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Nowe funkcjonalności zabezpieczeń e2TANGO 
– zabezpieczenie od ferrorezonansu (Ufr)
Dariusz Sajewicz, Mariusz Radziszewski – Elektrometal Energetyka SA

Zjawisko ferrorezonansu jest uważane za główną przyczynę uszkodzeń przekładników napięciowych 

instalowanych w układach elektroenergetycznych średniego napięcia. Skutkiem ferrorezonansu jest 

znaczne nasycenie rdzenia przekładnika oraz wzrost prądu w uzwojeniu pierwotnym, prowadzące w efekcie 

do termicznego zniszczenia układu izolacyjnego. 

Szybka detekcja zjawiska ferrorezonansu jest szczególnie istotna dla układów elektroenergetycznych 

średnich napięć ze względu na możliwość uszkodzenia zainstalowanych w nich przekładników napięciowych. 

Przepięcia oraz przetężenia będące skutkiem wystąpienia drgań relaksacyjnych mogą być przyczyną 

uszkodzenia przekładników napięciowych oraz kabli. Stany zakłóceniowe będące wynikiem ferrorezonansu, 

mogą również spowodować błędne zadziałanie elektro-energetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Rys.1. Widok sterownika zabezpieczeniowego e2TANGO z 
funkcją zabezpieczenia ferrorezonasu

Tab.1. Zabezpieczenie od ferrorezonansu Ufr – opis poszczególnych nastaw

W ramach badań przemysłowych prowadzonych przez firmę Elektrometal 
Energetyka S.A. opracowano szybki algorytm adaptacyjny do detekcji 
zjawiska ferrorezonansu, z wykorzystaniem dowolnego napięcia 
fazowego (L1, L2, L3), jak również napięcia składowej zerowej U0. Algorytm 
zaimplementowano w sterowniku polowym e2TANGO-800, a do wykrywania 
zjawiska ferrorezonansu użyto poszczególnych napięć fazowych, opis 
nastaw zabezpieczenia przedstawiono w tabeli 1. 

Opracowany układ eliminacji ferrorezonansu zawiera dwa stopnie: 
 » pierwszy służy do zwierania uzwojenia otwartego trójkąta 

przekładników napięciowych (sygnał U0), rezystancję wyznaczono na 
podstawie obliczeń i eksperymentalnie; 

 » drugi służy do zwierania uzwojeń wtórnych przekładników 
napięciowych, rezystancję wyznaczono na podstawie obliczeń 
i eksperymentalnie w zależności od napięcia znamionowego 
przekładników. W rozwiązaniu zastosowano jako elementy 
wykonawcze rezystory węglowe bezimpedancyjne.

Us
Wartość napięcia składowej harmonicznej, od której nastąpi pobudzenie zabezpieczenia. Nastawiane jako wielokrotność Ub, tak samo 
jak w zabezpieczeniu nadnapięciowym/podnapięciowym.

t Czas zwłoki zadziałania zabezpieczenia

t1 max Maksymalny czas tłumienia 1 stopnia zabezpieczenia, po którym nastąpi odwzbudzenie wyjścia 1

t styg.1 Czas stygnięcia liczony od odwzbudzenia wyjścia 1. Blokuje ponowne zadziałanie.

t2 max Maksymalny czas tłumienia 2 stopnia zabezpieczenia, po którym nastąpi odwzbudzenie wyjścia 2

Wy1
Wyjście sterowania załączeniem pierwszego stopnia (rezystora RΔ). Pobudzone po zadziałaniu zabezpieczenia. Odwzbudzane jeżeli 
zabezpieczenie się odwzbudzi lub upłynie czas t1 max.

Wy2
Wyjście sterowania załączeniem drugiego stopnia (rezystorów R). Jeżeli nie jest wybrane drugi stopień zabezpieczenia nie jest 
aktywny. Pobudzone po niepowodzeniu tłumienia pierwszego stopnia. Odwzbudzane jeżeli zabezpieczenie się odwzbudzi lub upłynie 
czas t1 max.

We1 Kontrola ciągłości obwodu I stopnia

We2 Kontrola ciągłości obwodu II stopnia

Wyzw.rej. Wyzwolenie rejestratora zakłóceń

%t rej. Zakl Czas rejestracji po wyzwoleniu rejestratora
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Rys.3. Schemat ideowy połączeń elektrycznych sterownika e2TANGO w wersji z zabezpieczeniem od ferrorezonansu. B – karta wyjść na której zabudowano 
dwustopniowy układ eliminacji, kolorem czerwonym zaznaczono niezbędne połączenia elektryczne pomiędzy kartami B i TU.

Do budowy prototypu wykorzystano kartę wyjść B, w 
której zabudowano elementy wykonawcze obydwu stopni 
zabezpieczenia. Schemat ideowy połączeń sterownika 
polowego typu e2TANGO wymaganych do poprawnej pracy 
zabezpieczenia od ferrorezonansu przedstawiono na rysunku 
2.

Wersja komercyjna zabezpieczenia od ferrorezonansu może 
być zaimplementowana w nowych sterownikach e2TANGO 
wraz z dedykowaną kartą wyjść. W przypadku starszej wersji 
urządzenia, dystrybucja nowej funkcjonalności polegać będzie 
na zakupie karty wyjść i upgrade oprogramowania.

Dodatkowo dla poprawnej pracy pozostałych sterowników 
polowych w obrębie rozdzielnicy istnieje potrzeba 
wprowadzenia z pola pomiaru napięcia dwóch dodatkowych 
obwodów: 

 » do blokowania zabezpieczeń wykorzystujących składowa 
zerową napięcia, przed zadziałaniem pierwszego stopnia 
zabezpieczenia od ferrorezonansu; 

 » do blokowania zabezpieczeń wykorzystujących 
napięcia fazowe, przed zadziałaniem drugiego stopnia 
zabezpieczenia od ferrorezonansu. 

Podsumowanie
Zakłócenia w systemie elektroenergetycznym, w tym zjawisko 

ferrorezonansu, to niekorzystny stan pra¬cy charakteryzujący 
się powstaniem warunków uniemożliwiających normalną pracę 
poszczególnych urządzeń w nim zainstalowanych oraz po 
stronie odbiorców bytowo-komunalnych, komercyjnych oraz 
przemysłowych. Jednym z rodzajów zakłóceń są zagrożenia, 
które mogą być tolerowane czasowo, ale jednak powinny 
być sygnalizowane obsłudze w celu usunięcia przyczyny 
zagrożenia przed upływem dopuszczalnego czasu trwania 
zakłócenia.

ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA

ul. Działkowa 67, 02-234 Warszawa
T: (48) 22 350 75 50, F: (+48) 22 350 75 51
eaz@elektrometal-energetyka.pl
www.elektrometal-energetyka.pl

Rys.2. Zabezpieczenie od ferrorezonansu Ufr – nastawy zabezpieczeń

Nowa funkcja zabezpieczeniowa  realizowana przez sterowniki 
polowe typu e2TANGO umożliwi współczesnym urządzeniom 
EAZ jeszcze lepszą diagnostykę chronionych urządzeń i 
obiektów oraz poprawę niezawodności zasilania odbiorców. 


