7. ЗАШТИТА НА ЕЛЕКТРИЧНИ МОТОРИ

Задача 7.1.
Да се нагоди еднорелејната двофазна заштита на асинхрон мотор со следниве
податоци: Pn  800 kW , U n  6 kV , однос на струјата на пуштање и номиналната струја
моторот 5,5, n  0,95 , cos n  0,88 . Ако за куса врска на приклучоците на моторот се
обезбеди да минималната вредност на струјата на куса врска низ заштитата преминува kos
пати од нагодената вредност на струјата на оваа заштита, се смета дека со заштитата
ефикасно ќе се делува и при куса врска внатре во моторот (обично kos =2). Ако се усвои
дека kos =2, колку би требало да изнесува минималнта вредност на струјата на трифазна
куса врска на приклучоците на моторот?
Решение:
Шемета на оваа заштита е прикажана на сликата 1.
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Слика 1. Шема на еднорелејна двофазна заштита на мотори
Струјата на нагодување на оваа заштита се пресметува со изразот:
I podesuvanje 

ks  k sp  I motor
pi

За што е потребно да се пресмета струјата на вклучување (пуштање) на моторот, преку
номиналната струја на моторот која е:
In 

Pn
3  U n  n  cos  n



800
 92,1 A
3  6  0,95  0,88

Струјата на пуштање е 5,5 пати поголема од номиналната струја на моторот:
I motor  5,5  I n  5,5  92,1  506,55 A

Врз основа на номиналната струја на моторот се избира преносен однос на
струјниот мерен трансформатор pi  100 / 5 =20, така што познати се сите податоци за
пресметка на нагодувањето на релејот:
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I podesuvanje 

ks  k sp  I motor
pi



1,8  3  506,55 1579,3

 79 A
20
20

што за номинална струја на заштитниот уред од 5 А е нагодување од 16 inr , кое е доста
високо нагодување. Исто така може да се види дека примарната струја на нагодување на
заштитата е 17 пати поголема од номиналната струја на моторот што бара да се провери
дали струите на куси врски ќе можат да ја побудат оваа заштита.
Еднорелејната двофазна заштита може да се користи само во мрежи со изолирано
ѕвездиште на трансформаторот преку кој се напојува моторот. Во такви мрежи се
возможни само трифазна и двофазна куса врска. При проверка на осетливоста треба да се
провери колкава струја се мери со заштитата при овие видови на куси врски.
Кога ќе се случи трифазна куса врска, фазорите на струите на сите три фази се
еднакви по модул и фазно поместени за 1200 (симетрична куса врска). Со оглед на тоа што
постојат струи во сите три фази, на приклучоците на релејот ќе се појави разлика на
фазните струи:
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Од каде модулот на струјата низ релејот е:
Ir 

I L1 3
pi

При двофазна куса врска модулот на струјата во фазите со куса врска е 3 / 2 пати
помал од модулот на струјата на трифазна куса врска, а покритичен е оној случај кога
кусата врска ќе се случи помеѓу фазата во која постои струен трансформатор и фазата во
која тој не постои. Во тој случај спрема релејот се пренесува струја од една фаза, што е
двојно помала струја во однос на случајот кога кусата врска се случува помеѓу фази во
који и во двете постое струен трансформатор.
За да се обезбеди минимална осетливост на оваа заштита, потребно е струјата на
двофазна куса врска да изнесува:
I 2 fkv  kos  I podesuvanje  pi  2  79  20  3160 A

а минималната струја на трифазна куса врска би требала да изнесува:
I 3 fkv 

2
2
 I 2 fkv 
 3160  3648,9 A
3
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Задача 7.2.
Колку би изнесувала вредноста на струјата на трифазна куса врска на
приклучоците на моторот која би течела од страна на моторот? Асинхрониот мотор ги има
следниве податоци: Pn  800 kW , U n  6 kV , однос на струјата на пуштање и номиналната
струја моторот 6,6, n  0,95 , cos n  0,88 .
Решение:
За пресметка на трифазната струја на куса врска која ја генерира моторот, потребно
е да се пресмета импеданцијата на куса врска на моторот. До таа вредност се доаѓа така
што прво се пресметува привидната моќност на моторот:
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Sn 

Pn
800

 956,94 kVA
 n  cos  n 0,95  0,88

Реактанцијата на куса врска се пресметува врз основа на следниов израз:
Xk 

1
I motor
In



U n2
1
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 5,7 
S n 6,6 956,94

Битно е овде да се нагласи дека бројната вредност на реактанцијата пресметана со
горниот израз се поклопува со вредностите добиени со мерења који во поглед на куса
врска се извршени на реален мотор со овие карактеристики. Во случајот на моторот од
овој пример, со мерења е добена вредност на импеданцијата на куса врска од
Z k  1,182  j5,867   .
Струјата на трифазна куса врска која доаѓа од страната на моторот при трифазна куса
врска на неговите приклучоци, се пресметува од следниов израз
I 3fkv_motor 

1,1  U n
3  Xk



1,1  6
3  5,7

 668,5 A
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