PECS II

Laborator 5 – Desc rc torul electric

DESC RC TORUL ELECTRIC

În stadiul actual al tehnicii, protec ia instala iilor electrice împotriva supratensiunilor
atmosferice se realizeaz prin paratr snete, prin conductoare de protec ie i desc rc toare.
Trebuie luate în considerare mai multe categorii de supratensiuni:
A. Supratensiunile de origine atmosferic au forma unor unde de impuls cu o amplitudine
de sute sau mii de kV (cu pant care poate atinge valori maxime de circa 1000 kV/ms), cu o
durat de ordinul microsecundelor, deplasându-se pe liniile aeriene cu viteza luminii, iar în
cabluri cu o vitez mai mic .
B. Supratensiunile de comuta ie au o durat de ordinul milisecundelor, o pant mult mai
mic decât a supratensiunilor atmosferice, iar amplitudinea lor nu dep e te de obicei
de 2÷3 ori tensiunea normal pe faz .
C. Supratensiunile la frecven a re elei pot apare în cazul unei puneri la p mânt
accidentale, al avariilor (scurtcircuite, arcuri electrice), sau al func ion rii necorespunz toare a
instala iilor pentru reglajul tensiunii i care pot atinge (7÷8)·Un.
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Desc rc toarele sunt aparate care, la apari ia unei supratensiuni în linia electric , leag
aceast linie la p mânt.
Locul desc rc toarelor într-o re ea electric :
a. între neutrul unui transformator i p mânt (figura 6.1.a).
b. între linia aerian i p mânt, în posturile de transformare (figura 6.1.b).
c. la intrarea unei linii aeriene într-o sta ie de conexiuni sau de transformare (figura 6.1.c).
d. la conexiunea prin cablu a unui motor electric (figura 6.1.d).

Fig. 6.1. Locul desc rc toarelor într-o re ea electric

În exploat rile electroenergetice, se utilizeaz desc rc toare având urm toarele forme
constructive:
desc rc toare cu rezisten
variabil , caracterizate prin faptul c limiteaz atât
amplitudinea supratensiunilor, realizând leg tura la p mânt prin intermediul unei
rezisten e dependente de tensiune, cât i intensit ile curen ilor de înso ire, la valori ce pot
fi întrerupte, f r a se ajunge la c derea tensiunii re elei;
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desc rc toare cu expulsie (cunoscute i sub numele de desc rc toare tubulare - DT),
caracterizate prin faptul c limiteaz amplitudinea supratensiunilor, realizând leg tura la
p mânt prin intermediul unui arc electric, f r rezisten interpus .
eclatoare (desc rc toare cu coarne - DC), caracterizate prin faptul c limiteaz - ca i
desc rc toarele cu expulsie - amplitudinea supratensiunilor, realizând leg tura la p mânt
prin intermediul unui arc electric f r rezisten electric interpus ; întreruperea
curen ilor de înso ire nu este sigur , ci depinde de condi ii determinate de re eaua în care
sunt instalate.
Principalele m rimi ce caracterizeaz performan ele desc rc toarelor sunt urm toarele:
tensiunea nominal – este tensiunea pentru care este dimensionat desc rc torul i re eaua
electric ;
tensiunea de stingere - este tensiunea de frecven industrial la care desc rc torul
asigur întreruperea curentului de înso ire;
tensiunea de amorsare la frecven a industrial – este tensiunea de frecven industrial
care aplicat la bornele desc rc torului produce amorsarea tuturor eclatoarelor serie ale
acestuia.
curentul de înso ire – este curentul care trece prin desc rc tor dup trecerea curentului de
desc rcare datorit tensiunii de frecven industrial a re elei.
I. Desc rc torul cu rezisten variabil - DRV
Desc rc torul cu rezisten variabil este un aparat care are proprietatea de a limita
supratensiunile pân la valori ce pot fi întrerupte de desc rc torul însu i prin intermediul unor
rezisten e dependente de tensiune i curentul de înso ire.
P r ile principale ale desc rc torului cu rezisten variabil sunt eclatoarele i rezisten ele
nelineare (variabile). Eclatoarele se construiesc în dou moduri: clasic (cu rezisten de untare)
i cu suflaj magnetic, de unde i denumirea celor dou tipuri (grupe) de desc rc toare:
desc rc toare cu rezisten variabil clasice (cu rezisten de untare);
desc rc toare cu rezisten variabil cu suflaj magnetic.
I.a Desc rc toare cu rezisten de untare
Principatele elemente componente ale unui astfel de desc rc tor sunt:
discurile eclatoare 1 din alam , montate în form de coloan ;
rezisten ele de untare 2, montate în paralel cu eclatoarele;
coloana cu rezisten e neliniare 3;
izolatorul de por elan 4.

Fig. 6.2. Desc rc tor cu rezisten
variabil i rezisten de untare
a – schi a constructiv ;
b – schema electric echivalent

a.

b.
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Eclatoarele au rolul de a asigura în exploatarea normal separarea fa de p mânt
a bornei aflate sub tensiune i de a amorsa când tensiunea aplicat dep e te o anumit
valoare. Rezisten ele de untare au rolul de a repartiza uniform câmpul electric pe eclatoare.
Func ionarea desc rc torului cu rezisten e de untare are loc la apari ia unei
supratensiuni care dep e te nivelul de protec ie asigurat de desc rc tor. Spa iul disruptiv al
coloanei de eclatoare este str puns (desc rc torul amorseaz ) i curentul de desc rcare este
condus spre p mânt, limitându-se supratensiunea în instala ie.
I.b. Desc rc toarele cu suflaj magnetic
Desc rc toarele cu suflaj magnetic se folosesc în re elele electrice unde se impune ca
desc rc toarele s reziste la unde lungi de supratensiune (supratensiuni de comuta ie), caz
în care limitarea curentului numai prin rezisten ele nelineare nu mai este posibil.
Aceste desc rc toare se deosebesc de desc rc toarele clasice prin faptul c fiecare
coloan de eclatoare are la cele dou capete câte o bobin de suflaj în paralel cu câte o rezisten
nelinear . Func ionarea desc rc torului cu suflaj magnetic se produce la apari ia unei unde de
supratensiune care conduce la formarea unui câmp magnetic care întinde arcul din spa iile
disruptive ale eclatoarelor, sub iindu-l i r cindu-l.

Fig. 6.3. Desc rc tor cu rezisten variabil cu
suflaj magnetic
E – eclatoare; R – rezisten variabil ;
BS – bobin de suflaj;
Fig. 6.4. Desc rc toare cu rezisten variabil
Rn – coloan principal de rezisten e;
a – desc rc tor tip DRVL; b – desc rc tor tip VA 100
Rs – rezisten e de untare

II. Desc rc torul cu expulsie tubular (DTF)
DTF este constituit dintr-un eclator introdus într-un tub izolant, numit eclator interior E2
care, sub ac iunea temperaturii arcului electric, degaj o mare cantitate de gaze. Pentru a evita
solicitarea permanent a dielectricului tubului, între tub i conductorul protejat se monteaz , de
obicei, un al doilea eclator, numit eclator exterior E1. Cantitatea mare de gaze dezvoltate de arcul
electric duce la evacuarea exploziv i, prin aceasta, la dezionizarea spa iului disruptiv i la
întreruperea curentului de înso ire.
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Fig. 6.5. Desc rc torul cu expulsie tubular (DTF)

Capacitatea de a întrerupe curen ii de înso ire este dependent de dimensiunile
geometrice ale DTF, în special de diametrul interior a c rui modificare trebuie urm rit cu
deosebit grij în exploatare.
Performan ele DTF sunt definite prin tensiunea nominal i prin intensit ile curen ilor
limit de înso ire, maxim i minim, în kA pe care DTF îi poate întrerupe f r a se defecta.
Avantajele DTF sunt:
pre de cump rare mic, fa de DRV;
montare simpl i ieftin ;
amorsare neînso it de declan ri.
Dezavantajele DTF sunt:
tensiune de amorsare mai înalt decât cea a DRV;
durat pân le amorsare mare;
supune echipamentul protejat, cu ocazia func ion rii, solicit rilor unor unde t iate;
zon de protec ie mic , comparativ cu cea a DRV;
schimbarea caracteristicilor de protec ie o dat cu modificarea diametrului tubului
generator de gaze;
între inere i supraveghere complicate i costisitoare, deoarece necesit întreruperi în
furnizarea de energie.
Din cauza dezavantajelor pe care le prezint în exploatare, comparativ cu DRV i cu DC,
acest tip de desc rc tor este înlocuit progresiv în instala iile de medie tensiune, de 3 ÷ 20 kV, i se
folose te din ce în ce mai pu in ca element de protec ie în liniile de 35 i de 110 kV.
III. Desc rc torul cu coarne (DC)
Desc rc torul cu coarne este un dispozitiv simplu de protec ie împotriva supratensiunilor
atmosferice format din dou eclatoare metalice montate pe izolatoare suport rigidizate pe
consol , fie pe un lan de izolare de întindere.
Unul din electrozii eclatorului se leag la o faz a echipamentului electric de protejat, iar
cel lalt este legat la p mânt. În exploatare normal eclatoarele asigur separarea fa de p mânt a
bornei aflat sub tensiune, iar la apari ia unei supratensiuni cu amplitudinea mai mare decât
tensiunea de amorsare a spa iului disruptiv, acesta amorseaz , limitând unda de supratensiune la
o valoare dinainte stabilit .
Arcul care se stabile te între electrozi i care dup scurgerea la p mânt a supratensiunii
r mâne alimentat de tensiunea re elei, de regul , nu poate fi stins decât prin deconectarea
instala iei de protec ie prin relee.
Astfel, utilizarea desc rc toarelor cu coarne presupune declan ri frecvente ale
întreruptoarelor instala iei protejate.
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Deoarece dup stingerea arcului, desc rc torul cu coarne î i recap t capacitatea de
func ionare i în scopul men inerii aliment rii consumatorilor, liniile electrice aeriene sunt
prev zute cu dispozitive de reanclan are automat rapid (RAR).
Desc rc toarele cu coarne se pot utiliza pentru protec ia izola iilor cu tensiuni pân la
220 kV. La noi în ar aceast protec ie se utilizeaz în prezent numai în re elele de medie
tensiune.

Fig. 6.6. Desc rc torul cu coarne (DC)
6 ÷20 kV tip vertical
1 – izolator; 2 – suport izolator; 3 – suport
tij ; 4 – tij ; 5 – urub de reglaj; 6 – buc
ghidare; 7 - corn superior; 8 – consol
sus inere corn inferior; 9 – corn inferior;
10 – br ar fixare consol sus inere corn
inferior; 11 – br ar fixare suport tij .

Desc rc toarele cu coarne prezint o eficien optim în cazul compens rii cu bobin de
stingere a curentului capacitiv de punere la p mânt. Prevederea la aceste desc rc toare a unui
electrod suplimentar sau împ r irea intervalului de protec ie în dou p r i este necesar pentru
evitarea amors rii intempestive a acestora datorit p s rilor.
Tabel 6.1. Caracteristicile unor desc rc toarelor cu rezisten
Tipul i
tensiunea
nominal

DRV-6
DRV-20
DRVS-110
RVS-60
XAD-37

Tensiunea
maxim
admisibil
pe
desc rc tor
[kV]

Tensiunea
de amorsare
la frecven
industrial
[kV]

Tensiunea
de amorsare
100% la
impuls de
tensiune de
tr snet
[kV]

7
24
100
81
37

16÷18
48÷60
232÷288
134÷169
59÷74

22÷33
67÷85
274÷340
170÷215
75÷100

Curentul
nominal de
desc rcare
[kA]

Tensiunea
rezidual la
curent
nominal de
desc rcare
[kV]

5
5
5
10
10

27
87
-

variabil utilizate în SEN
Tensiunea de încercare

c.c.

c.a.

6
20
-

37
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Fig. 6.2. Desc rc tor cu rezisten
variabil i rezisten de untare
a – schi a constructiv ;
b – schema electric echivalent

a.

b.

Fig. 6.3. Desc rc tor cu rezisten variabil cu
suflaj magnetic
E – eclatoare; R – rezisten variabil ;
BS – bobin de suflaj;
Fig. 6.4. Desc rc toare cu rezisten variabil
Rn – coloan principal de rezisten e;
a – desc rc tor tip DRVL; b – desc rc tor tip VA 100
Rs – rezisten e de untare
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Fig. 6.5. Desc rc torul cu expulsie tubular (DTF)

Fig. 6.6. Desc rc torul cu coarne (DC)
6 ÷20 kV tip vertical
1 – izolator; 2 – suport izolator; 3 – suport
tij ; 4 – tij ; 5 – urub de reglaj; 6 – buc
ghidare; 7 - corn superior; 8 – consol
sus inere corn inferior; 9 – corn inferior;
10 – br ar fixare consol sus inere corn
inferior; 11 – br ar fixare suport tij .
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