
strona 636 wrzesień  2019www.energetyka.eu

I PRODUCENCI

Rosnące wymagania w zakresie nie-
zawodności, elastyczności oraz wszech-
stronności aplikacji elektroenergetycznej 
automatyki zabezpieczeniowej stają się no-
wymi wyzwaniami. Dynamicznie zmieniają-
ce się pod kątem cyfryzacji obiekty elektro-
energetyczne, w tym podstacje średniego 
napięcia, dają szansę na jeszcze efektyw-
niejszą eksploatację. 

Firma ABB,	od	lat	specjalizująca	się	w	do-
starczaniu	innowacyjnych	rozwiązań,	zaprojek-
towała	 urządzenie	 do	 kompleksowej	 ochrony	
aplikacji	 sieci	 dystrybucyjnych	 –	 wielofunkcyj-
ne zabezpieczenie oraz sterownik polowy typu 
	Relion	REX640.

Zabezpieczenie	 i	sterownik	REX640	 jest	
wynikiem wieloletnich doświadczeń firmy ABB 
w zakresie swobodnie konfigurowalnych prze-
kaźników	 zabezpieczeniowych	 Relion®. Po-
wstał	z	myślą	o	obsłudze	aplikacji	przeznaczo-
nych zarówno dla zakładów energetycznych, 
jak i przemysłowych. Rozbudowana funkcjo-
nalność pozwala na wykorzystanie go nie tylko 
w obszarze średnich napięć, ale również WN, 
np. w zabezpieczeniu odległościowym linii.

Warto wspomnieć o właściwym pozycjo-
nowaniu	 REX640	 względem	 wcześniejszych	
typów	oraz	serii	przekaźników	zabezpieczenio-
wych rodziny Relion.

1) andrzej.burdzy@pl.abb.com

Mgr inż. Andrzej Burdzy1)

Kierownik produktu ds. automatyki zabezpieczeniowej

Kompleksowa ochrona dla każdej aplikacji dystrybucji energii  
na bazie przekaźnika zabezpieczeniowego  

i sterownika REX640

Comprehensive protection for any power distribution 
application based on protection and control relay REX640

Rys.1.	Zabezpieczenie	i	sterownik	polowy	REX640

Rys.	2.	Pozycjonowanie	REX640	względem	pozostałych	zabezpieczeń	 
rodziny ABB Relion®

Zabezpieczenie	i	sterownik	polowy	REX640	łączy	w	sobie	funkcje	całej	ro-
dziny Relion® obecnej na krajowym oraz globalnym rynku. Możliwe jest zatem 
posiadanie	 w	 jednym	 urządzeniu	 szerokiej	 gamy	 funkcji	 zabezpieczeniowych,	
standardów oraz protokołów komunikacyjnych czy też ochrony przeciwłukowej.

Możliwe do zastosowania aplikacje
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ABB Relion®	 REX640	 wprowadza	 całkowicie	 nową	 kon-
cepcję wyboru i pakietowania aplikacji zabezpieczeniowych na 
potrzeby elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. 
Mogą	 one	 zawierać	 zarówno	 algorytmy	 zabezpieczeniowe	 jak	
i	sterownicze,	 a	 elastyczność	 łączenia	 ich	 ze	 sobą	 umożliwia	
dopasowanie do unikalnych wymagań danego obiektu elektro-
energetycznego. 

Dostępne	 opcjonalne	 pakiety	 obsługują	 następujące	
funkcje:
•	 zabezpieczenia	pól	liniowych

–	 zabezpieczenie	różnicowe	linii
–	 zabezpieczenie	odległościowe	linii
–	 zabezpieczenie	połączeń	międzysystemowych
–	 lokalizator	zwarcia

•	 zabezpieczenia	transformatorów	mocy
–	 zabezpieczenie	różnicowe	transformatora	dwu-	i	tróju-

zwojeniowego 
–	 sterowanie	podobciążeniowego	przełącznika	zaczepów

•	 zabezpieczenia	silników
–	 asynchronicznych
–	 synchronicznych

•	 zabezpieczenia	baterii	kondensatorów
•	 zabezpieczenia	szyn	zbiorczych
•	 automatyczna	synchronizacja

–	 wyłącznika	generatorowego
–	 wyłącznika	niegeneratorowego

•	 sterowanie	cewką	Petersena
•	 zabezpieczenia	łukochronne

energetycznym w rozdzielnicach jedno- i dwusystemowych. 
Umożliwia odbiór czterech strumieni próbkowanych wartości 
mierzonych (SMV) za pośrednictwem szyny procesowej opartej 
na	IEC	61850-9-2	LE.	Poza	standardem	IEC	61850,	wspierane	
są	również	protokoły	komunikacyjne,	takie	jak	DNP3.0	(szere-
gowy	oraz	TCP/IP),	Modbus	(szeregowy	oraz	TCP/IP)	oraz	IEC	
60870-5-103.

Przekaźnik	może	współpracować	zarówno	z	sensorami,	jak	
i	 klasycznymi	 przekładnikami	 z	 możliwością	 wykorzystania	 do	
20	kanałów	pomiarowych.	Ciekawą	opcją	jest	dostępność	ukła-
du kombinowanego, tj. jeden moduł oparty na kombisensorach, 
drugi	bazujący	na	klasycznych	przekładnikach.

Nowym elementem jest pojawienie się kolorowego wyświe-
tlacza dotykowego o wysokiej rozdzielczości.

Rys.	3.	Możliwe	do	zastosowania	aplikacje	w	REX640

Zmieniający	 się	 segment	 elektroenergetyki	 coraz	 częściej	
bazuje	na	cyfrowych	stacjach	wykorzystujących	m.in.	standard	
IEC61850	oraz	redundantną	komunikację	w	topologii	HSR/PRP.	
Pozwala to na realizację układów automatyki stacyjnej w komu-
nikacji	GOOSE.	

Urządzenie	 REX640	 zostało	 zaprojektowane,	 aby	 wyjść	
naprzeciw stawianym oczekiwaniom digitalizacji. Obsługuje 
szereg	 rozwiązań	 dedykowanych	 cyfrowym	 stacjom	 elektro-

Rys.	4.	Przykład	architektury	komunikacyjnej	opartej	o	IEC61850-9-2	
LE	z	wykorzystaniem	PROCESS	BUS	(szyny	procesowej)

Rys.	5.	Redundantna	komunikacja	w	topologii	PRP	i	HSR

Należy	pamiętać,	 iż	REX640	 został	 opracowany	nie	 tylko	
z	myślą	 o	 obsłudze	 zaawansowanych	 aplikacji.	Może	 również	
spełniać	funkcję	sterownika	polowego,	posiadającego	tzw.	funk-
cjonalność	 podstawową	 obejmującą	 około	 trzydziestu	 funkcji	
zabezpieczeniowych	 (m.in.	 prądowych	 kierunkowych	 i	 bezkie-
runkowych, napięciowych, częstotliwościowych etc.).

Komunikacja w topologii HSR

Komunikacja w topologii PRP

Common Ethernet
Station bus (IEC 61850-8-1), process bus (IEC 61850-9-2 LE) and IEEE 1588 v2 time synchronization
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Innowacyjność oraz elastyczność, jakie oferuje ABB Re-
lion®	REX640,	polega	na	możliwej	 rozbudowie	 istniejącego	za-
bezpieczenia o dodatkowe, rozszerzone aplikacje bez koniecz-
ności jego wymiany. Jako przykład może posłużyć pole odpły-
wowe, które w przyszłości będzie chroniło obiekt typu generator. 
Należy zaznaczyć, że przeprowadzenie modernizacji sprzętowej 
(np. doposażenie sterownika w dodatkowa kartę) oraz aktu-
alizacji oprogramowania może zostać wykonane przez odpo-
wiednio przeszkolonego pracownika obsługi danego obiektu, 
co w znacznym stopniu minimalizuje współczynnik MTTR. Ak-
tualizacja	 oprogramowania	 jest	 czynnością	 stosunkowo	prostą	
i polega na wprowadzeniu odpowiedniego klucza licencyjnego 
za pośrednictwem intuicyjnego oprogramowania. 

Zabezpieczenie i sterownik polowy Relion®	 REX640,	 po-
przez dostępność szerokiej gamy aplikacji oraz łatwość ich 
adaptacji, wyróżnia się na tle konkurencji. Podstawowa funk-
cjonalność została wzbogacona o dedykowane opcje możliwe 
do	zaimplementowania	w	trakcie	eksploatacji,	dając	możliwość	
zmiany	przeznaczenia	istniejącego	pola	SN.	

Urządzenie	wspiera	również	realizację	architektury	komuni-
kacyjnej	opartej	na	IEC61850-9-2	LE	(SMV)	oraz	wykorzystaniu	
technologii sensorowej, co czyni je jeszcze bardziej innowacyj-
nym.	Jest	to	niewątpliwie	nowe	podejście	do	automatyki	zabez-
pieczeniowej.

Rys. 6. Dostępne funkcje zabezpieczeniowe w Relion®	REX640

Rys.	7.	Przykład	rozszerzenia	funkcjonalności	istniejącego	 
pola odpływowego 
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