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Podmienky pre pripravenosť zdrojov AZ
Dáta vstupujúce
do algoritmu:
- NN,VN prvky
- režimy ovládania
- istič (strata) ovl.U,
- istič (strata) U pre pohony
- istič (strata) 100V 50Hz
- pôsobenie ochrany VN a NN
- dvere otvorené, NT_V, NT_S
- pretavená poistka
- uzamknutie QS
- meranie napätia
na primáre

Začiatok

Podmienky pre
pripravenosť zdroja
v algoritme AZ

Sú všetky dáta
vstupujúce do
algoritmu platné?

Strana 1

NIE

Minimálne jedna veličina
vstupujúca do algoritmu nie je
platná.

Zdroj nie je pripravený
k zaradeniu do AZ, alebo ak je
zaradený nie je pripravený ako
záskokový podľa nastavenej
priority.

ÁNO
Všetky veličiny vstupujúce
do algoritmu sú platné.

Žiadny z prvkov
vstupujúcich
do algoritmu
nesignalizuje
medzipolohu resp.
poruchu?

Signalizácia „zdroj
nepripravený“

NIE

Minimálne jeden prvok vstupujúci
do algoritmu signalizuje
medzipolohu alebo poruchu.

Koniec

ÁNO
Všetky prvky vstupujúce
do algoritmu signalizujú
korektný stav.
Signalizácia „zdroj pripravený“

Ak je prvok NN alebo
VN vypnutý, je príslušný
režim ovládania
diaľkovo ?

NIE

Režim ovládania VN alebo NN
prvkov je iný ako „diaľkovo“.

Zdroj je pripravený k zaradeniu
do AZ, alebo ak už bol zaradený
tak je pripravený ako záskokový
zdroj podľa nastavenej priority.

ÁNO
Vypnutie ističa alebo
strata U:
- ovládacie napätie
- napätie pre pohony
- napätie pre AZ
- napätie 100V 50Hz

Pri vypnutom stave NN
a VN prvkov je režim
ovládania „diaľkovo“.

Ak je prvok NN alebo
VN vypnutý, nie je
zároveň vypnutý istič
alebo netrvá strata
napätia?

NIE

ÁNO

ÁNO
Nie je aktívne žiadne
hlásenie.

Nie je simulované
nastavenie
nepripravenosti zdroja
pre „test DA“ ?

Je spustený „test DA“.

Hlásenia spôsobujúce
nepripravenosť:
- uzamknutie QS
- strata sig.U
- nebezpečné teplota
výstraha

Pri vypnutom stave NN
a VN prvkov netrvá žiadne
vyp.ističa alebo strata U.

Žiadne z hlásení
spôsobujúce
nepripravenosť zdroja nie
je aktívne?

Trvá hlásenie vyp.ističa alebo
strata U.

Nie je spustený „test
DA“.

NIE

Minimálne jedno hlásenie je
aktívne ( v log „1“ )

Združené napätie
na primári je v poriadku.

ÁNO

Združené napätie
na primári je nižšie
ako 70%z nominálu.

NIE

Na primári zdroja je
združené
napätie?

Podmienky pre zaradenie zdrojov do AZ
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Začiatok

Objavilo sa
napätie na VN

Vyslanie povelu
„Zaraď“ zdroj do AZ
(nastav prioritu zdroja)

Signalizácia
„prvok neprestavený“
Trvá hlásenie
„Blokovanie zdroja
od ochrany“?

ÁNO

Vyslanie povelu
na „Deblokuj“
pôsobenie ochrany

Ukončenie signalizácia
„Blokovanie zdroja
od pôsobenia ochrany“

NIE

Sú zapnuté prvky
pozdĺžneho delenia
VLSP?

NIE

ÁNO

Je NN strana pod
napätím (netrvá
strata U v ANG)?

NIE

Signalizácia
„prvok neprestavený“

ÁNO
Je prvok na VN
zapnutý a zároveň je
prvok na NN zapnutý
a má režim ovl.
“Diaľkovo“?

NIE

ÁNO

Má už niektorý
zdroj nastavenú
prioritu „1“ ?

NIE

ÁNO

Je NN prvok zdroja
vypnutý“ ?

NIE

Koniec

ÁNO

Je zdroj
„pripravený“ a má
prioritu „0“?
ÁNO
Nastav prioritu zdroja
na najväčšie číslo
zpriority zdrojov + 1

NIE

Ukončenie signalizácie
„AZ blokovaný“

Ukončenie signalizácie
„zdroj vyradený“

Zmena čísla „priority“

Podmienky pre vyradenie zdrojov a blokovanie AZ
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Začiatok

Podmienky pre
vyradenie už
zaradeného zdroja
z algoritmu AZ

Hlásenia vyraďujúce zdroj:
- generálne pôsobenie
- nebezpečná teplota vypnutie
- dvere otvorené
- pretavená poistka
Signalizácia „vzniknutej
poruchy “

Pôsobila ochrana na VN
strane (Generálne
pôsobenie)?

ÁNO

Do RISu prišlo „Gen.
pôsobenie“ príp.hlásenie
pre výpinanie VN.

Signalizácia „Blokovanie
zdroja od pôsobenia ochrany“

NIE
Signalizácia „Zdroj vyradený“
Do RISu neprišlo žiadne zo
zadefinovaných hlásení.
Vyradiť príslušný
zdroj

Prvok NN alebo VN
nezapol?

ÁNO

Signalizácia
„prvok neprestavený“

Existuje zdroj s vypnutým
NN prvkom a je zaradený
a pripravený?

NIE

Po zapnutí NN prvku sa
napätie na NN strane
neobjavilo?

ÁNO

NIE
ÁNO

NIE
Signalizácia „Zdroj vyradený“
na všetkých zdrojoch
ÁNO
Sekundár (NN prvok) zdroja
nevypol?

Vyradiť všetky zdroje

NIE

Pôsobila ochrana NN
ističa?

ÁNO

Pri VN prvku len ak
nepôsobila ochrana, ktorá
ho vypínala

NIE

Nastala zmena
stavu prvku
vstupujúceho
do AZ?

ÁNO

Signalizácia
„AZ blokovaný“

NIE
Vyslanie povelu na
„Nulovanie zdrojov“
Zmena čísla priority na
nula„0“ na všetkých zdrojoch

Koniec

Algoritmus spustenia AZ
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Zo strany 7

Začiatok

Strata NN
napätia
Je záskokovým
zdrojom DA?
Zapnúť primár
záskokoveho zdroja

Pripravený a zaradený
s najvyššou prioritou
(najmenšie číslo
priority)
NIE

Zapol primár
záskokového
zdroja?

Štart DA

Na stranu 6
ÁNO

Hlásenie „vyradený
zdroj“

NIE

Existuje
ďalší záskokový
zdroj?

Vyradiť príslušný
záskokový zdroj
Hlásenie „prvok
neprestavený“

ÁNO

Pri vyradení
zdroja nenulovať
prioritu !

Vypnúť sekundár prvého
(alebo predchádzajúceho
záskokového) zdroja

Hlásenie „vyradený
zdroj“

Hlásenie „prvok
neprestavený“

Vypol sekundár
prvého (alebo
predchádzajúceho
záskokpového)
zdroja

NIE

Bol AZ spustený
testom „DA“ ?
Vyradiť všetky zdroje

ÁNO

Hlásenie „AZ blokovaný“

Zapnúť sekundár
záskokového zdroja

Hlásenie „AZ neúspešný“

NIE

Ak neexistuje možnosť
prechodu na záskokový
zdroj (nie je aspoň
jeden zdroj z vypnutým
NN prvkom „zaradený“
a „pripravený“

Hlásenie „prvok
neprestavený“

ÁNO
Objavilo sa
na NN strane
napätie?

NIE
NIE
Hlásenie „AZ
úspešný“

ÁNO
NIE

Je zapnutý
režim vypínania
primáru trafa ?

Vypol
sekundár
záskokového
zdroja?

Na stranu 5
ÁNO

Vypnúť sekundár
záskokového zdroja
NIE

ÁNO
Vypnúť primár prvého
(alebo predchádzajúceho
záskokového) zdroja

Vypol primár prvého
zdroja?
ÁNO

Na stranu 5

Koniec

Na stranu 7

ÁNO

Zapol
sekundár
záskokového
zdroja?

NIE

Vypnutý
sekundár
záskokového
zdroja?

Vyradiť príslušný
záskokový zdroj

NIE

Hlásenie „prvok
neprestavený“

Hlásenie „vyradený
zdroj“

ÁNO

NIE

Existuje ďalší
záskok. zdroj?

ÁNO

Algoritmus návratu AZ

Zo strany 4
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Zo strany 6
Po „úspešnom“ záskoku
musí byť 30 minút
prítomné napätie na
zdroji z nižším číslom
priority, a zdroj musí byť
„pripravený“
a „zaradený“

Objavilo sa
napätie na VN

Ak sa po
„neúspešnom“
záskoku objaví
napätie na zdroji s
nižším číslom priority,
tak sa návrat udeje
okamžite

Pri teste
DA sa po 30
minútovom
chode DA udeje
návrat.

Štart návratu

ÁNO

Hlásenie
„Zdroj vyradený“

Zapnutý
primár zdroja
s obnoveným
napätím ?

Existuje
ďalší návratový
zdroj ?

Vyradiť príslušný
návratový zdroj

Hlásenie
„prvok neprestavený“

NIE

ÁNO

NIE

Zapnúť primár zdroja
s obnoveným napätím
Hlásenie
„Zdroj vyradený“
na všetkých zdrojoch

NIE
Zapol primár
zdroja s obnoveným
napätím ?
Vyradiť všetky zdroje
ÁNO

Je VLSP napájaná
z DA ?

Hlásenie
„AZ návrat neúspešný“

Vypnúť NN prvok
na pripojenie DA

ÁNO

NIE

Vypnutý NN prvok
na pripojenie
DA ?
ÁNO

Hlásenie
„AZ blokovaný“
NIE

Hlásenie
„prvok neprestavený“

Zaparkovať na zdroj,
ktorý mal posledný
U a je zaradený
Koniec

Stopnúť (zastaviť) DA

Zapnutý
sekundár zdroja
odkiaľ je napájaná
VLSP ?
ÁNO

Stopol sa chod
DA ?

Vypnúť sekundár zdroja
odkiaľ je napájaná VLSP

NIE
ÁNO

Bol AZ spustený
testom „DA“ ?
ÁNO

Hlásenie
„prvok neprestavený“

NIE
Zapli sa NN v
ývody definované
na odľahčenie ?

Vyradiť zdroj DA

Vypol
sekundár zdroja
odkiaľ je napájaná
VLSP ?

NIE

Na strany 7

NIE

Hlásenie
„Zdroj vyradený“

ÁNO

ÁNO

Hlásenie
„prvok neprestavený“

Zapnúť NN vývody, ktoré sú
definované na odľahčenie
(po definovanom čase)

Zapnúť sekundár zdroja
s obnoveným napätím

Zapol sekundár
zdroja s obnoveným
napätím ?

NIE

ÁNO

Hlásenie
„prvok neprestavený“

Vypol primár
zdroja predošlého
návrat.zdroja ?

Vypnúť primár
zdroja predošlého
návratového zdroja

Hlásenie
„prvok neprestavený“

ÁNO
NIE
NIE

ÁNO
ÁNO
Objavilo sa na NN
strane napätie ?

Je zapnutý režim
vypínania primáru
trafa ?
Hlásenie
„AZ návrat úspešný“

Algoritmus spustenia DA
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Zo strany 4

Naštartovaný
DA ?

NIE

ÁNO

NIE

Je definované
(potrebné) výkonové
odľahčenie?

ÁNO
Vypnúť prvky
určené pre odľahčenie
Hlásenie
„prvok neprestavený“
Vypnuté NN prvky
pre výkonové
odľahčenie ?

NIE
Hlásenie „vyradený zdroj“

ÁNO

Hlásenie „AZ úspešný“

Zapnutie NN prvku
pre pripojenie DA

Zapnutý NN prvok
pre pripojenie
DA ?

NIE

ÁNO
Objavilo sa na NN
strane napätie ?

NIE

Hlásenie „AZ úspešný“

ÁNO

NIE

Je zapnutý režim
vypínania primáru
trafa ?
ÁNO

Vypnúť primár prvého
(alebo predchádzajúceho
záskokového) zdroja

Vypol primár
prvého
zdroja ?
ÁNO

NIE
Hlásenie
„prvok neprestavený“

Na stranu 5

Algoritmus spustenia skúšky DA

Strana 7

Začiatok

Vyslanie
povelu „Test DA“
Hlásenie
„Test DA“ – začiatok (beží test)

Je zdroj DA zaradený
a pripravený ?

NIE

ÁNO

Hlásenie
„Test DA nevykonateľný“

Je VLSP napájaná
zo zdroja s
prioritou „1“ ?

NIE

ÁNO
Nastaviť nepripravenosť
pre všetky zdroje
(okrem DA a
zdroja priority „1“)
Hlásenie „Zdroj nepripravený“
na všetkých zdrojoch (okrem DA a „1“)
Softwérovo nasimulovať
stratu NN napätia

Na stranu 4

Zo strany 5

Zo strany 4

Ukončiť nepripravenosť
pre všetky zdroje, ktoré
boli nastavené testom „DA“

Hlásenie „Zdroj pripravený“
na všetkých zdrojoch, ktoré
boli nastavené „testom DA“
Hlásenie
„Test DA“ – koniec (nebeží test)

Koniec

