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1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Mikroprocesorowe synchronizatory sieciowe typu SS-07 są  przeznaczone do "miękkiego" łączenia
obiektów elektroenergetycznych prądu przemiennego do pracy równoległej, praktycznie bez udarów prądów
wyrównawczych, do stosowania w energetyce do łączenia wysp, spinania sieci oraz podłączania generatorów
do sieci.

Synchronizatory SS-07 realizują automatycznie wybór następujących rodzajów pracy:

• synchronizacja automatyczna ze stałym czasem wyprzedzenia,

• spinanie wydzielonych systemów elektroenergetycznych,

• załączanie generatora na sieć bez napięcia,

• załączanie sieci na niezasilane pole generatorowe,

• zamykanie wyłącznika przy braku napięcia po obu stronach wyłącznika.

W synchronizatorach typu  SS-07 szczególny nacisk położono na niezawodność i dokładność łączenia.
Zastosowano  w  nich  unikalną  metodę  realizacji  stałego  czasu  wyprzedzenia  opartą  na  zaawansowanej
technice obróbki sygnałów, zapewniającą łączenie z uchybami mniejszymi od 2 stopni.

Unikalnymi cechami synchronizatora SS-07 są:

• możliwość  podłączenia  do  synchronizatora  wszystkich  obwodów pomiarowych,  kontrolnych
i sterowania  bez  komutacji  w  celu  maksymalizacji  niezawodności  i dyspozycyjności  układu
synchronizacji,

• identyfikacji aktualnego układu pracy rozdzielni,

• jednoczesne  wykonywanie  w wysokiej  precyzji  pomiarów w czterech  punktach  kontrolnych
układu elektroenergetycznego (np. w jednej gałęzi w rozdzielni 1,5 wyłącznikowej – pomiary
w dwóch systemach i dwóch odpływach),

• wyznaczanie jednoczesne parametrów kryterialnych synchronizacji  dla wszystkich możliwych
kierunków łączenia wybranego pola do systemu elektroenergetycznego,

• prezentacja  spełnienia  warunków  kryterialnych  synchronizacji  jeszcze  przed  uruchomieniem
procesu łączenia,

• niezależne sterowanie trzema wyłącznikami,

• wyrównywanie  częstotliwości  z  uwzględnieniem parametrów dynamiki  układu  napędowego,
umożliwiające załączenie w czasie kilkudziesięciu sekund,

• wyrównywanie napięć z uwzględnieniem parametrów dynamiki układu regulacji napięcia,

• szybkie łącza komunikacyjne (Fast Ethernet) do współpracy z nadrzędnymi systemami kontroli
i sterowania,

• płyta czołowa synchronizatora z wyświetlaczem LCD, klawiaturą i lampkami sygnalizacyjnymi
szczególnie przydatne w czasie uruchamiania procesu automatycznej synchronizacji na obiekcie
i rutynowej kontroli przebiegu procesu synchronizacji,

• możliwość  bezpośredniego  połączenia  synchronizatora  (światłowodem lub  skrętką)  z drugim
graficznym terminalem HMI pełniącym funkcję tablicy synchronizacyjnej (TS-20), przewidzianą
do montażu  na  pulpicie  sterowniczym w nastawni,  back-up panelach  lub  zamiennie  z  płytą
czołową bezpośrednio na synchronizatorze SS-07.
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Synchronizatory SS-07 są wyposażone w złącza komunikacyjne:

• 1x USB – na tablicy synoptycznej,

• 1x RS 485 – elektryczny lub optyczny (łącze inżynierskie),

• 2x RS 485 – elektryczny lub optyczny (łącza do SSiN i systemu wizualizacji iKar),

• 1x RS 485 – elektryczny lub optyczny do tablicy synoptycznej TS-20,

• 2x ETH – elektryczny do SSiN i systemu wizualizacji iKar.

Zależnie od wersji synchronizatora dostępne są następujące protokoły komunikacyjne:

• Modbus RTU,

• IEC 61870-5-103,

• IEC 61850,

• UDP.

2.   OPIS BUDOWY I DANE TECHNICZNE SS-07

Synchronizator  SS-07 jest  automatem  mikroprocesorowym,  którego  podzespoły  umieszczono  w
metalowej  kasecie  Euro  19”  3U  o  szerokości  84T,  przeznaczonej  do  zabudowania  w  typowej  szafie
przystosowanej  do montażu kaset  19-calowych.  Możliwe są  również inne wersje  obudów uzgodnione z
producentem.

Dla  zapewnienia  wysokiej  niezawodności  działania  SS-07 ma  redundancyjną  strukturę  sprzętową  i
programową, którą zapewniają dwa współpracujące z sobą układy pomiarowe, różniące się budową fizyczną
i  zasadą  działania.  Impuls  zamykający  wyłącznik  jest  generowany  przez  SS-07 z  nastawionym
wyprzedzeniem czasowym wtedy i tylko wtedy, gdy w tym samym czasie w obydwu układach pomiarowych
spełnione są warunki synchronizacji: napięciowy, częstotliwościowy, fazowy i przewidywany uchyb fazowy
jest mniejszy od 2º el.

Na froncie kasety montowana jest Tablica Synoptyczna, umożliwiająca śledzenie procesu synchronizacji.
Na wyświetlaczu LCD prezentowane są bieżące wartości napięć, częstotliwości i fazy oraz ich nastawione
wartości graniczne. Ponadto analogowo wyświetlana jest bezwzględna wartość różnicy faz z rozdzielczością
2 stopni. Diody LED sygnalizują aktualny stan pracy synchronizatora.

W  przypadku  wystąpienia  nieprawidłowości  w  przebiegu  procesu  synchronizacji,  na LCD  tablicy
synoptycznejwyświetlane są tekstem istotne informacje o rodzaju błędu i  dodatkowo zapalany jest  LED
sygnalizujący błąd. Ponadto wystąpienie błędu powoduje pobudzeniem wewnętrznego przekaźnika, którego
styki mogą być wykorzystane do zdalnej sygnalizacji tego zdarzenia.

Do synchronizatora  SS-07 doprowadza się bez komutacji z pomiarowych przekładników napięciowych
napięcia trójfazowo z odpływu (obiektu przyłączanego) oraz jednofazowo z pierwszego i drugiego systemu
odniesienia oraz odpływu drugiego  o wartości znamionowej 100 V RMS lub 100/√3 V RMS, 50 Hz, w
zależności od wersji urządzenia.

     Oprócz  sygnałów  pomiarowych,  do  synchronizatora  doprowadzane  są  sygnały  dwustanowe
odwzorowujące:  dwubitowo stany wyłączników i odłączników oraz jednobitowo sygnały wyboru rodzaju
łączenia, banku nastaw, wyłącznika, zezwolenia na pracę i blokad. 

Wejścia dwustanowe pobudzane są napięciem stałym o wartości 220, 110 lub 24 V DC, w zależności od
wersji urządzenia.

Sygnałami  wyjściowymi  z  synchronizatora  są  styki  przekaźników:  regulacji  napięcia,  regulacji
częstotliwości, załączania wyłącznika i sygnalizacji.

Wykrycie sytuacji uniemożliwiającej załączenie jest sygnalizowane za pomocą:

• lampki na płycie czołowej,
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• komunikatu słownego na wyświetlaczu LCD z tekstem podającym przyczynę niesprawności,

• zwarcia styków przekaźnika, które mogą być wykorzystane do zdalnego informowania operatora
o błędzie.

Podczas  synchronizacji  synchronizator  sygnalizuje  za  pomocą  podświetlanych  strzałek  działania
regulacyjne, zmierzające do sprowadzenia różnicy napięć i częstotliwości do wartości zadanych dla danego
rodzaju łączenia. Za pomocą belek krzyża odwzorowuje stan wyłącznika (pozioma zielona belka oznacza
wyłącznik otwarty "OFF" – czerwona pionowa wyłącznik zamknięty "ON").

Na  wyświetlaczu  LCD,  zależnie  od  aktualnego  trybu  pracy,  prezentowane  są  w  czterech  wierszach
następujące wielkości:

• w pierwszym: - aktualna różnica napięć i nastawione wartości dopuszczalne,

• w drugim: - aktualna różnica częstotliwości i nastawione wartości dopuszczalne,

• w trzecim: - aktualna różnica faz i nastawione wartości dopuszczalne,

• w czwartym: - bezwzględna wartość różnicy faz w formie zaczernionego paska.

Synchronizator SS-07 realizuje następujące rodzaje pracy:

• SYN – synchronizacja automatyczna obiektów energetycznych pracujących asynchronicznie z
wyrównywaniem  napięć  i  częstotliwości  oraz  zamykaniem  wyłącznika,  gdy  spełnione  są
warunki: napięciowy, częstotliwościowy i fazowy.

• ZSK –  łączenie  obiektów elektroelektroenergetycznych  pracujących  synchronicznie  do  pracy
równoległej (np. spinanie sieci), gdy spełnione są warunki: napięciowy, kąt rozchyłu wektorów
napięć mniejszy od zadanego, dryft fazy mniejszy od nastawionej wartości dopuszczalnej.

• SBN –  załączanie  generatora  (pola  własnego)  na  nie  zasilaną  sieć  (pole  odniesienia),  gdy
spełnione są warunki: napięcie szczątkowe nie przekracza wartości dopuszczalnych, napięcie i
częstotliwość generatora (pola własnego) mieści się w zadanym przedziale wartości.

• GBN – załączanie sieci na niezasilane pole generatorowe, gdy spełnione są warunki: napięcie
szczątkowe w polu generatora (własnym) nie przekracza wartości dopuszczalnych, napięcie sieci
mieści się w zadanym przedziale wartości.

• SGBN –  załączanie  wyłącznika,  gdy  po  obu  stronach  wyłącznika  napięcia  szczątkowe  nie
przekraczają dozwolonych wartości.

• TEST –  identyfikacja  nastawionych  parametrów,  czasu  zamykania  wyłącznika,  parametrów
układu regulacji obrotów i napięcia generatora.

Sposób regulacji napięcia

Sygnał regulujący napięcie jest generowany z opóźnieniem ok. 40 ms i utrzymuje się przez czas trwania
przekroczenia dozwolonej  wartości  różnicy napięć.  Jest  to sygnał  o częstotliwości  1 Hz,  o nastawionym
współczynniku wypełnienia, umożliwiającym dostrojenie sygnałów do charakterystyki regulatora napięcia.
Aktywny stan  sygnału  regulującego  napięcie  jest  sygnalizowany przez  podświetlenie  strzałki  na  płycie
czołowej synchronizatora. 

Sposób regulacji obrotów

Synchronizator  reguluje  obroty  generatora  za  pomocą  impulsów  o  zmiennym  czasie  trwania
generowanych  przez  adaptacyjny  regulator  obrotów. Aktywny  stan  sygnału  regulującego  napięcie  jest
sygnalizowany przez podświetlenie strzałki na płycie czołowej synchronizatora.

Jeżeli przez 20 s nie zostaje wysłany żaden impuls regulacji obrotów i w tym czasie bezwzględna wartość
różnicy  częstotliwości  jest  mniejsza  od  0,1%,  to  synchronizator  wysyła  impuls  powodujący  wyjście
generatora ze stanu pracy synchronicznej synfazowej.

KK_SS-07_v1.06 pl.odt    29.08.2017 4/9



3.   Podstawowe dane techniczne SS-07

Lp Parametr Wartość lub zakres 
i dokładność nastaw 

1 Napięcia pomiarowe Un 0 – 120 V; 50 Hz
(zależy od wersji)

2 Pobór mocy w torach pomiarowych < 0.5 VA

3 Napięcie zasilania i pomocnicze Up 155 ...300 V

4 Pobór mocy napięcia pomocniczego w torze zasilania < 15 VA (bez TS-20)

5 Pobór mocy napięcia pomocniczego w torze sterowania < 0,2 VA 

6 Nastawa czasu wyprzedzenia tw 1 ...320 ms z dyskretyzacją 1 ms

7 Nastawa dopuszczalnej różnicy częstotliwości ΔF ±3% Fs, dyskretyzacja 0,01% Fs
gdzie Fs to częstotliwość napięcia 
odniesienia, czyli ± 1,5 Hz 
z dyskretyzacją 5 mHz w przypadku 
Fs = 50 Hz

8 Automatyczne wyrównywanie częstotliwości impulsowe o zmiennym czasie

9 Nastawa dopuszczalnej różnicy napięć ΔU ± 0.2Un z dyskretyzacją 0,01Un

10 Automatyczne wyrównywanie napięć impulsowe

11 Dokładność łączenia (uchyb fazowy) δα ≤ 2 º

12 Nastawiany sektor kątowy przy spinaniu sieci Δθ ± 60 º z dyskretyzacją 1 º

13 Czas kontroli dryftu kąta między łączonymi obiektami Tg 1 ......10 s z dyskretyzacją 1 s

14 Dopuszczalny dryft kąta między obiektami w czasie łączenia 0,1 ...10 º/s z dyskretyzacją 0,1 º/s 

15 Napięcie własne łączonego pola z nie zasilaną siecią (1 ± 0,2)Un 
z dyskretyzacją 0,01 Un

16 Nastawiane napięcie szczątkowe na nie zasilanych szynach dolne 0 ...5 %Un
górne 0 ...20 %Un,  dyskretyz. 0,1%

17 USB na tablicy synoptycznej izolowane

18 RS 485 elektryczny izolowany full duplex

19 RS optyczny ST, 62,5/125 μm / 820 nm

20 Ethernet 10/100 MB RJ45

21 Ethernet z IEC 61850 RJ45

22 Protokoły komunikacyjne:
• Modbus RTU
• IEC 60870-5-103
• IEC 61850
• UDP

Dostępność:
standard
standard
opcja
opcja

23 Nominalny zakres temperatury otoczenia  - 5 .....+ 55  ºC 

24 Obudowa do systemu szaf 19” 3U x 84T x 250 mm

25 Waga 5100-5500 g
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4.  Moduł HMI – Tablica synchronizacyjna TS-20

Przykładowe ekrany panelu wyniesionego TS-20  (HMI)

Dodatkowa tablica synoptyczna (TS-20) jest urządzeniem przeznaczonym do umieszczenia na pulpicie 
sterowniczym w nastawni, back-up panelach lub w miejsce tablicy synoptycznej w obudowie SS-07 i jest 
łączona bezpośrednio z synchronizatorem za pomocą światłowodu lub skrętki.

Lp Parametr Wartość 

1 Napięcie zasilania i pomocnicze Up 110 ...260 V

2 Pobór mocy < 10 VA

3 RS optyczny ST,  62,5/125 μm

4 Nominalny zakres temperatury otoczenia - 5 .....+ 55  ºC

5 Obudowa do systemu szaf 19” lub natablicowa 3U x 42T x 100 mm

6 Waga 1200 g
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5. Oprogramowanie iKar dla SS-07

Przykładowy ekran programu iKar SYNVIEW

Oprogramowanie synchronizatora SS-07 umożliwia:

• lokalny i zdalny dostęp do wszystkich parametrów procesu synchronizacji w celu ich nastawienia
właściwego dla danej aplikacji,

• lokalny i zdalny dostęp do danych niezbędnych dla systemów SSiN,

• lokalną i zdalną wizualizację aktualnego stanu pracy układu w którym pracuje synchronizator,

• lokalną  i  zdalną  wizualizację  procesu  synchronizacji  na  tzw.  "Wirtualnej  Kolumnie
Synchronizacyjnej", pracującej on-line dzięki szybkim łączom komunikacyjnym (Fast Ethernet) na
monitorze komputera PC,

• analizę  procesu  synchronizacji  w  oparciu  o  dane  zarejestrowane  przez  synchronizator  w czasie
realizacji procesu łączenia obiektów elektroenergetycznych.
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6.   WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA

W  celu  poprawnego  zaprojektowania  układów  elektrycznych  na  rys.  1  przedstawiono  uproszczony
schemat połączeń synchronizatora SS-07.
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Rys.1 Schemat połączeń SS-07
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Oznaczenia na rysunku:

UA, UB – napięcia pomiarowe – opcja z zewnętrzną komutacją napięć

U1r, U1s, U1t – napięcia dołączonego obiektu (odpływ 1, generator)

U2r, U3r, U4r – napięcia odniesienia (system szyn 1, system szyn 2, odpływ 2) 

BANK-1,-2,-3,-4 – sygnał wyboru banku nastaw

START-1,-2,-3 – sygnał uruchomienia synchronizatora dla wybranego wyłącznika 1, 2 lub 3

RESTART – sygnał nie używany w synchronizatorze SS-07

STOP – sygnał stopu (bezwarunkowe przerwanie procesu synchronizacji)

BLKZ – sygnał zewnętrznej blokady zamykania wyłącznika przez synchronizator

WBR – sygnał wyboru synchronizatora (zezwolenie na pracę)

GEN1, GEN2 – wybrany zestaw nastaw dla pracy w trybie synchronizacja z generatorem

WZ – wyłącznik napięcia zasilania

V+, V-,  – napięcie baterii zasilania (gwarantowanego)

Up – napięcie pomocnicze do zasilanie wejść binarnych synchronizatora

U1ok, U1ok-C – Wejście informacji - Pomiar napięcia 1 wiarygodne

U2ok, U2ok-C – Wejście informacji - Pomiar napięcia 2 wiarygodne

U3ok, U3ok-C – Wejście informacji - Pomiar napięcia 3 wiarygodne

U4ok, U4ok-C – Wejście informacji - Pomiar napięcia 4 wiarygodne

Zw1, Zw1-C – Zestyki przekaźnika załączającego wyłącznik 1 

Zw2, Zw2-C – Zestyki przekaźnika załączającego wyłącznik 2 

Zw3, Zw3-C – Zestyki przekaźnika załączającego wyłącznik 3 

BL, BL-C – Zestyk przekaźnika sygnalizacji błędu

GP, GP-C – Zestyk przekaźnika sygnalizacji poprawnego zasilania synchronizatora / 
(Live contact)

SS, SS-C – Zestyk przekaźnika sygnalizacji startu synchronizacji

UW, UW-C – Zestyk przekaźnika sygnalizacji – uszkodzenie wewnętrzne

RO-C , OD – impuls na zmniejszenie obrotów (częstotliwości)

RO-C , OG – impuls na zwiększenie obrotów (częstotliwości)

RN-C , ND – impuls na zmniejszenie napięcia

RN-C , NG – impuls na zwiększenie napięcia

W1o , ... , W6o – sygnał otwartego wyłącznika, odłącznika nr 1, ..., 6

W1z, . ..., W6z – sygnał zamkniętego wyłącznika, odłącznika nr 1, ..., 6
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