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tranzystor TOP, nastepnie po ich wytqczeniu zata.cza
si§ tranzystory TCP i TDL - i tak na przemian. Czesto-
tliwosc przetqczania wybrana zostata na poziomie
40 kHz. Zmiany napiecia i pra.du uzyskiwane w uzwo-
jeniu pierwotnym transformatora TR1, wynikajqcezje-
go ciqgtego przelqczania, transformowane sa. do ob-
wodu wtornego przez odpowiednio dobrana. przektad-
nie. W obwodzie wtornym transformatora zastosowa-
no dwupotowkowy prostownikdiodowy z diodami D1
i D2 oraz wyjsciowy filtr ztozony z dtawika L i konden-
satora elektrolitycznego C.

Regulacje prqdu i napiecia wyjsciowego w obwo-
dzie ochrony uzyskuje sie przez modulacje szerokosci
impulsow sterujqcych praca. kluczy tranzystorowych
przetwornicy (metoda PWM). Za realizacj? odpowied-
niej sekwencji impulsow sterujqcych praca. urza.dzenia
odpowiedzialny jest blok sterowania. Schemat bloko-
wy tej czesci urzqdzenia przedstawiono na rys. 1. Blok
sterowania sktada si§ z ukladu regulacji, w ktorym
pomierzone wartosci potencjatu chronionego obiektu
EO i prqdu ochrony i porownywane sa. z wartosciami
nastawionymi. W zaleznosci od roznicy miedzy tymi
wartosciami wypracowany jest sygnat do uktadu stero-
wania, ktorego zadaniem jest wytworzenie odpowied-
niej sekwencji sygnalow sterujqcych pracq przetwor-
nicy. Sygnaty te po wzmocnieniu sterujq nastepnie
tranzystorami przetwornicy. W obwodzie wyjsciowym
urza.dzenia zastosowano przetwornik pomiarowy firmy
LEM, dzieki ktoremu uzyskuje si§ galwanicznie od-
separowany pomiar prqdu.

IMPULSOWE
URZADZENIE

POLARYZUJACE

IUP 20/60

f ZASIUVNIE | |Sov|

Rys. 3. Ptyta czotowa kasety

W uktadzie sterowania przewidziano sygnalizacj^
charakterystycznych stanow pracy urzqdzenia:

- obecnosc napiecia zasilaja.cego uktady elekt-
roniczne,

- przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy
urzqdzenia i zwiqzanq z tym chwilowa. przerw^ w jego
normalnej pracy (w tym czasie urzqdzenie pracuje jako
drenaz polaryzowany; po schlodzeniu si§ radiatora
stacja automatycznie przechodzi do normalnej pracy),

- pracf urza.dzenia w ograniczeniu pra.dowym;
w tym stanie nie jest utrzymywany zadany potencjai
ochrony, a stabilizowany jest prqd ochrony na ustalo-
nym poziomie,

- prac§ urza.dzenia z minimalnym prqdem ochrony,
- prac§ urzqdzenia w trybie regulacji potencjatowej

• jest to zasadniczy stan pracy stacji,
- prac? przerywana. urzqdzenia do pomiaru potenc-

jatu bez omowego spadku napiecia IR -jest to stan
pracy, w ktorym stacja jest okresowo, w ustalonych
odstepach czasu zatqczana i wytqczana.

Diody typu LED sygnalizuja.ce stany pracy urza.dze-
nia umieszczone sa. na plycie czolowej w polu ,,SYG-
NALIZACJA" i ,,REGULACJA", a ich rozmieszczenie
pokazano na rys. 3.

Konstrukcja mechaniczna
Typoszereg urza.dzen IUP montowanyjestwobudo-

wach wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej,
pokrytej powtoka. modyfikowanej poliestrowej farby
proszkowej. Zastosowane zabezpieczenie powtokowe
galwaniczne i malarskie gwarantuje wieloletnia. eks-
ploatacje obudowy w trudnych warunkach tere-
nowych. Obudow? urzqdzenia posadowic mozna na
fundamencie betonowym lub na konstrukcji stalowej.
Przewody elektryczne doprowadzane sa. do obudowy
od jej spodu.

Zasadnicza czesc - urza.dzenie polaryzuja.ce - zbudo-
wana jest w postaci zblokowanej kasety, ktora montowa-
na jest uchylnie w obudowie urza.dzenia. Kaseta wykona-
na jestz lekkiej konstrukcji stalowej, do ktorej umocowa-
na jest plyta czotowa, uktad przetwornicy tranzystorowej,
podzespoty energoelektroniczne, filtr przeciwzaktocenio-
wy, zabezpieczenia zwarciowe i przepieciowe. Rozmie-
szczenie aparatow kasety przedstawia rys. 4. Dostep do
wnetrza obudowy zabezpieczony jest za pomoca.
zamkow rozporowych na klucz trojkqtny, zas wychylenie
kasety mozliwe jest po wykreceniu wkreta mocujqcego
w gornej czesci ptyty czotowej.

Opis ptyty czotowej

• Mierniki:
E - potencjatu ochrony,
U - napigcia miedzy chronionym obiektem

a anoda.,
I - pra_du wyjsciowego,
CZAS PRACY - efektywny czas pracy (utrzymywane
nastawione parametry ochrony).

• Wskazniki stanow pracy urza.dzenia w polu ,,SYG-
NALIZACJA":
ZASILANIE - dioda zielona - sygnalizacja
zata.czenia urzqdzenia,
TEM - dioda czerwona - sygnalizacja chwilowego wyta.-
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Rys. 4. Schemat ideowy kasety

czenia urzqdzenia ze wzgledu na przekroczenie dopusz-
czalnej temperatury; radiator przetwornicy,
ON-OFF - dioda zotta - sygnalizacja zata.czenia trybu
,,praca przerywana".

• Wskazniki stanow pracy urzqdzenia w polu ..REGU-
LACJA":
POTENCJAt - dioda zielona - sygnalizacja trybu pracy
z automatyczna. regulacja, potencjatu,
PRA_D MIN - dioda zotta - sygnalizacja trybu pracy
z automatyczna. regulacja. zadanego minimalnego nateze-
nia prqdu wyjsciowego,
PRA.D MAX - dioda czerwona - sygnalizacja ograniczenia
pra.dowego, tj. trybu pracy z automatyczna. regulacja. pradu
wyjsciowego.

• Potencjometry regulacyjne \N polu
..REGULACJA":
POTENCJAt- regulacja potencjatu ochrony,
PRAD MAX - regulacja maksymalnego prqdu ochrony,
PRAD MIN - regulacja minimalnego prqdu ochrony.

• Zaciski kontrolno-pomiarowe.
• Wytqcznik gtowny r6znicowo-pra.dowy wraz z syg-

nalizacja..
• Wyla_cznik zasilania urza.dzenia wraz z sygnalizacja.
• Gniazdo wtykowe 220 V.10 A z wytqcznikiem i syg-

nalizacja. zata.czenia.
Typoszereg impulsowych urza_dzeri polary-

zujqcych produkowanych przez SPZP CORRPOL
Wcelu sprecyzowania cech eksploatacyjnych i kon-

strukcyjnych wprowadzono nast?puja.ce oznaczenia
urza.dzeri: IUP * / * - * . W miejscu pierwszej gwiazdki
podany jest znamionowy prqd polaryzacji, w miejscu
drugiej-maksymalne napiecie na wyjsciu zestacji przy
przerwie w obwodzie ochrony, natomiast w miejscu
trzeciej - symbol literowy wersji urzqdzenia.

Produkowany typoszereg obejmuje nastepuja.ee
urza.dzenia:

• 5 A, 1 0 A, 20 A, 25 A/60 V - do ochrony konstrukcji
podziemnych,

• 50 A / 24 V - do ochrony konstrukcji podwodnych,
• 50 A, 100 A/12 V- do ochrony przed prqdami

bta.dza.cymi.
Ze wzgledu na konstrukcje obudowy urza.dzenia

oraz jego cechy eksploatacyjne wyroznia sie 3 wersje
urzqdzeh:
X - obudowa jednokomorowa (uklad standardowy)
Y - obudowa dwukomorowa (uktad standardowy
+ komora na licznik energii elektrycznej)
Z - obudowa dwukomorowa (uklad standardowy
+ komora na wyposazenie dodatkowe, np. zintegro-
wany wezet pomiarowy).
Przyktad: IUP 20/60-X oznacza urza.dzenie polaryzu-
ja.ce o znamionowym pra.dzie 20 A, maksymalnym
napieciu wyjsciowym 60 V, w obudowie jednokomo-
rowej.

Impulsowe urza.dzenie polaryzujqce odznacza sie
duzq sprawnosciq dzieki sterowaniu parametrami pra-
cy na poziomie wysokiego napiecia oraz zastosowaniu
transformatora pracujqcego przy wysokiej czestotliwo-
sci. Transformator ten zapewnia rowniez separacje
uktadu ochrony katodowej od napiecia zasilajqcego,
a dodatkowy uktad elektroniczny nie dopuszcza do
pojawienia sie napiecia powyzej 60 V, nawet jesli
nastapi przerwanie obwodu ochrony katodowej. Prze-
twarzanie energii w uktadach impulsowych duzej czes-
totliwosci powoduje, ze prqd polaryzujqcy charaktery-
zuje sie bardzo matymi pulsacjami, co wptywa na
zwiekszenie trwatosci instalacji ochrony katodowej,
a wyeliminowanie ciezkich transformatorow zasilajq-
cych pozwala na wydatne zmniejszenie wymiarow
catego urzqdzenia. Nalezytakzestwierdzic, izwprowa-
dzenie niezbednych modyfikacji i usprawnieh pozwo-
lito na osiqgniecie standardu europejskiego.

IUP

Rys. 5. Schemat przytqczenia stacji do obiektu

Po zastosowaniu odpowiednich uktadowsprzegajq-
cych IUP mozna wtqczyc w zautomatyzowany system
monitoringu nadzorujqcy prace catego uktadu ochron-
nego.

Andrzej Wojewodka
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