Nové technologie ří
zeníprovozu mě ní
ren MHD
JiříJANOŠ ÍK
projekč nía montážnípráce v oblasti dopravy
, Jiráskova 1192/5c, Ostrava-Polanka

Ú vodem
Předmě tem následují
cí
ho pří
spě vku je informace o nový ch systémech užitý ch pro
zajiště ní ochrany trakč ní
ho obvodu před následky nadproudů v mě ní
rnách DP Ostrava
a. s. Informace zahrnuje 2 témata:
1. Ochrana trakč ní
ch kabelů před přetí
žení
m pomocí sní
mání teploty jader
kabelů
2. Nový systém mě řeníodporu trati.

1 Ochrana trakční
ch kabelů před přetí
žení
m pomocí
sní
máníteploty jader.
Charakter zatí
ženítrakční
ho obvodu:
Zatí
ženítrakč ní
ho obvodu je reprezentováno soustavou proudový ch špič ek o délce
ně kolika sekund, které představujírozjezdy a brzdě nítramvají
. Urč enístředníhodnoty
zatě žovací
ho proudu je problematické a je předmě tem řady diskusío možnosti přetí
žení
trakč ní
ho obvodu.
Mě ní
rny DP Ostrava byly v 70. letech vybaveny registrač ní
mi pří
stroji pro mě ření
proudu jednotlivý ch napáječ ů, usmě rňovací
ch skupin pří
p. celkového proudu mě ní
rny.
Záznamy pořizované po řadu let jasně ukazovaly nerovnomě rnost zatí
žení mě ní
rny
a jednotlivý ch úseků trati v průbě hu dne.
Dimenzovánítrakční
ho obvodu:
Návrh dimenzovánítrakč ní
ho obvodu vycházíze tříhledisek:
a) zajiště nínejmenší
ho pří
pustného napě tína trati dle ČSN 37 6754, č l. 4.7.1.
b) zajiště níochrany před úč inky zkratový ch proudů dle ČSN 34 1500, č l. 9.2 b), 9.5.
c) zajiště níochrany před úč inky nadproudů vzniklý ch zvý šený m trakč ní
m odbě rem dle
ČSN 34 1500 č l. 9.2 a), 9.5
Ad a) U nově budovaný ch tratívycházínávrh z energetického vý poč tu, který je
postaven na předpokládané hustotě dopravy v daném úseku. U tratíjiž provozovaný ch je
objektivně jší provádě t dlouhodobá mě ření hodnoty napě tí v jednotlivý ch úsecí
ch.
Souč asný stav techniky umožňuje zí
skání a vyhodnocení takového objemu dat, který
umožnívytvořenípřesného obrazu o situaci na trati a následně provedeníopatřeníbez
rizika neúč elně vynaložený ch nákladů. V DP Ostrava je monitorovánínapě tíelektronickou
záznamovou jednotkou na konci jednotlivý ch úseků trati provádě no podle potřeby.
Ad b) Ochranu před úč inky zkratový ch proudů klasický ch mě ní
ren zajišťuje
nadproudová spoušť rychlovypí
nač e, nastavená na hodnotu urč enou zkratový m
vý poč tem. Metodika zí
skávánítéto hodnoty mě ření
m neníobvyklá.
Ad c) Tato č ást návrhu je předmě tem mnoha sporů a diskusí
. Jak vyplý vá z vý še
uvedeného popisu charakteru zatí
žení trakč ní
ho obvodu, jedná se o zatí
žení velmi
nerovnomě rné, mě ní
císe v průbě hu dne, tý dne i roku.
Zatí
m co trakč . transformátory i usm. jednotky v mě ní
rně jsou spolehlivě
chráně ny proti úč inkům zkratu, nadproudů i jejich tepelný m úč inkům, napájecíkabely
a trolejové vedeníjsou odkázány pouze na hodnotu nastavenírychlovypí
nač e, nebo tzv.
trolejovou ochranu nastavenou v souladu s ČSN 33 3516, č l.4.5.4. (norma definuje
pří
pustný 5 minutový , nebo 20 sekundový proud trolej. vedení
).
Rychlovypí
nač s nadproudovou spouští nastavenou na 1,25 Ip max dle
energetického vý poč tu nelze považovat za ochranu napájecí
ch kabelů, nebo trolejového
vedení před přetí
žení
m. Na druhé straně úsek tramvajové trati s rychlovypí
nač em
nastavený m na 1200A by urč itě nebyl schopen zajišťovat provoz.

Ani vybavenírychlovypí
nač e trolejovou ochranou nastavenou podle ČSN 33 3516
neřešítento problém beze zbytku. Při nepří
znivém seskupenízátě že může stejně dojí
t
k přetí
ženítrolej. vedení
, nebo napáj. kabelů, protože pří
slušná norma, ani TP vý robce
neřešíč as na ochlazování
.
Mě řeníteploty jádra kabelů
V návaznosti na řešení této problematiky jsem v r. 2000 navrhl provozovateli
zaří
zeníprovést mě řeníotepleníjádra napájecí
ch kabelů v nejzatí
ženě jší
m úseku trati.
Mě řeníteploty jádra kabelu je jednoznač ný m kriteriem pro posouzení
, zda kabel
je, nebo nenízatě žován ví
ce, než dovolujíTP vý robce.
Např. kabel 3-AYKCY 500 se jmen. proudem 676 A na vzduchu je možno
krátkodobě zatí
žit proudem až 34 kA (ekvivalentní zkrat. proud). Časově omezené
zatí
žení proudem vyšší
m než jmenovitý m proto nelze považovat za přetí
žení
, pokud
nedojde k překroč enídovolené teploty jádra kabelu (70 oC).
Dí
ky vstří
cnosti vedeníprovozovny TRS byla provedena řada mě ření
, která zcela
vyjasnila situaci kolem zatě žovánínapájecí
ch kabelů v DP Ostrava.
Mě ření teploty jader kabelů a teploty na izolaci kabelů bylo provedeno na
nejexponovaně jší
m úseku ve středu mě sta (napáječ N1 se 2 kabely 1-AYKCY 500
v mě ní
rně Kolejní
), namě řené hodnoty byly ukládány do záznamové jednotky ZS1 fy
COMET a pozdě ji zpracovány v EXCELU. Jeden trakč ní kabel této paralelní dvojice byl
odizolován v dostateč né vzdálenosti od pří
pojnice RV (cca 2 m), připojen odporový
teplomě r, kabel byl zaizolován a obnoveno stí
ně ní
. Mě řeníbylo provádě no v kabelovém
prostoru, kde jsou kabely uloženy na vzduchu a lze předpokládat teplotnívliv okolní
ch
kabelů.
Při první
m mě ření
, se dvě ma napájecí
mi kabely byla namě řena nejvyššíteplota
jádra 40o C,
Poté byl jeden napájecí kabel odpojen a provedeno další mě ření
. Nejvyšší
namě řená teplota byla 54,6o C. Z uvedeného mě ření m.j. vyplý vá, že teplota kabelu
nestoupá rovnomě rně se zatí
žení
m, vzhledem k tomu, že při vyšší
ch teplotách je vě tší
odstup od teploty okolía úč inně jšíchlazení
.
Ochrany trakční
ch kabelů v mě ní
rně Svinov
Na základě tě chto poznatků byl do následně zpracovávaného projektu
rekonstrukce mě ní
rny Svinov zapracován systém kabelový ch ochran pracují
cí
ch na
základě sní
máníteploty jader napájecí
ch kabelů.
V průbě hu 7. – 11. mě sí
ce loňského roku probě hla úplná rekonstrukce mě ní
rny
Svinov a uvedený systém kabelový ch ochran byl realizován.
U každého napájecí
ho kabelu je pří
mo na jádro kabelu přiloženo odporové teplotní
č idlo, zaizolováno a galvanicky oddě leno převodní
kem s izolač nípevností4 kV od další
ch
el. okruhů. Hodnoty teplot jednotlivý ch kabelů jsou průbě žně sní
mány ří
dí
cí
m systémem
pří
slušný ch napáječ ů k další
mu zpracování
.
Teploty napájecí
ch kabelů jsou zobrazovány digitální
mi zobrazovač i typu EVV-R na
dveří
ch napáječ ový ch rozvádě č ů, souč asně jsou údaje o teplotách jednotlivý ch kabelů
přenášeny na ří
dí
cícentrum. Při dosaženíkritické teploty kabelu, která je nastavena na
65o C zajišťuje ří
dí
císystém napáječ e poruchovou signalizaci v mě ní
rně a spuště níalarmu
na ří
dí
cí
m centru, aby bylo možno provést opatřenídří
ve, než teplota kabelu dosáhne
max. hodnoty dle TP vý robce (70o C). Teploty jader jednotlivý ch napájecí
ch kabelů
v mě ní
rně Svinov se v průbě hu 4 mě sí
ců zkušební
ho provozu pohybovaly v rozmezí19
až 25o C, což dokumentuje rezervy v dimenzováníkabelů.
Základem ří
dí
cí
ho systému napáječ e je programovatelný automat švý carské firmy
SAIA z řady PCD2.

2 Nový systé m mě řeníodporu trati
Stručně o historii

Všechny rychlovypí
nač e v mě ní
rnách DP Ostrava jsou vybaveny systémem mě ření
odporu trati, umožňují
cí
m rozlišit zkrat od shluku tramvají po vý padku úsekového
vypí
nač e a zabránit zapnutírychlovypí
nač e daného úseku do zkratu.
Od 60. let jsou v DP Ostrava použí
vány systémy mě ření odporu trati navržené
pracovní
ky fy ČKD Praha s označ ení
m UZM1-UZM3. Systémy UZM2 a UZM3 byly
pomě rně vydařené a daleko předstihovaly systém mě ření
, instalovaný ve č tyřech
mě ní
rnách typu NDR.
Čidla mě ření odporu trati z řady UZM pracují na principu můstkové metody,
porovnávají úbytek napě tí na mě řeném úseku trati s nastavitelnou porovnávací vě tví
.
S přesnostícca 0,2 ohmu (cca 300 A zátě že) vyhodnocujízatí
ženína trati po vý padku
rychlovypí
nač e. Na základě vyhodnocení zatí
žení č idlem dojde k zapnutí
, nebo
zablokováníúsekového vypí
nač e. Čidla z řady UZM2, UZM3 jsou vybavena kondenzátory
pro kompenzaci úbytku napě tív koleji vlivem zpě tného vedeníproudu.
Mě ní
rny postavené po roce 1995 jsou vybaveny č idly typu ČMOT01 z produkce mé
firmy.
Oba systémy použí
vajímě ří
cíproud 10A z trakč ní
ho napě tí
.
Nový systé m mě řeníodporu trati
Vzhledem k tomu, že vý še popsané systémy mě řeníjiž nevyhovovaly souč asný m
požadavkům, zapracoval jsem do projektové dokumentace pro rekonstrukci mě ní
rny
Svinov nový systém mě ření
. Návrh nového systému byl umožně n rozhodnutí
m vybavit
jednotlivé napáječ e samostatný m ří
dí
cí
m systémem, což se ukázalo vý hodně jší
i z hlediska pořizovací
ch nákladů. Zpracovánía vyhodnoceníhodnot sní
maný ch z trati je
svě řeno ří
dí
cí
mu systému a umožňuje využí
t všechny vý hody vý poč etnítechniky.
Systém použí
vá pří
mé mě řenís mě ří
cí
m proudem 10 A z trakč ní
ho napě tí
, provádí
programové korekce kolí
sání napájecí
ho napě tí a kompenzaci úbytku napě tí v koleji.
Dosažená přesnost mě řeníje limitována přesnostípřevodní
ků napě tína vstupu (0,5 %)
a analogoyý ch vstupů ří
dí
cí
ho systému. Rozlišení dosažené na zkušební
ch odporech
představovalo hodnotu 0,01 ohmu.
Systém pří
mého mě řeníumožňuje zobrazeníprůmě rné hodnoty odporu trati na
digitální
m zobrazovač i po ukonč enímě řenía samozřejmě i přenos namě řený ch hodnot na
ří
dí
cícentrum.
Nový systém nabí
zí i další možnost – promě ření úseku trati zkratovaného
v nejvzdáleně jší
m mí
stě a zí
skánískuteč né hodnoty Rmax dle ČSN 37 6754. pro potřeby
nastavenírychlovypí
nač ů.
Zpracování a vyhodnocování namě řený ch údajů zajišťují programovatelné
automaty PCD2 Švý carské firmy SAIA.

