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Típusa / gyári száma / gyártás éve:
DAM-12 / 305001/14 / 2014
Gyártó:
Transzvill Mérőváltó Gyártó és Forgalmazó Zrt.
Névleges primer áram (Ipr):
150A
Névleges állandósult melegedési határáram (Icth):
1,2 x Ipr
Névleges szekunder áramok (Isr)
5A
/ 1A
Névleges teljesítmények (Sr):
10VA
/ 10VA
Pontossági osztály:
0,2S FS5 / 5P10
Névleges frekvencia:
50 Hz
Készülék legnagyobb üzemfeszültsége (Um):
12kV
Névleges lökő próbafeszültség:
75kV
Névleges ipari frekvenciás próbafeszültség:
28kV
Névleges dinamikus határáram (Idyn):
40kA
Névleges termikus határáram (Ith) / időhatár
16kA – 1s
Tömeg (kg):
22
Hőmérsékletosztály:
B

Megrendelés száma:
INFOWARE munkaszám:

Ezt a vizsgálati jegyzőkönyvet a megrendelő írásbeli engedélye nélkül harmadik félnek átadni tilos.
A jegyzőkönyvet sokszorosítani csak teljes egészében, változtatás nélkül lehet.
Minden jog fenntartva INFOWARE Zrt.
A jegyzőkönyvben feltüntetett eredmények csak a vizsgált készülékre, berendezésre vonatkoznak.
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1. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A vizsgált DAM-12 típusú, 150/5/1A áttételű, a 3. pontban részletezett névleges jellemzőkkel rendelkező áramváltó a vonatkozó MSZ EN 61869-1 és MSZ EN 61869-2 (továbbiakban [1] és [2]) szabvány típusvizsgálati követelményeinek megfelelt, mert
az adattábla megfelelt a [2]-ben előírt a követelményeknek,
a mért hibák értékei kisebbek, mint [2] 5.6 pontban előírt határértékek,
a zárlatbiztossági vizsgálat előtt és után mért hibák értékeinek eltérései kisebbek,
mint [2] 7.2.201 b) pontban előírt határérték,
a mérőmag a műszerbiztonsági tényező vizsgálatára [2] 7.2.6.202 pontban előírt
feltételeknek megfelelt,
az áramváltó primer tekercse a 15 x (+75kV) és a 15 x (-75kV) lökőfeszültségű
igénybevételt kiállotta,
az áramváltó primer tekercse a zárlatbiztossági vizsgálat előtti 28kVEFF-1perc és a
zárlatbiztossági vizsgálat utáni 25,2kVEFF-1perc ipari frekvenciás igénybevételt kiállotta,
az áramváltó szekunder tekercsei a zárlatbiztossági vizsgálat előtti 3kVEFF-1perc és
a zárlatbiztossági vizsgálat utáni 2,7kVEFF-1perc ipari frekvenciás igénybevételt kiállották,
a zárlatbiztossági vizsgálat előtt és a zárlatbiztossági vizsgálat után az áramváltó
nyitott szekunder tekercsei a primer oldali 180A – 60s áramnak megfelelő menetszigetelési feszültség igénybevételt kiállották,
a zárlatbiztossági vizsgálat előtt és után a részleges kisülés látszólagos töltésének
mért értéke [1] 7.3.2 pontjában megadott határérték alatt maradt,
a zárlatbiztossági vizsgálat sikeres volt, mert a 41,1kA/18,8kAEFF – 0,774s paraméterekkel elvégzett kapcsolás után [2] 7.2.201 pontjában leírt a)…d) feltételek teljesültek:
a) a zárlati kapcsolás után nem volt látható sérülés
b) a hibák nem tértek el nagyobb mértékben a vizsgálatok előtt feljegyzett értéktől,
mint a pontossági osztály hibahatárainak a fele (lásd 3. és 4. táblázatban)
c) a 90%-os vizsgálati feszültség ill. áram mellett kiállotta az előírt villamos vizsgálatokat (lásd a 4.3, 4.4 és 4.5 pontokban)
d) a szigetelést a vezető környezetében nem kellett vizsgálni, mert az áramsűrűségek értéke zárlatkor < 180A/mm2.
a 180A névleges állandósult melegedési határárammal elvégzett melegedési vizsgálat a (20x5) mm2 sínnel való bekötés esetén sikeres volt, mert
az áramváltó primer tekercsének melegedése a kivezetésnél 19,5K < 50K,
az áramváltó primer tekercsének melegedése 23,8K < 85K
az áramváltó szekunder tekercseinek melegedése max. 14,4K < 85K volt.
A próbatárgy azonosítására csatolt rajz:

SZÁMOZOTT OLDAL: 18
ÁBRA: 8

OSZCILLOGRAM: 1
TÁBLÁZAT: 12

DAM12-100

FÉNYKÉP: 6
RAJZ: 1

A vizsgálatnál alkalmazott szabványok:
[1] MSZ EN 61869-1 (2009. nov.): Mérőtranszformátorok. 1. rész: Általános követelmények
[2] MSZ EN 61869-2 (2013. júl.): Mérőtranszformátorok. 2. rész: Kiegészítő követelmények áramváltókhoz.
[3] MSZ EN 62271-102 (2003): Nagyfeszültségű váltakozó áramú szakaszolók és földelőkapcsolók.
[4] MSZ EN 62271-1 (2008): Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 1. rész: Közös előírások.
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2. VIZSGÁLATI PROGRAM, ELŐÍRÁSOK ÉS AZ ALKALMAZOTT MÓDSZER
Az áramváltón a vonatkozó MSZ EN 61869-1 és MSZ EN 61869-2 (IEC 61869-1 és IEC
61869-2) szabvány szerinti összes típus ill. darabvizsgálatot kellett elvégezni a fenti szabványokban részletezett vizsgálati áramkörben és vizsgálati módszerrel.
3. A PRÓBATÁRGY AZONOSÍTÁSA
3.1 MŰSZAKI ADATOK ÉS JELLEMZŐK
Típus / gyári száma:
Névleges jellemzők:
Névleges primer áram:
Névleges állandósult melegedési határáram:
Szekunder tekercsek (magok):
Névleges szekunder áramok
Névleges teljesítmények:
Pontossági osztályok:
Névleges frekvencia:
Névleges dinamikus határáram:
Névleges termikus határáram / időhatár:
Névleges feszültség:
Névleges lökő próbafeszültség:
Névleges ipari frekvenciás próbafeszültség:
Tömeg:
Szigetelés hőosztálya:

150A
1,2 x Ipr
(1S1-1S2)
5A
10VA
0,2 S - FS5
50Hz
40kA
16kA – 1s
12kV
75kV
28kV
22 kg
B

Primer tekercs - 4 menet:
1S1-1S2 tekercs - 120 menet:
2S1-2S2 tekercs – 600 menet:

5 II 0,5 x 40mm / Cu
5 II Ø1,06mm / Cu
Ø0,9mm / Cu

DAM-12 / 305001/14

/ (2S1-2S2)
/
1A
/ 10VA
/ 5P10

3.2 AZ ÁRAMVÁLTÓ AZONOSÍTÁSA, KAPOCSJELŐLÉSEK ÉS AZ ADATTÁBLA ELLENŐRZÉSE
A megrendelő ill. a gyártó nyilatkozott arról, hogy a próbatárgy megfelel a csatolt DAM12100 számú rajznak, Infoware Zárlati Próbaállomása ezt részleteiben nem ellenőrizte.
Az adattáblán feltüntetett adatok és a kivezetések jelölése megfelel a vonatkozó MSZ EN
61869-1 és MSZ EN 61869-2 szabványok (továbbiakban [1] és [2] szabvány) 6.13 ill.
6.13.202 pont szerinti követelményeknek. Az adattáblát az 1. fénykép mutatja.
Az áramváltó kapcsainak jelölése megfelel [1] és [2] 6.13 pont szerinti követelményeknek.
A tekercsek megfelelő polaritását méréssel ellenőriztük.
4. A VIZSGÁLATOK ISMERTETÉSE
Miután ugyanazon az áramváltón végezzük el a villamos szilárdsági és zárlatbiztossági
vizsgálatokat, a pontossági méréseket és az előírt darabvizsgálatokat a vizsgálat sorozat
kezdetekor és a zárlatbiztossági vizsgálatok után is elvégeztük.
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VIZSGÁLATA

4.1.1 Mérőhídon végzett pontossági mérések
[2] 5.6.201.3 és 5.6.202.2.4 pontjaiban megadott legnagyobb hiba értékeket az alábbi két
táblázatban foglaltuk össze:
1. Táblázat:
Mérő áramváltók áramhiba és szöghiba határai
Pontossági
Áram- (áttételi) hiba a névleges áram
Szöghiba a névleges áram alábbi százaléosztály
alábbi százalékainál,
kainál,
25-100% közötti névleges tehernél
25-100% névleges tehernél
[ ± %]
[ ± crad]
1
5
20
100
120
1
5
20
100
120
0,75
0,35
0,2
0,2
0,2
0,9
0,45
0,3
0,3
0,3
0,2 S
2. Táblázat:
Pontossági
osztály
5P

Védelmi áramváltók áramhiba és szöghiba határai
Áramhiba a névleges
Szöghiba a névleges Teljes hiba a névleges
áramnál
áramnál
pontossági
[ ± %]
[ ± crad]
határáramnál [%]
1
1.8
5

A mért értékeket az alábbi 3. és 4. táblázat tartalmazza:
1)

3. Táblázat:
Mérőmag (1S1 – 1S2) áramhiba és szöghiba értékei
Mérés Teher
Áram- (áttételi) hiba a névleges áram
Szöghiba a névleges áram alábbi
ideje
(VA)
alábbi százalékainál
[%]
százalékainál
[crad]
1
5
20
100
120
1
5
20
100
120
0,11
0,10
0,10
0,12
0,12
0,09
0,08
0,06
0,01
0,01
Zárlat
10
előtt
0,17
0,16
0,16
0,15
0,15
0,05
0,04
0,04
0,02
0,02
2,5
0,10
0,10
0,10
0,12
0,12
0,09
0,09
0,06
0,01
0,01
Zárlat
10
után
0,17
0,16
0,16
0,16
0,15
0,05
0,05
0,04
0,03
0,02
2,5
1)

4. Táblázat:
Védelmi mag (2S1 – 2S2) áramhiba és szöghiba értékei
Mérés
Áramhiba a névleges
Szöghiba a névleges Teljes hiba a névleges
Ideje
áramnál
áramnál
pontossági határ[%]
[crad]
áramnál [%]
2)
0,17
0,06
0,40
Zárlat előtt
0,24
0,05
Zárlat után
1) A hibák mérését az Infoware mérnökének jelenlétében a Transzvill Zrt. mérőlaboratóriumában végeztük
el, az áramváltó mérőberendezés MKEH kalibrálási bizonyítványának száma: EÁT – 0009/2012.
2) lásd a 4.1.2 pontban

A vizsgálat eredménye sikeres, mert
a mért hibák értékei kisebbek, mint [2]-ben előírt határértékek
a zárlat előtt és után mért hibák értékeinek eltérései kisebbek, mint [2]
7.2.201 b) pontban előírt határérték (eltérés kisebb legyen, mint a pontossági
osztály hibahatárainak a fele).
4.1.2 A védelmi mag teljes hibájának típusvizsgálata a névleges pontossági határáramnál
A vizsgálatot [2] 7.2.6.203 pontja szerinti b) eljárással végeztük el.
Az áramváltó nyitott primer kapcsai mellett a szekunder tekercset névleges frekvenciájú, a
szekunder korlátozó elektromotoros erővel egyenlő effektív értékű feszültséggel gerjesztettük és mértük a fellépő IG gerjesztő áramot.
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A tK = 24 oC környezeti hőmérsékleten mért tekercsellenállás:
Rt2 (2S1-2S2) = 1,591 ohm
A tekercsellenállások 75 oC-ra átszámított értékei:
Rt2-75 = Rt3-75 = 1,591 . 310 / (235+24) = 1,904 ohm
A 10VA teherből számított eredő impedancia:
ZE =

Rt 75  RB 2  X B2 = 11,58 ohm

ahol: RB = 10 x cosβ = 8 ohm és

XB = 10 x sinβ = 6 ohm

A védelmi magon az EALF szekunder korlátozó elektromotoros erő:
EALF = N x ISZNÉVL x ZE = 115,8V
ahol: N = 10 - a pontossági határtényező, azaz a névleges pontossági határáram és a névleges áram hányadosa.

A 115,8V feszültségen mért IG gerjesztő áramot az alábbi 5. táblázat tartalmazza, a teljes
hibát az alábbi képlettel számoltuk:
100 I G
h=
(%)
NI SZNÉVL
5. táblázat: Védelmi mag teljes hibájának mérése
Mért védelmi
EALF * (V)
IG gerjesztő
tekercs
áram
(A)
2S1 – 2S2
115,8
0,040

Teljes hiba
(%)

Eredmény,
megjegyzés

0,40 < 5

sikeres

A névleges pontossági határáramnál a védelmi mag 0,40% < 5% teljes hibája az előírásoknak megfelelt.
4.1.3 Mérőmag műszerbiztonsági tényező típusvizsgálata
A vizsgálatot [2] 7.2.6.202 pontja szerinti végeztük el.
Az áramváltó nyitott primer kapcsai mellett a szekunder tekercset névleges frekvenciájú
feszültséggel tápláltuk. A feszültséget addig növeltük, míg az IG gerjesztő áram elérte a
IG = ISZNÉVL x FS x 10% = 2,5A
értéket.
Az ehhez tartozó feszültség legyen kisebb, mint az
EFS = FS x ISZNÉVL x ZE
szekunder korlátozó elektromotoros erő.
A tK = 24 oC környezeti hőmérsékleten mért tekercsellenállás:
Rt1 (1S1-1S2) = 0,0611 ohm
A tekercsellenállás 75 oC-ra átszámított értéke:
Rt1-75 = 0,0611 . 310 / (235+24) 0,0731 ohm
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A 10VA teherből számított eredő impedancia:
ZE =

Rt 75  RB 2  X B2 = 0,4606 ohm

ahol: RB = 0,4 x cosβ = 0,32 ohm

és

XB = 0,4 x sinβ = 0,24 ohm

A mérőmagon a szekunder korlátozó elektromotoros erő:
EFS = FS x ISZNÉVL x ZE = 11,52V
ahol: FS = 5 - a műszerbiztonsági tényező, azaz a névleges primer határáram és a névleges primer áram
hányadosa. (A névleges primer határáram a primer áram azon minimális értéke, amelynél a mérőváltó teljes hibája névleges szekunder teher esetén egyenlő vagy nagyobb, mint 10%).

Az IG = 2,5A értékhez tartozó mért feszültség EFS* = 7,36V < EFS = 11,52V.
FS* mért értéke:

FS* = 7,36V / (0,4606 ohm . 5A) = 3,2 < FS = 5 ,

tehát a mérőmag az előírásoknak megfelelt.
4.2

LÖKŐ PRÓBAFESZÜLTSÉGŰ VIZSGÁLATOK

A vizsgálatok során a szekunder tekercseket és az áramváltó vas alaplapját földeltük. A
lökéseket a primer tekercs rövidrezárt P1-P2 kapcsai és a föld közé kapcsoltuk. A vizsgálati áramkörben elhelyezett próbatárgyat a 2. fénykép mutatja.
[1] 7.2.3 pontja szerint elvégzett vizsgálatokat a 6. táblázatban foglaltuk össze, a 2 x 15
lökést az 2. és 3. ábra mutatja.
6. táblázat:
Lökő próbafeszültségű vizsgálatok
Lökés
Lökés csúcsértéke
Eredmény
Homlokidő / hát félértékidő
[kV]
lökések-/ átütések száma
[μs / μs]
1,15 / 53
+ 73,5…76,9
15 / 0
1,16 / 53
- 74,8...75,9
15 / 0

Minősítés

sikeres
sikeres

4.3
IPARI FREKVENCIÁJÚ FESZÜLTSÉGPRÓBA
4.3.1 Primer tekercs vizsgálata
4.3.1.1

Primer tekercs vizsgálata a zárlatbiztossági vizsgálat előtt

A vizsgálatot [1] 7.3.1 pontja szerint a primer tekercs és a föld közé kapcsolt feszültséggel
végeztük el, miközben az áramváltó alaplapját és a szekunder tekercseit földeltük.
A próbatárgy a vizsgálati 28kVEFF értékű 1 perces próbafeszültséget meghibásodás nélkül
kiállotta.
4.3.1.2

Primer tekercs vizsgálata a zárlatbiztossági vizsgálat után

A vizsgálatot [1] 7.3.1 pontja szerint a primer tekercs és a föld közé kapcsolt feszültséggel
végeztük el, miközben az áramváltó alaplapját és a szekunder tekercseit földeltük.
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A próbatárgy a [2] 7.2.201 pontja szerinti 25,2kVEFF értékű 1 perces próbafeszültséget
meghibásodás nélkül kiállotta.
4.3.2 Szekunder tekercs vizsgálata
4.3.2.1
Szekunder tekercsek vizsgálata a zárlatbiztossági vizsgálat előtt
A vizsgálatot [1] 7.3.4 pontja szerint, egymás után sorban a szekunder tekercs és a föld
közé kapcsolt feszültséggel végeztük el, miközben az áramváltó alaplapját és az összes
nem vizsgált tekercset földeltük.
A próbatárgy szekunder tekercsei a vizsgálati 3kVEFF értékű 1 perces próbafeszültséget
meghibásodás nélkül kiállották.
4.3.2.2

Szekunder tekercs vizsgálata a zárlatbiztossági vizsgálat után

A vizsgálatot [1] 7.3.4 pontja szerint, egymás után sorban a szekunder tekercs és a föld
közé kapcsolt feszültséggel végeztük el, miközben az áramváltó alaplapját és az összes
nem vizsgált tekercset földeltük.
A próbatárgy szekunder tekercsei [2] 7.2.201 pont szerinti 2,7kVEFF értékű 1 perces próbafeszültséget meghibásodás nélkül kiállották.
4.4

RÉSZLEGES LETÖRÉS LÁTSZÓLAGOS TÖLTÉSÉNEK MÉRÉSE

A vizsgálatot [1] 7.3.2 pontja szerinti B eljárással, [1] 6. ábrája szerinti vizsgáló áramkörben végeztük el. A vizsgálati áramkörben elhelyezett próbatárgyat a 3. fénykép mutatja. A
zárlatbiztossági vizsgálat előtt és után mért értékeket a 7. táblázat tartalmazza.
7. táblázat:
Mérés ideje

Zárlat előtt

Zárlat után

Részleges letörés látszólagos töltésének mért értékei
Vizsgálati feszültség
Látszólagos töltés
[kV]
Mért érték
Háttérzaj
Szabványos
[pC]
[pC]
határérték [pC]
28kV – 60s
~ 0,5
1,2 x 12 = 14,4
10
50
~1
20
1,2 x 12 / 3 = 8,31
25,2 – 60s
14,4
8,31

2
~1

~ 0,5

50
20

Eredmény,
megjegyzés

sikeres

sikeres

A vizsgálat sikeres, mert a zárlatbiztossági vizsgálat előtt és után mért látszólagos töltések
értéke [1] 5.3.3.1 pont 3. táblázatában megadott határérték alatt maradt.
4.5

MENETSZIGETELÉS VIZSGÁLATA

A vizsgálatot [2] 7.3.204 pontja szerinti „A” eljárással végeztük el, tehát az áramváltó primer tekercsén 60s-ig 180A-t hajtottunk át, miközben mértük a nyitott szekunder tekercseken megjelenő feszültség csúcsértékét. A primer áram mérése 400A/5A áramváltóval, a
szekunder tekercs feszültségek csúcsértékének mérése az 1S1-1S2 tekercs esetén direkt
méréssel, a 2S1-2S2 tekercs estén 3000V /100V feszültségváltó közbeiktatásával történt.
A vizsgálati értékeket a 8. táblázatban foglaltuk össze.
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Mérés ideje
Zárlat előtt
Zárlat után
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Menetszigetelés vizsgálata
Primer tekercs
Szekunder tekercs feszültsége
árama [A]
[VCSÚCS]
1S1-1S2 (5A) tekercs - 205
180
2S1–2S2 (1A) tekercs – 1352
(1S1-1S2) - 207
180
(2S1–2S2) – 1365

Eredmény,
Megjegyzés
Sikeres,
átütés nem történt
Sikeres,
átütés nem történt

ZÁRLATBIZTOSSÁGI VIZSGÁLAT

A vizsgálatot [2] 7.2.201 pontja szerinti végeztük el, az áramváltó szekunder tekercseit
4mm2 keresztmetszetű vezetékkel zártuk rövidre, a rövidzárra húzott 400/5A áttételű
áramváltókkal mértük a szekunder áramokat. A primer áram mérése 100.000/25A áttételű,
speciális zárlati áramváltóval történt.
Az áramváltó zárlati vizsgálati áramkörének kialakításáról [2] nem rendelkezik, így a megrendelővel egyetértésben [3] 3. és 4. ábrájának megfelelő elrendezést alkalmaztuk. Ezt a
1. ábra és az 4. fénykép mutatja. A 12kV-os berendezések szokásos d=210mm fázistávolságát vettük alapul. A próbatárgy bekötése az áramszolgáltatói gyakorlatban szokásos
(30 x 10)mm2 Cu sínnel történt.
A zárlati kapcsolást az Osc. 140717 - 3 számú oszcillogram mutatja, a jellemzőit a 9. táblázatban foglaltuk össze.
Az oszcillogram sugarainak sorrendje:
primer tekercs zárlati árama
1S1-1S2 tekercs árama
2S1-2S2 tekercs árama
1. ábra „A” és „B” pontjai között mért feszültség.
9. táblázat:
Oszcillogram
száma
140717 - 3

Zárlatbiztosság vizsgálata
Primer áram
1S1 – 1S2
2S1 – 2S2
ICSÚCS / IEFF
tekercs árama tekercs árama
(kA / kA)
(A)
(A)
41,1 / 18,8
266
97,9

2

2

Zárlati idő
(s)

I .t / 16 .1

Megjegyzés

0,774

1,07

sikeres

A zárlatbiztossági vizsgálat sikeres volt, mert [2] 7.2.201 pontjában leírt a)…d) feltételek
teljesültek:
a) zárlati kapcsolás után nem volt látható sérülés
b) a hibák nem tértek el nagyobb mértékben a vizsgálatok előtt feljegyzett értéktől,
mint a pontossági osztály hibahatárainak a fele (lásd 3. és 4. táblázatban)
c) a 90%-os vizsgálati feszültség mellett kiállotta az előírt villamos szilárdsági vizsgálatokat (lásd a 4.3, 4.4 és 4.5 pontokban)
d) a szigetelést a vezető környezetében nem kellett vizsgálni, mert az áramsűrűségek:
primer tekercs áramsűrűsége: 16000A/100mm2= 160A/mm2 < 180A/mm2.
1S1-1S2 tekercs áramsűrűsége: 266A/4,41mm2= 60,3A/mm2 < 180A/mm2.
2S1-2S2 tekercs áramsűrűsége: 97,9A/0,636mm2= 154A/mm2 < 180A/mm2.
A mérésnél használt főbb eszközöket a 12. táblázat tartalmazza.
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1. ábra: PT próbatárgy zárlati áramköre: a / b / c / d = 630 / 300 / 150 / 210mm
4.7

MELEGEDÉSI VIZSGÁLAT

A vizsgálatot [1] és [2] 7.2.2 pontja szerinti végeztük el.
A megrendelővel egyetértésben a melegedési vizsgálatot a teljes vizsgálatsorozat idejének csökkentése érdekében egy azonos típusú, tehát a 3. pontban felsorolt műszaki jellemzőkkel rendelkező áramváltón végeztük el. A próbatárgy gyári száma: 305003/14.
Az áramkör kialakítását az 5. fénykép mutatja. A próbatárgyat 1m hosszú, 20 x 5 mm2 Cu
sínekkel kötöttük be. A Cu sínek csatlakozó felületeit felpucoltuk.
A 180A névleges állandósult melegedési határáramot a próbatárgyat tartalmazó
rövidrezárt hurokra ráhúzott „áramnyomató” transzformátorral gerjesztettük. Az áramváltó
szekunder tekercseit a névleges terhelésnek megfelelő ellenállásokkal zártuk le:
1S1-1S2 tekercs esetén R1 = 0,4 ohm
2S1-2S2 tekercs esetén R2 = 10 ohm
A primer áram mérése 400/5A áramváltóval történt. Az áramokat a 4. ábra mutatja. A
vizsgálati idő csökkentése érdekében az első ~3,5 órában a primer tekercset ~ 205A-rel
terheltük, a mérés utolsó ~ 3 órájában a primer tekercs árama 180…183A volt.
A hőelemek elhelyezését a 10. táblázat és az 5. és 6. fényképek mutatják. A környezeti
hőmérsékletet a próbatárgy körül elhelyezett 4, olajba merített hőelemmel mértük.
Az 1m hosszú 20x5mm2 sínek végétől 95 mm2 Cu kábellel csatlakoztunk az „áramnyomató” transzformátorhoz. Az ÁV kivezetésétől 1m-re, a 95mm2 kábelhez való csatlakozás
közelében mért hőmérsékletet a T1m hőelemmel mértük
A mérési adatok gyűjtése az 5. fényképen látható Therm 5500 típusú készülékkel, feldolgozása számítógépes rendszerrel történt.
Az állandósult állapotban (amikor a hőmérséklet változása < 1K/óra volt ) mért melegedéseket a 10. táblázat tartalmazza.
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10. Táblázat: 180A-es melegedési vizsgálat (Excel 2314. sor, 15:52)
Mérés helye
Hőelem jele /
Mért
Melegedés
fénykép
hőmérséklet

o
( C)
(K)
TK0 / 5.
27,5
Környezeti
TK1 / 5.
26,5
hőmérséklet
TK2 / 5.
27,5
TK3 / 5.
28,0
TKátlag
27,5
ÁV primer kivezetései
TKIV1 / 6.
45,0
17,5
TKIV2 / 6.
47,0
19,5
20x5 sínen, a kivezeT1m / 5.
43,0
15,5
téstől 1m távolságban
ÁV oldalán
TÁVtest / 6.
39,5
12,0
1)
[1] 5. táblázata szerint
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Megengedett
1)
melegedés
(K)

50

A tekercsek melegedésének számításához szükséges „hideg” ellenállások mért értékei
tK1 = 24oC hőmérsékleten:
primer tekercs:
RPRh = 0,0004308 ohm
1S1-’S2 tekercs:
R1h = 0,06373 ohm
2S1-2S2 tekercs: R2h = 1,6042 ohm
A feszültség lekapcsolásakor a 4 környezeti hőmérséklet átlaga: tK2 = 27,4oC volt.
A t=0 időponthoz tartozó Rm „meleg” ellenállások ismeretében a tekercsek hőmérséklete
az alábbi képlettel számítható:

Rm
(235 + tk1) – 235
Rh
A tekercs melegedése: Δθ = θm – tk2
θm =

A lehűlési görbéket a 6…8. ábrák mutatják, a mért és számolt értékeket az alábbi 11. táblázat tartalmazza.
11. Táblázat: áramváltó tekercseinek melegedése
Tekercs
Rm
Rh
(ohm)
(ohm)
primer
0,0004761
0,0004308
1S1- 1S2
0,06807
0,06373
2S1- 2S2
1,7144
1,6042

θm
o
( C)
51,2
41,6
41,8

tK2
o
( C)
27,4

Δθ
(K)
23,8
14,2
14,4

Megengedett
(K)
85

Fentiek alapján megállapítható, hogy a 180A primer áramon lefolytatott melegedési
vizsgálat sikeres volt, mert a mért melegedések a vonatkozó szabványban előírt értékeknél lényegesen kisebbek voltak.
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A VIZSGÁLAT SORÁN HASZNÁLT BERENDEZEZÉSEK, MÉRŐESZKÖZÖK

12. Táblázat: Méréseknél használt műszerek jegyzéke
Megnevezés
gyártó
típus
Gyári szám
OP
822497
0.5
MAK 86/60
Áramváltó
GANZ
400/5
822498
0.5
200/40/73
0.5
FFM20
Feszültségváltó
TRANSVILL
20000/100V
200/48/73
0.5
FM24
Feszültségváltó
TRANSVILL
432001
0.5
3000/100V
Hőmérsékleti
Ahlborn
THERM5500
A2719105
1 °C
adatgyűjtő
Lökőgenerátor
Impulsphysik
ISOLEX
415.221.010.01
2
rendszer
Gmbh
125-250kV
GE510736
0,05
GE510868
0,5
multiméter
METEX
M4650CR
GE510858
0,8
GE510750
0,05
CN18661XB
0,1
multiméter
NORMA
MP12
CG08477XB
0,1

Kalib jkv
MKJ08L063
MKJ08L064
MKJ13L022
MKJ13L023

JEL
CT
CT
VT
VT

MKJ10L022

VT

MKJ13L052 THERM
MKJ13L051

LI

K/45696
K/45697
K/45698
K/45695
K/45700
K/45700

200mV
200mA
20A
2V
200mV
200mV

Részleges kisülésmérő rendszer

TETTEX

9124-

134541

5

MKJ13L004

PD

Szigetelésvizsgáló

RFT

WIP-6

33126

2

MKJ13L049

ISOL

Tranziensrekorder

HS

ITR-7068

001

0.5

MKJ12L029

TR

A kalibrálási vagy ellenőrzési dokumentumok alapján a berendezésekkel és/vagy mérőeszközökkel végzett mérések eredménye az
országos etalonra visszavezethető.

Zárlati áram mérésének hibája:
Egyenáramú összetevővel rendelkező zárlati áram mérésének hibája:
Feszültségmérés hibája:
Hőmérséklet mérésének hibája:
Ellenállás mérésének hibája:

≤ ± 1%
≤ ± 2%
≤ ± 1%
o
≤ ± 1,0 C
≤ ± 0,85%
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2. ábra: + polaritású lökések

3. ábra: - polaritású lökések
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4. ábra: Primer és szekunder tekercsek melegedési vizsgálati áramai

5. ábra: Hőelemek által mért melegedések
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6. ábra: Primer tekercs lehűlési görbéje

7. ábra: 1S1-1S2 tekercs lehűlési görbéje
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8. ábra: 2S1-2S2 tekercs lehülési görbéje

Oszc. 140717 - 3
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1. fénykép: Adattábla

3. fénykép: Részleges kisülés mérése
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2. fénykép: Lökő-feszültségű vizsgálat

4. fénykép: Zárlati áramkör
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5. fénykép: Melegedési vizsgálat áramköre és a hőelemek

6. fénykép: Próbatárgy a hőelemekkel
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