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Układ do badania wyzwalaczy magnetycznych wyłączników samoczynnych zawierający obwód prądowy

@)
57 składający się z transformatorów, autotransformatorów,

stabilizatora napięcia, tyrystorowego łącznika oraz cyfrowego wskaźnika i układu sterowania składającego się z
nastawnika czasowego połączonego z wyłącznikiem i
wybiornikiem fazowym, układu załączania łączników
tyrystorowych oraz z układu pomiaru czasu, zaś cały
układ sterowania znajduje się w części sterująco-pomia
rowej, znamienny tym, że w obwodzie prądu probierczego
zasilającego badany wyzwalacz (BWM) zawiera stabilizator napięcia (SN) połączony z zespołem autotransformatorów (ZAT), na wyjściu których znajdują się tyrystorowy łącznik prądu dolnego (TLPD) i tyrystorowy łącz
nik prądu górnego (TLPG) połączone razem na wejściu
transformatora prądowego. (TP), na wyjściu którego
znajduje się cyfrowy układ pomiaru prądu (CUPP) z
cyfrowym wskaźnikiem (WCPP) sprzężonym z przełą
cznikiem zakresów (PZ) transformatora prądowego (TP)
połączony dalej z badanym wyzwalaczem magnetycznym
(BWM), za którym równolegle włączony jest układ kontroli zadziałania wyłącznika (UKZW), zaś na wyjście sterujące tyrystorowych łączników prądu dolnego (TLPD) i
górnego (TLPG) włączony jest wybiornik fazowy (WF),
którego wejście połączone jest poprzez wyłączniki (WL) z
nastawnikiem czasowym (NC) połączonym z pierwszym
układem zasilania (UZ1) włączonego na wejściu układu
oraz z układu pomiaru czasu (UPC) zasilanego ....... .
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do badania wyzwalaczy magnetycznych wyłączników.samoczynnych zawierający
obwód prądowy, składający się z transformatorów, autotransformatorów, stabilizatora
napięcia. tyrystorowego łącznika oraz cyfrowego wskaźnika i układu
sterowania, składające.
.
go się z nastawnika czasowego połączonego z wyłącznikiem i wybiornikiem fazowym, układu
załączania łączników tyrystorowych oraz z układu pomiaru czasu, zaś cały układ sterowania
znajduje się w części sterująco-pomiarowej. z n a m i e n n Y t y m. że w obwodzie prądu
probierczego zasilającego badany wyzwalacz /BWM/ zawiera stabilizator napięcia /5N/ po.łę
czony z zespołem autotransformatorów /ZAT/, na wyjściu których znajduję się tyrystorowy
łącznik prądu dolnego /TŁPD/ i tyrystorowy łącznik prędu górnego /TŁPG/ połączone razem na
wejściu transformatora prądowego /TP/. na wyjsciu którego znajduja'się cyfrowy układ pomiaru
prądu /CUPP/ z cyfrowym wskaźnikiem /v/CPP/ sprzężonym z przełącznikiem zakresów /PZ/ transformatora prędowego /TP/ połączony dalej z badanym wyzwalaczem magnetycznym /BWMj, za którym
równolegle włączony jast układ kontroli zadziałania wyłącznika/UKZWj, zaś na wyjściu sterują
ce tyrystorowych łączników prądu dolnego jTŁPD/ i górnego /TŁPGj włączony jest wybiornik
fazowy /WF/. którego wejście połączone jest poprzez wyłączniki jWŁI z nastawnikiem czasowym
JNC/ połączonym z pierwszym układem zasilania JUZ1/ włączonego na wejście układu oraz z układu
pomiaru czasu jUPC/ zaSilanego z drugiego układu zasilania /UZ2j, na którago wejście włączone
są wybiornik fazowy /V/F/ i nastawnik czasowy INC,!, a na jego trzecie wejście włączony jest
układ kontroli zadziałania wyłącznika /UKZWj. zaś jedno z wyjść połączone jest z cyfrowym
układem pomiaru prądu ICUPP/, a drugi~ wyjście połączone jest z cyfrowym wskaźnikiem czasu
/eWCj. natomiast układ kontroli zadziałania wyłącznika IUKZWj połączony jest z cyfrowym
układem pomiaru prądu jCUPPj zasilanego z drugiego układu zasilania /UZ2j połączonego z wejśc iem uk ładu.
Układ

***
Przedmiotem wynalazku jest układ do badania wyzwalaczy magnetycznych wyłączników
,
samoczynnych.
Znany jest z opisu patentowego polskiego nr 140 473 układ do jednoczesnego badania
charakterystyk czasowo-prądowych wielu wkładek topikowych, który charakteryzuje się tym, że
obwód prądu probierczego zasilający badane wkładki topikowe zawiera stabilizator napięcia,
połączony ze wzmacniaczem magnetycznym pracującym jako regulator prądu. Wzmacniacz magnetyczny połączony jest z probierczym transformatorem prędowym połączonym z zespołem pomiarowym
prędu i badanymi gniazdami bezpiecznikowymi połączonymi szeregowo z transformatorem prądowym.
Układ wyposażony jest również w układ" sterowania. który zasilany jest z bloku zasilania, na
którego wajście podawane są sygnały z bloku generatora impulsów. Jedno wyjście generatora
impulsów połączone jest poprzez blok sygnalizacji z blokami czujników prądu, zwieraczy
elektronicznych, cyfrowych mierników czasu połączonych do każdego gniazde badanego bezpiecznika, a drugie wyjście z obwodem prądowym poprzez zwierak elektroniczny oraz ze wzmacniaczem
megnetycznym, natomiast pomiędzy drugie wyjście bloku generatora impulsów i drugie wyjście
bloku sterowania włączony jest blok miernika czasu pracy.
Znany jest również z polskiego opisu patentowego nr 155 998 układ do jednoczesnego
badania i regulacji charakterystyk czasowo-prądowych wyzwalaczy termicznych wyłączników samoczynnych, składający się z obwodu prądowego zawierającego stabilizator napięcia połączony ze
wzmacniaczem magnetycznym pracującym jako regulator prądu połączony z probierczym transforma-
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z zespołem pomiarowym prądu i badanymi wyłącznikami samoczynnymi
połączonymi szeregowo z wymienionymi zespołami. Stabilizator napięcia połączony jest ze
wzmacniaczam magnetycznym poprzez autotransformator i układ rozruchu, wzmacniacz magnetyczny
z transformatorem probierczym poprzez układ filtr6w trzeciej i piątej harmonicZnej oraz
gł6wny zwieracz tyrystorowy. Drugie wejście autotransformatora połączone jest z układem
pomiaru prądu poprzez zesp6ł przełączania zakres6w i układ dopasowujący, natomiast drugie
wejście wzmacniacza magnetycznego połączone jest z wyjściem układu rozruchu poprzez układ
gaszenia pola,kt6rego następne wejścia połączone są poprzez układ przełączania zakres6w z
transformatorem probierczym i układem pomiaru prądu oraz układem sterowania zwieraczy elektronicznych. Następne wyjście wzmacniacza mocy połączone jest poprzez układ sprzężenia zwrotnego
z transformatorem probierczym i z układem przełączania zakres6w, kt6ry połączony jest z
transformatorem probierczym i układem pomiaru prądu, zaś następne wejście wzmacniacza magnetycznego połączone jest z układem zasilania wzmacniacza magnetycznego poprzez układ regulacji
prądu probierczego. Jednocześnie gł6wny zwieracz tyrystorowy połączony jest ze zwieraczem
elektrycznym i transformatorem probierczym oraz układem pomiaru prądu. Układ zawiera również
układ sterowania, który połączony jest r6wnolegle z badanym wyłącznikiem i składa się z układu
kontroli i sygnalizacji zadziałania wyłącznika i przepływu prądu zwieracza elektronicznego,
zwieracza stycznikowego, układu sterowania zwieraczami i układu pomiaru przepływu prądu.
Układ do badania wyzwalaczy magnetycznych wyłączników samoczynnych według wynalazku,
charakteryzuje się tym, że w obwodzie prądu probierczego zasilającago badany wyzwalacz magnetyczny zawiera stabilizator napięcia połęczony z zespołem autotransformator6w, na wyjściu
których znajdują się tyrystorowy łęcznik prądu dolnego i tyrystorowy łącznik prądu górnego
połączone razem na wejście transformatora prędowego, na wyjściu którego znajduje się cyfrowy
układ pomiaru prądu z cyfrowym wskaźnikiem sprzężonym z przełącznikiem zakresów transformatora
prędowego, połączony dalej z badanym wyzwalaczem magnetycznym, za ktÓrym r6wnolegle włęczony
jest układ kontroli zadziałania wyłącznika, Zaś na wyjście sterujące tyrystorowych łączników
prądu dolnego i górnego włączony jest wybiornik fazowy, którego wejście połączone jest poprzez
wyłączniki z nastawnikiem czasowym połęczonym z pierwszym układem zasilania włączonego na
wejście układu oraz z układu pomiaru CZaSu zasilanego z drugiego układu zasilania, na którego
wejścia włączone są wybiornik fazowy i nastawnik czasowy, a na jego trzecie wejście włączony
jest układ kontroli zadziałania wyłącznika, zaś jedno z wyjść połęczone jest z cyfrowym ukła
dem pomiaru prądu, a drugie wyjście połączone jest z cyfrowym wskaźnikiem czasu, natomiast
układ kontroli zadziałania wyłącznika poł,czony jast z cyfrowym układem pomiaru prędu zasilenego z drugiego układu zasilania połączonego z wejściem układu.
Korzystnym skutkiem zastosowania układu według wynalazku jest to, że pozwala na badanie prędowych łączników oraz oporów elektrycznych, a zwłaszcza do nastawiania i regulacji
wyzwalaczy magnetycznych wyłącznik6w samoczynnych, pomiaru wartości prądu załączeniowego i
wyłęczeniowego wyłączników elektrycznych prędu zmiennego •. Pomiar wartości prądu możliwy już
jest w pierwszym półokresie
przebiegu pomiaru czasu wyłączania wyłęcznik6w, prowadzenia badań
. .
konstruktorskich i eskploatacyjnych wyłęczników samoczynnych oraz innych urzędzeń elektrycznych w których istotne eę wartość, ksztełt, czas trwania i faza załęczenia prędu.
Układ według wynalazku jest przedstawiony na rysunku blokowo.
Układ do badania wyzwalaczy magnetycznych wyłączników samoczynnych, składa się z obwodu prądowego i układu sterowania. W obwo~zie prądu probierczego zasilającego badany wyzwalacz
magnetyczny BWM zawiera stabilizator napięcia SN połączony z zespołem autotransformatorów ZAT,
na wyjściu których znajduję się tyrystorowe łęczniki prądu dolnego TŁPD i prądu górnego TŁPG
połęczone razem na wejście transformatora prądowego TP. Na wyjściu tego transformatora znajduje się cyfrowy układ pomiaru prądu CUP P z cyfrowym wskaźnikiem WCPP sprzężonym z przełącznikiem
zakresów PZ transformatora prądowego TP połączony dalej z badanym wyzwalaczem magnetycznym BWM,
za kt6rym r6wnolegle włęczony jest układ kontroli zadziałania wyłęcznika UKZW. Na wyjście
sterujęce tyrystorowych łęczników prędu dolnego TŁPD i g6rnego TŁPG włączony jest wybiornik
fazowy WF oraz układ zasilania łęcznik6w tyrystorowych UZŁT, którego wejście połączone jest poprzez wyłęczniki WŁ z nastawnikiem czasowym NC połączonym z pierwszym układem zasilania UZ1
prądowym połączonym
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na wejście układu. Natomiast układ pomiaru czasu UPC zasilany jest z drugiego
układu zasilania UZ2, na którego wejścia włączone sę wybiornik fazowy WF i nastawnikczasowy NC, a na jego trzecie wejście włączony jest układ kontroli zadziałania wyłącznika UKZW.
Jedno z wyjść układu pomiaru czasu UPC połączone jest z cyfrowym układem pomiaru prądu CUPP,
a drugie z cyfrowym wskatnikie~ czasu ewe, natomiast układ kontroli zadziałania wyłącznika
UKZW połączony jest z cyfrowym układem pomiaru prądu CUPP zasilanego z drugiego układu zasilania UZ2 połączonego z wejściem układu.
zespół autotransformatorów słuty do nastawiania dolnego oraz górnego prędu prob~er
czego współdziałając z odpowiednio zbudowanym-o znacznie powiększonej reaktancji rozproszeniewielozakresowym transformatorem prądowym zapewniającym utrzymanie stałej wartości prądu probierczego podczas próby i uzyskanie wymaganej jego stabilizacji. Zespół łęczników tyrystorowych umożliwia szybkie i bezstykowe załączanie prądu probierczego bez składowej nieustalonej
co zapewnia układ wybierania fazy zwany wybiornikiem fazowym WF. Układ pomiaru prądu probier~
czego ze względu na jego specyficzny charakter określony wymaganiami normy - ·paczki- sinusoid
o różnych długościach, zapewnia dużą dokładność pomiaru, szybkość pomiaru, możliwoś6 pomiaru
wartości skutecznej prędu w dowolnym wybranym okresie trwania ·paczki· prądowej, a także możli
wość zapamiętania wyniku w celu jego rejestracji. Po włączeniu układu do sieci następuje załąQ
czanie obwodu prądowego oraz układów sterowania. Ola ustawienia wartości prędu probierczego
należy wybrać odpowiedni zakres transformatora prądowego i zespołu autotransformatorów. wybierając na wybiorniku fazowym WF odpowiedni prąd znemionowy badanego wyzwalacza magnetycznegoBWM
wyłącznika samoczynnego i zakres prądu probierczego wyliczając półokres pomiaru prądu 2, 4 lub
8. Zalecanym półokresem pomiaru prądu przy badaniu charakterystyk wyzwalaczy magnetycznych
wyłączników samoczynnych jest czwarty półokres. Ustawiając wyłącznik WŁ w odpowiednie położe
nie - -dolny lub górny· prąd probierczy, nastawia się wymagane wartości prądu probierczego
zgodnie z wymaganiami badań. Po umocowaniu w uchwycie badanego wyzwalacza magnetycznego załącza
się dolny prąd probierczy, a następnie górny prąd probierczy, wartości których zostaję
wyświetlone na cyfrowym wskatniku WCPP pomiaru prądu. Próbę l-sekundową przeprowadza się dla
dolnego prądu probierczego ustawiając wyłącznik WŁ w odpowiednie położenie - próba l-sekundowa, korzystając z wewnętrznego generatora czasu w układzie pomiaru czasu UPC lub dla zwiększe
nia dokładności pomiaru z generatora zewnętrznego.
włączonego
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