Sta ii i posturi de transformare – Laborator 10

Circuite secundare

CIRCUITE SECUNDARE

Circuitele secundare (denumite
principale de func iuni:

i circuite auxiliare) cuprind urm toarele categorii

Instala iile de telemecanizare (care realizeaz comanda unor echipamente la distan de
c tre operatori), de i îndeplinesc în principiu acelea i func iuni de mai sus, pot fi considerate
totu i o categorie separat , datorit particularit ilor tehnice pe care le prezint .
Tendin ele actuale în dezvoltarea centralelor i a sta iilor electrice prezint o evolu ie în
direc iile:

Telemecanizarea este avantajoas , în regiuni greu accesibile, pentru care este dificil s se
asigure un personal permanent de exploatare. Telemecanizarea se mai explic adesea în cazul
grupurilor de sta ii electrice ale re elelor de distribu ie, conduse centralizat de la una dintre sta ii
sau dintr-un punct de comand special, amplasat în centrul de greutate al grupului.
Automatizarea trebuie conceput pentru diverse niveluri i eventual realizat în etape.
automatizarea unor p r i de instala ie termo, hidro sau electric . Astfel de automatiz ri
par iale exist de fapt în toate centralele i sta iile electrice (de exemplu, reglajul automat
al tensiunii la generatoare, for area excita iei, desc rcarea automat a sarcinii i
dezexcitarea rapid a generatoarelor, reglajul automat al tensiunii i al r cirii la
transformatoare, reanclan area automat rapid a liniilor electrice, anclan area automat
a aliment rilor de rezerv , protec ia tuturor elementelor etc).
automatizarea complex la nivel de central .
automatizarea complex la nivelul sistemului energetic (optimizarea producerii energiei, a
circula iei de puteri etc.)
La sta iile de transformare se realizeaz de obicei automatiz ri par iale, dintre care unele
au fost men ionate mai sus. O solu ie relativ nou este comanda-program, care permite
executarea automat a unei succesiuni de manevre printr-o singur comand . Manevrele se
execut în ordinea stabilit , cu controlul corespunz tor al blocajelor i f r posibilitate de eroare.
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Programele se pot referii la o singur celul (de exemplu conectarea sau deconectarea de
la barele colectoare) sau la întreaga sta ie (înlocuirea unei celule prin cupla de transfer).
Personalul de exploatare necesar într-o sta ie sau o central ine cont de gradul de
telemecanizare sau un grad suficient de automatizare.
În centralele i sta iile electrice cu personal permanent solu ia cea mai bun pentru exploatare

const în concentrarea tuturor aparatelor apar inând circuitelor secundare într-una sau mai multe camere
de comand .

Aceast solu ie are avantajul unei exploat ri comode, datorit drumurilor foarte scurte pe
care trebuie s le parcurg personalul, precum i cel al posibilit ii de a realiza u or
microclimatul necesar aparatelor, dintre care unele sunt foarte sensibile.
În instala iile f r personal permanent (telemecanizate sau complet automatizate),
aparatajul circuitelor secundare poate fi de asemenea complet centralizat, adic instalat într-o
înc pere special destinat acestui scop.
Descentralizare par ial , constând de exemplu în instalarea unora dintre aparatele
circuitelor secundare în imediata apropiere a aparatajului de înalt tensiune luând în considerare
în primul rând releele de protec ie, care se alimenteaz de la înf ur ri separate ale
transformatoarelor de curent, leg turile corespunz toare scurtându-se în acest mod foarte mult.
Descentralizarea total a circuitelor secundare reprezint solu ia extrem i ea const în
montarea tuturor aparatelor aferente în apropierea aparatajului de înalt tensiune. Solu ia este
aplicabil la instala iile f r personal permanent.
În acest caz, la centralele electrice i la sta iile mari, este bine s existe o camer de
supraveghere con inând un tablou cu principalul aparataj de m surat i de semnalizare, pentru ca
personalul de interven ie s se poat informa rapid asupra func ion rii instala iei.
Descentralizarea total este aplicabil i la sta iile electrice de tip interior cu personal
permanent.
Solu ia cu circuite individuale presupune ca fiecare circuit primar (de exemplu generator,
transformator, bloc generator-transformator, celul a unei sta ii electrice etc.) are propriile sale
circuite secundare, atât în ceea ce prive te aparatele cât i conductoarele aferente.
Avantajele acestei solu ii sunt evidente:
opera iile de control i de comand se execut comod;
dac circuitele secundare sunt centralizate într-o camer de comand , rezult o vedere de
ansamblu a întregii instala ii, ceea ce u ureaz exploatarea, reduce num rul gre elilor de
manevr i permite o lichidare mai rapid a avariilor; dac nu exist camer de comand ,
iar aparatajul de control este repartizat la celule, solu ia cu circuite individuale este
singura utilizabil ;
circuitele secundare sunt relativ simple, ceea ce u ureaz proiectarea i exploatarea i
reduce num rul defectelor;
defectele produse în cadrul circuitelor secundare sunt u or de localizat i de eliminat i nu
influen eaz decât circuitul primar corespunz tor.
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