rychlost změny kmitočtu
(ROCOF)

81R PFRC

Tento funkční dokument je použitelný pro frekvenční funkce zabudované v ochranném relé, ale také
pro jiná fyzikální zařízení, která v rámci své funkce zahrnují frekvenční ochranu (například vypínací
jednotky nízkonapěťových jističů nebo střídačů přidružených k fotovoltaickým systémům nebo
systémům pro ukládání energie).

Tento dokument nezahrnuje funkce synchronizace nebo kontroly synchronizace.

Tento dokument nestanovuje funkční popis dalších vlastností, které jsou často spojeny
s frekvenčními funkcemi, jako je blokování při podpětí, kontrola df/dt nebo Df/Dt, kontrola proudu
nebo kontrola výkonu (funkce f/P). Tento dokument se zabývá pouze jejich vlivem na funkci
frekvenční ochrany.

Výstupy měření kmitočtu a měření rychlosti změny kmitočtu, poskytované ochrannými zařízeními,
nejsou zahrnuty do rozsahu platnosti tohoto dokumentu.

Kromě toho tento dokument výslovně nezahrnuje frekvenční relé, která jsou založena na proudu jako
vstupní napájecí veličině, ale principy obsažené v tomto dokumentu mohou být rozšířeny tak, aby
poskytovaly návod pro tyto aplikace.

Obecné požadavky na měřicí relé a ochranná zařízení jsou definovány v normě IEC 60255-1.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


