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I. daļa. Vispārīgie principi

1. Ievads

Uz elektroiekārtu izolāciju ekspluatācijā iedarbojas darba spriegums, kā arī
īslaicīgie ārējie un iekšējie pārspriegumi. Elektroiekārtu izolācija atrodas smagos
darba apstākļos: paaugstināta temperatūra, palielināts mitrums, lielas
elektromagnētiskas un mehāniskas slodzes, kas savukārt samazina izturību.

Pārspriegumi apdraud augstsprieguma, vidējā un zemsprieguma elektrotīklus un
elektroiekārtas. Tāpēc iespēju robežās nepieciešams nepieļaut pārspriegumu
nokļūšanu un iedarbību uz jebkura sprieguma klašu elektroiekārtu un līniju izolāciju.

Kā pārspriegumu aizsardzības ierīces izmantojamas: dzirksteļspraugas,
cauruļizlādņi, ventiļizlādņi un metāloksīda izlādņi.

Tiešie mērījumi tīklos rāda, ka pēc 15 – 20 gadu ventiļizlādņu ekspluatācijas, to
voltampēru raksturlīknes pasliktinās (par ~ 20 %) un voltsekunžu raksturlīknes
pasliktinās par ~ 15 %. Šo ventiļizlādņu aizsardzības raksturlīkņu izmaiņas noved pie
iekārtu pārspriegumaizsardzības pasliktināšanos apmēram divreiz.

Cauruļizlādņiem parasti nodilst gāzģenerējošā caurule un tie nespēj nodzēst
zibens izlādes pavadošo strāvu. Rekonstrukcijas vai ekspluatācijas laikā izlādņus, kuri
nepilda savas funkcijas, nepieciešams nomainīt ar atbilstošiem metāloksīda izlādņiem.
Jaunizbūvētās un rekonstruējamās iekārtās un ietaisēs ventiļizlādņus un
cauruļizlādņus nepielieto. Minēto nepilnību dēļ un jaunu tehnoloģiju parādīšanās
pārsprieguma aizsardzības izveidošanai ventiļizlādņus un cauruļizlādņus šajā
standartā neaplūko.

Ventiļizlādņu un cauruļizlādņu pārbaudes normas apskatītas energostandartā
LEK 008 "Pārbaudes normas un apjomi elektroietaisēm ar nominālo darba spriegumu
0,4 – 20 kV".

2. Lietotie termini un saīsinājumi

Aizsardzības dzirksteļsprauga

Pārspriegumaizsardzības ierīce, kas sastāv no viena vai vairākiem ar gaisa
spraugu atdalītiem virknē slēgtiem elektrodiem, no kuriem viens malējais elektrods
pievienots spriegumam, bet otrs – zemei.

Ārējs pārspriegums

Kvazistacionārs vai pārejas pārspriegums, kuru elektrotīklā izraisa tieša
zibensizlāde vai indukcijas parādība.

Cauruļizlādnis

Izlādnis ar lokdzēses kameru, kurā strāvu pārtrauc elektriskā loka iedarbībā
strauji izdalītās gāzes.
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Elektrolīnija

Vadu, izolatoru un nesošo konstrukciju kopums elektroenerģijas pārvadei no
viena elektrotīkla punkta uz otru.

Elektrotīkla lielākais (mazākais) darba spriegums

Darba sprieguma lielākā (mazākā) vērtība, kas var rasties normālos apstākļos
jebkurā elektrotīkla punktā.

Piezīme: Komutācijas vai citu pārejas procesu izraisītas sprieguma novirzes netiek ņemtas
vērā.

Elektrotīkla nominālais spriegums

Noteikta noapaļota sprieguma vērtība elektrotīkla apzīmēšanai vai
identificēšanai.

Frontē aprauts sprieguma impulss

Pirms maksimālās vērtības sasniegšanas aprauts sprieguma impulss.

Gaisvadu līnija

Elektrolīnija, kuras vadi nostiprināti noteiktā augstumā virs zemes, izmantojot
balstus un izolatorus. Saīsināti GVL.

Piezīme: Var būt arī gaisvadu līnijas ar izolētiem vadiem.

Iekšējais pārspriegums

Kvazistacionārs vai pārejas pārspriegums, kuru elektrotīklā izraisa komutācijas
procesi vai bojājums pašā tīklā.

Izlādnis

Ierīce elektroiekārtu aizsardzībai pret lieliem pārspriegumiem, kā arī
pavadstrāvas plūšanas ilguma un bieži arī amplitūdas ierobežošanai.

Izlādņa paliekošais spriegums

Spriegums starp izlādņa pieslēgspailēm, caur izlādni plūstot izlādes strāvai.
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Kabeļlīnija

Elektrolīnija, kas izveidota ar izolētiem vadiem instalēšanai zemē, kabeļkanālos,
caurulēs u.tml.

Komutācijas sprieguma impulss

Elektriskās izturības pārbaudēs izmantojams noteiktas formas sprieguma
impulss ar frontes ilgumu 100-300 mikrosekundes un impulsa ilgumu dažas
milisekundes.

Piezīme: Komutācijas sprieguma impulsu apzīmē ar diviem skaitļiem, kas raksturo minētos
ilgumus mikrosekundēs; komutācijas sprieguma standartimpulss ir 250/2500 s.

Kvazistacionārs pārspriegums

Relatīvi ilgs nerimstošs vai lēni rimstošs svārstīgs pārspriegums, kas noteiktā
elektrotīkla punktā mainās ar tīkla frekvenci.

Piezīme: Kvazistacionāru pārspriegumu parasti izraisa komutācijas operācijas vai bojājumi
(piemēram, pēkšņa slodzes nomešana, vienfāzes zemesslēgums) un/vai nelinearitātes radīta
ferorezonanse un harmonikas.

Metāloksīda izlādnis bez dzirksteļspraugām

Izlādnis, kura konstrukcijā ir virknē un/vai paralēli savienoti metāloksīda
nelineārie rezistori, kuriem virknē vai paralēli nav dzirksteļspraugas.

Piezīme:  Turpmāk tekstā saīsināti to sauksim par metāloksīda izlādni.

Pārejas pārspriegums

Īslaicīgs (līdz dažām milisekundēm) svārstīgs vai nesvārstīgs, parasti ātri
rimstošs pārspriegums.

Pārspriegums (energosistēmā)

Jebkurš spriegums starp fāzi un zemi vai starp fāzēm, ja tā maksimālā vērtība
pārsniedz elektroiekārtas lielāko pieļaujamo spriegumu.

Rezonanses pārspriegums

Pārspriegums, ko izraisa rezonanses svārstības tīklā.
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Sadales ietaise

Elektroietaise elektroenerģijas sadalīšanai, kurā ir komutācijas aparāti un parasti
arī kopnes, bet nav transformatoru.

Sprieguma impulsa fronte

Impulsa priekšējā daļa, kas atrodas pirms tā maksimuma.

Sprieguma impulsa aste

Impulsa beigu daļa, kas seko tā maksimumam.

Tīkla frekvences izturspriegums

Sinusoidāla maiņsprieguma lielākā efektīvā vērtība, kuru elektroiekārtas
izolācija spēj izturēt noteiktu laiku reglamentētos pārbaudes apstākļos.

Ventiļizlādnis

Izlādnis, kas sastāv no nelineāriem rezistoriem un dažkārt ar tiem virknē slēgtām
dzirksteļspraugām.

Vidspriegums

Sprieguma nomināli starp zemspriegumu un augstspriegumu.

Piezīme: Sprieguma piederība vidspriegumam vai augstspriegumam atkarīga no vietējiem un
vēsturiskajiem apstākļiem. Parasti par vidspriegumu uzlūko sprieguma nominālus 30 kV –100 kV
diapazonā. Latvijā par vidspriegumu uzskata sprieguma nominālus 6 kV līdz 20 kV.

Zibensizlādes sprieguma impulss

Elektriskās izturības pārbaudēs izmantojams noteiktas formas sprieguma
impulss ar frontes ilgumu ap 1 s un impulsa ilgumu ap 50 s.

Piezīme: Zibensizlādes sprieguma impulsu definē ar diviem skaitļiem, kas raksturo minētos
ilgumus mikrosekundēs; zibensizlādes sprieguma standartimpulss ir 1,2/50 s.
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Zemējumietaise

Zemētāju un savienotājvadu kopums, kas nepieciešamas elektroietaises iekārtu
zemēšanai.

Zemētājs

Vadītājs vai vadītāju kopums, kas atrodas zemē un veido ar to elektrisku
kontaktu.

3. Pārsprieguma aizsardzības ierīkošana 6-20 kV tīklos atkarībā no tīkla
neitrāles darba režīma

Ārēji pārspriegumi rada lielāko bīstamību elektrotīkliem, tāpēc pārsprieguma
aizsardzībai jābūt uzstādītai un sakārtotai, lai ierobežotu pārspriegumu lielumus līdz
pakāpei, kas nebūtu bīstama elektrotīkliem un neizraisītu elektroiekārtu bojājumus.

Elektroiekārtu, aparātu un elektrolīniju elementu aizsardzību pret ārējiem
pārspriegumiem panāk sekojoši: elektroiekārtas un aparātus (transformatorus, jaudas
slēdžus, u.c. iekārtas), kā arī līnijas pievadus, gaisvadu līniju šķērsošanās, pārejas
aizsargā no pārspriegumiem ar metāloksīda izlādņiem vai dzirksteļspraugām.

Komutācijas pārspriegumus sadales tīklos izsauc komutācijas aparātu atslēgšana
vai ieslēgšana, kā arī dažādi režīmi, kas saistīti ar elektroiekārtu izolācijas
bojājumiem:

a) zemesslēguma loka aizdegšanās vai norimšana;
b) intermitējoši zemesslēgumi;
c) loka atkārtota aizdegšanās starp jaudas slēdžu kontaktiem;
d) augstsprieguma drošinātāju darbība;
e) starpfāžu īsslēgumi, nepilnfāžu režīmi u.c.

Komutācijas pārspriegumu līmeni katrā konkrētā gadījumā nosaka elektriskā
tīkla parametri un komutācijas iekārtu parametri. Šos pārspriegumus iespējams
samazināt sekojoši:

a) izvēloties piemērotu 6-20 tīkla neitrāles darba režīmu;
b) samazinot drošinātāju skaitu 6 - 20 kV tīklos;
c) izmantojot jaudas slēdžus, kas nepieļauj elektriskā loka atkārtotu aizdegšanos.

Izvēloties pārsprieguma novadītājus 3 fāzu tīklam, to pieslēgšanas vieta it ļoti
būtiska: starp fāzi un zemi, starp transformatora neitrāli un zemi, vai starp fāzēm.

Elektriskos tīklos parasti metāloksīda izlādņus pieslēdz starp fāzi un zemi.
Kvazistacionāru pārspriegumu impulsa lielumi nav īpaši bīstami normālam tīkla

darbam, tomēr tie ir vieni no galvenajiem pie pārsprieguma aizsardzības izvēles.
Lai izvēlētos metāloksīda izlādņus pēc ilgstoši pieļaujamā darba sprieguma Uc

un nodrošinātu to stabilu darbību tīklā, ilgstoši pieļaujamam darba spriegumam Uc ir
jābūt lielākam par darba frekvences spriegumu uz izlādņa izvadiem - Um.

Metāloksīda izlādņus izvēlas pēc līnijas izlādes klases, t.i. pēc enerģijas
daudzuma E [kJ/kV] (kJ uz vienu ilgstoši pieļaujamā darba sprieguma Uc kilovoltu),
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ko izlādnis spējīgs uzņemt neizjūkot (atbilstoši standartam IEC 60099-4 "Metal-oxide
surge arresters without gaps for a.c. systems").

Parasti izmanto 1. līnijas izlādes klases metāloksīda izlādņus. Lielākas jaudas
(virs 630 kVA) transformatoriem, kā arī atbildīgākiem patērētājiem, izmanto
augstākas klases izlādņus.

3.1. Izolētas un kompensētas neitrāles tīkli

Izolētas neitrāles tīklam ir raksturīgs augsts pārspriegumu līmenis, kas pieaug
palielinoties zemesslēguma strāvai. Kompensētas neitrāles tīklam ir raksturīga
pazemināta pārsprieguma rašanās varbūtība un lielāka drošība tīkla bojājumu
gadījumos.

Izolētas un kompensētas neitrāles tīklos ar automātisku zemesslēguma
atslēgšanu maksimālo darba spriegumu uz izlādni aprēķina no maksimālā starpfāžu
sprieguma Um:

mc UU           izlādņiem starp fāzi un zemi.

Zemesslēguma gadījumā spriegums uz nebojātajām fāzēm paaugstinās līdz
starpfāžu sprieguma vērtībai Um.

Spriegums uz transformatora neitrāles var sasniegt maksimālo vērtību Um/3:

3
m

c

U
U       izlādņiem starp transformatora neitrāli un zemi.

Jebkurā tīklā eksistē induktivitātes un kapacitātes, kas var izsaukt rezonanses
procesu rašanos. Ja sistēmas rezonanses frekvence ir tuvu darba frekvencei, spriegums
starp fāzi un zemi vienfāzes zemesslēguma gadījumā var pārsniegt Um. Sakārtojot
sistēmu šādu rezonanses pārspriegumu rašanās iespējamība jānovērš. Ja tas nav
iespējams, jāizvēlas izlādņi ar attiecīgi lielāku Uc vērtību.

Izolētas neitrāles un kompensētas neitrāles tīklos bez momentānas
zemesslēguma atslēgšanas, uz izlādni var ilgstoši iedarboties pārspriegums (piem.
intermitējoša loka gadījumā), kas var izraisīt izlādņa termisku nestabilitāti (izlādnis
tiek bojāts). Tāpēc tīklos, kur zemeeslēgumu ilgstoši neatslēdz (pat vairākas stundas),
un kur izlādņi iziet no ierindas, var izvēlēties izlādņus ar lielāku UC vērtību vai
augstāku līnijas izlādes klasi.
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3.2. Mazpretestībzemētas neitrāles tīkli

Mazpretestībzemētas neitrāles tīklam zemēšana caur aktīvu pretestību samazina
pārspriegumu varbūtību un to lielumu, vienlaicīgi palielinot zemesslēguma strāvu
bojājuma vietā.

Šādos tīklos zemomīga neitrāles zemēšana ir pietiekamā skaita transformatoru,
lai zemesslēguma gadījumā fāzu spriegums nekad nepārsniegtu 1,4 no fāzes nominālā
sprieguma. Šādi tīkli parasti ir kabeļu tīkli, kurus pret ārējiem pārspriegumiem
neaizsargā.

4. Transformatoru pārspriegumu aizsardzība

Transformatoru pārspriegumu aizsardzībai var izmantot dzirksteļspraugas un
metāloksīda izlādņus.

Lai transformatoru aizsardzībai pielietotu dzirksteļspraugas, kas ir ļoti lētas un
neprasa gandrīz nekādu apkalpošanu, šiem transformatoriem ir jābūt speciāli
konstruētiem un pārbaudītiem. Transformatoram bez impulsa un maiņsprieguma
pārbaudēm pēc IEC 600076 “Power transformers” standarta jāiztur arī frontē aprauta
sprieguma impulsu. Šādu transformatoru tipveida pārbaudi iesaka ar frontē aprautu
sprieguma impulsu, kura amplitūda ir gandrīz tāda pati kā standarta impulsam, un šī
aprautā sprieguma impulsa fronte ir ļoti stāva, t.i. 2000 kV/ μs, atbilstoši spēkā esošo
standartu prasībām. Šādiem transformatoriem, kuru jauda ir 100 kVA, kā
pārsprieguma aizsardzību pieļaujams izmantot dzirksteļspraugas (ragu vai
dubultragu).

Ja transformatora aizsardzībai lieto metaloksīda izlādņus, tad dzirksteļspraugas
jāņem nost.

Atbilstoši spēkā esošo standartu prasībām, apakšstaciju transformatora
augstsprieguma pusē drošinātājus neliek, ja transformatorus aizsargā ar
dzirksteļspraugām.

Vispārējā gadījumā visi transformatora izvadi, kam ir tieša saite ar zibens
apdraudētu līniju, jāaizsargā ar izlādņiem starp fāzi un zemi.

Ja zibens apdraudēta ir tikai transformatora zemsprieguma puse, izlādņus vidējā
sprieguma pusē var arī neuzstādīt.

4.1. Transformatoru ar kabeļpieslēgumu pārsprieguma aizsardzība

Transformatoru apakšstaciju, kuru pievadā ir kabelis (transformatoriem ar jaudu
630 kVA), to aizsargā no abām pusēm ar metāloksīda izlādņiem.
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Šādā transformatora aizsardzības shēmā iespējami divi varianti, kuri ir
līdzvērtīgi:

 izlādnim pie transformatora ir lielāks ilgstoši pieļaujamais darba spriegums,
nekā izlādnim no GVL puses;

 izlādņiem ilgstoši pieļaujamie darba spriegumi UC ir vienādi, bet izlādnis pie
transformatora ir ar lielāku līnijas izlādes klasi.

Transformatoru ar jaudu 630 kVA, kura pievadā ir kabelis, var aizsargāt no
pārspriegumiem tikai no gaisvadu līnijas puses ar vienu metāloksīda izlādņa
komplektu (ja kabeļa garums nepārsniedz 60 m).

Ja vismaz 100m garš kabelis ar vienu galu pievienots GVL, bet ar otru galu
kopnēm, kas sastāv no savienojošiem vadiem, kurām pievienots transformators,
pārsprieguma aizsardzību izveido kabeļu līnijas abos galos un, ja maksimālais
attālums no kabeļa uzmavas līdz transformatoram ir 14 m – 10 kV gadījumā un
12 m – 20 kV gadījumā.

Ja šis attālums pārsniedz minētos lielumus, tad papildus uzstāda metāloksīda
izlādņu komplektu pie transformatora.

4.2. Transformatori ar gaisvadu līniju pieslēgumu pārspriegumu
aizsardzība

20kV tīkla transformatorus ar jaudu S<630kVA, kuru pievadā ir gaisvadu līnija,
aizsargā ar vienu metāloksīda izlādņu komplektu.

20kV tīkla transformatorus ar jaudu S630kVA, kuru pievadā ir gaisvadu līnija,
aizsargā ar vienu metāloksīda izlādņu komplektu ar lielāku līnijas izlādes klasi.

Šādiem transformatoriem ar jaudu S630kVA, pienākošo līniju pēdējo trīs
balstu kāšiem jābūt zemētiem.

4.3. Masta apakšstaciju transformatoru aizsardzība

Masta apakšstaciju transformatoru aizsardzībai, kuru pievadā ir kabelis
metāloksīda izlādņus rekomendē izmantot transformatoriem ar jaudu 160 kVA, šādā
gadījumā dzirksteļspraugas jāņem nost. Jāuzstāda divi metāloksīda izlādņu komplekti:
vienu pie transformatora un otru gaisvadu līnijas un kabeļa savienojuma vietā.

Transformatoriem ar jaudu 100 kVA, kuri pārbaudīti ar frontē aprauta
sprieguma impulsu, atbilstoši spēkā esošo normatīvu prasībām, kā pārsprieguma
aizsardzību pieļaujams izmantot dzirksteļspraugas (ragu vai dubultragu).
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5. Elektrolīniju pārsprieguma aizsardzība

Gaisvadu līniju ar izolētiem vadiem pārspriegumu aizsardzības izveidošana
apskatīta energostandartā LEK 015 "Vidsprieguma (6; 10; 20 kV) gaisvadu
elektrolīnijas. Galvenās tehniskās prasības".

10 kV kabeļu tīklos bez gaisvadu līnijām elektroiekārtas no ārējiem
pārspriegumiem nav jāaizsargā. Iekšējo pārspriegumu ierobežošanai izmanto
dzēšspoles.

20kV GVL iebūvēti kabeļu posmi, ja to garums l < 60m, ir jāaizsargā no vienas
puses ar metāloksīda izlādņiem..

20kV GVL iebūvēti kabeļu posmi, ja to garums l ir 60m < l < 1500m, ir
jāaizsargā no abām pusēm ar metāloksīda izlādņiem,

20kV GVL iebūvēti kabeļu posmi, kas garāki par l > 1500m, no ārējiem
pārspriegumiem nav jāaizsargā.

Īsu kabeļu posmu (līdz 60 m), kas savieno gaisvadu līniju ar sadales ietaisi (jeb
transformatoru), ekrānu sazemē tikai apakšstacijā, bet pie gaisvadu līnijas ekrānu
nezemē.

Gariem kabeļu posmiem (virs 60 m), rekomendē vienu kabeļa ekrāna galu
sazemēt un otrā galā uzstādīt metāloksīda izlādni, piemēram, POLIM – C tipa.

6. Sadales ietaišu pārspriegumu aizsardzība

Dubultragu formas dzirksteļspraugas uzstādāmas līnijas balstos, pie atdalītājiem,
slodzes slēdžiem vai līniju šķērsojumos. Izejot no ekonomiskiem apsvērumiem,
atdalītājus, slodzes slēdžus, u.c. var neaizsargāt no pārspriegumiem. Ragu formas
dzirksteļspraugas uzstādāmas pie transformatoru caurvadiem.

Ragizlādņi izmantojami, ja zemesslēguma strāvas mazākas par 10 A, un līnija ir
aprīkota ar zemesslēguma aizsardzību un zemeslēguma automātisku atkalieslēgšanas
ierīci, atbilstoši LEK 010 "6, 10, 20 / 0,4 kV masta apakšstacijas".

20 kV gaisvadu tīklā ierīkotu sadales ietaišu pārspriegumu aizsardzību izpilda
atkarībā no slēdžu stāvokļa pie normālas tīkla shēmas un uzstādītās iekārtas izolācijas
klases.

Sadales ietaišu ar 20 kV jaudas slēdžiem pārspriegumu aizsardzību izvieto uz
katras atejošās līnijas, kas arī uzskatāms par drošāku variantu. Ja tas konstruktīvi nav
iespējams, tad uz sadales ietaises kopnēm.

Ja sadales ietaises pienākošā kabeļa garums ir mazāks par 60 m, tad izlādņus var
uzstādīt tikai GVL pusē.

Jaudas slēdžu, kas atrodas tīkla dalījuma vietā (normāli slēdzis vaļā), izlādņus
izvieto jaudas slēdža abās pusēs.

Vidsprieguma jaudas slēdžu (ilgstoši ieslēgtu) pārsprieguma aizsardzību izveido
tikai ar vienu metāloksīda izlādņu komplektu.

Uzskaites punktos uzstāda tikai vienu metāloksīda izlādņu komplektu tiešā tā
tuvumā.
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7. Pārsprieguma aizsardzības ierīču zemēšana

Lai sasniegtu iespējami labāku aizsardzības līmeni pret pārspriegumiem,
jāievēro divi vienlīdz svarīgi priekšnoteikumi. Pirmkārt zibens apdraudētā līnija
vispirms jāpievieno izlādņu augstsprieguma galiem un tikai pēc tam elektroiekārtai.
Otrkārt galvaniskajam savienojumam starp izlādņa zemējamo spaili un elektroiekārtas
zemējuma spaili jābūt tik īsam, cik vien iespējams.

Zemētāja aktīvai pretestībai 20 kV elektrolīniju gadījumā jāatbilst tabulā 1
uzrādītai:

Tabula 1

Grunts īpatnējā
pretestība , ( x m)

Līdz
100

100-500 500-1000 1000-5000
Lielāka par

5000

Zemētāja aktīvās
pretestības lielākā
vērtība, Rz, ()

10 15 20 30 6 x 10-3

Zemēšanas vadu šķērsgriezums 20 kV līnijās nedrīkst būt mazāki par 35mm2

(tēraudalumīnija vadam), bet viendzīslas (dzelzs) zemēšanas vada diametram ne
mazāks kā 10 mm (cinkotais tērauds ne mazāk kā 6mm).

8.  Pārspriegumu aizsardzības uzturēšana

Katrai sadales ietaisei jābūt aprēķinātām un uzzīmētām zibensnovedēju,
prožektoru mastu, augstu metāla un dzelzsbetona konstrukciju, kā arī ēku un būvju
aizsardzības zonām, kurās ir sadales ietaišu strāvu vadošās daļas.

Izlādņiem jābūt pastāvīgi pieslēgtiem. Izlādņu atslēgšana pieļaujama tikai
remonta un profilaktisko pārbaužu vajadzībām un to izdara vienlaicīgi ar
aizsargājamās ietaises remontu vai pārbaudi.

Transformatoru un autotransformatoru neizmantotie zemākā vai vidējā
sprieguma tinumi jāsaslēdz zvaigznē vai trīsstūrī un jāaizsargā no pārspriegumiem.

Neizmantotais zemākā sprieguma tinums, kurš novietots starp augstākā
sprieguma tinumiem, jāaizsargā ar metāloksīda izlādņiem, kas pieslēgti katrai fāzei. Šī
aizsardzība nav vajadzīga, ja zemākā sprieguma tinumam pastāvīgi pieslēgta vismaz
30 m gara kabeļu līnija.

Zemākā un vidējā sprieguma neizmantoto tinumu aizsardzībai citos gadījumos
jāzemē viena fāze vai neitrāle vai katras fāzes izvadam pieslēdz metāloksīda

izlādni.
10 kV – 20 kV tīklos, kuriem pieslēgti elektrodzinēji, gadījumos, kad eļļas

slēdžus nomaina ar vakuuma vai elegāzes slēdžiem, elektrodzinējiem jābūt
aizsargātiem ar izlādņiem.
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8.1. Metāloksīda izlādņi

Metāloksīda izlādņus pirms uzstādīšanas un ekspluatācijas laikā nepārbauda.
Kārtējo apskašu laikā novēro vai nav notikusi izolācijas bojāšanās, paliekošas
(melnas) pēdas no elektriskā loka iedarbības.

8.2. Dzirksteļspraugas

Izdarot tīkla iekārtu apskates vizuāli, jāpārbauda dzirksteļspraugu izdegums un
izregulējums. Ja dubultragu dzirksteļspraugas ragu augšējo galu nodegums pārsniedz
50% no sākotnējā garuma, vai ragveida dzirksteļspraugas nodegums pārsniedz 10%
no sākotnējā garuma - dzirksteļsprauga jānomaina.

8.3.Metāloksīdu izlādņu uzskaites dokumentācija

Katrā energoapgādes uzņēmumā jābūt pieejamiem:

 pārsprieguma aizsardzības shēmām;
 statistikas datiem par līniju iecirkņiem, kurus visvairāk bojā zibens;
 informācijai par izolācijas piesārņojumiem;
 informācijai par līniju savstarpējiem šķērsojumiem, šķērsojumiem ar sakaru,

radiotranslācijas un dzelzceļu valdījumā esošām līnijām;
 zemējuma pasei.
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II. daļa. Izpildījuma principi

1. Ievads

Šajos metodikos norādījumos dotas norādes par pārspriegumu aizsardzības
ierīkošanu 6 – 20 kV elektriskajos tīklos izplatītāko shēmu gadījumos.

Tā izstrādāšanai izmantoti spēkā esošie normatīvie dokumenti, pārsprieguma
aizsardzības ierīču ražotāju rekomendācijas.

Šeit tiek apskatīti metāloksīda izlādņi un dzirksteļspraugas, kā pārsprieguma
aizsardzības ierīces.

2. Termini, apzīmējumi un saīsinājumi

Termini šajā standartā ir atbilstoši LEK 042-1 "Pārspriegumu aizsardzība
vidsprieguma elektrotīklos" Vispārīgie principi minētajiem.

Gaisvadu līnija

Kabeļu līnija

Metāloksīda izlādnis

Dzirksteļsprauga

Jaudas slēdzis (ieslēgts)

Jaudas slēdzis (izslēgts)

TV
Spriegummainis

Lokdzēses reaktors

TA Strāvmainis

Grafiski pieņemtie apzīmējumi2.1. Grafiski pieņemtie apzīmējumi
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2.2. Pieņemtie saīsinājumi

GVL – gaisvadu līnija
PA – pārspriegumu aizsardzība

3. Pārspriegumu aizsardzības ierīces

3.1. Dzirksteļspraugas

Transformatoru aizsardzībai pret pārspriegumiem var izmantot dzirksteļspraugas
un metāloksīda izlādņus.

Dubultragu formas dzirksteļspraugas uzstādāmas līnijas balstos, pie atdalītājiem,
slodzes slēdžiem vai līniju šķērsojumos. Ragu formas dzirksteļspraugas uzstādāmas
pie transformatoru caurvadiem.

Dzirksteļspraugu elektrodus (ragu un dubultragu formas) izgatavo no tērauda
apaļdzelzs ar diametru virs 8 mm. Dzirksteļspraugas formu un novietojumu izvēlas
atkarībā no uzstādīšanas vietas un apstākļiem:

 dubultragu formas dzirksteļspraugas novietojums horizontāls vai ar slīpumu
ne vairāk kā 15 o pret horizontu;

 ragu formas dzirksteļspraugas novietojums vertikāls.

Ragizlādņi izmantojami, ja zemesslēguma strāvas mazākas par 10 A atbilstoši
LEK 010 “6, 10, 20 / 0,4 kV masta apakšstacijas”.

Uz transformatora caurvadizolatora ierīko vienkāršu vertikālu ragizlādni ar
dzirksteļspraugu 10 kV ietaisēs – 60 mm, 20 kV ietaisēs – 100 mm. (Parasti rūpnīcā
uzstāda tādus).

Uz atdalītāja balstizolatora vai cita horizontāla izolatora ragizlādni ierīko ar
dalītu dzirksteļspraugu, lai novērstu iespēju putniem to pārklāt un izraisīt
dzirksteļspraugas nostrādi. Dubultragu formas dzirksteļspraugām (20 kV iekārtās)
atstatumam (l) starp elektrodiem jābūt 80 mm (2 x 40 mm), ragu formas
dzirksteļspraugām - 100 mm (skat.1. att.).

Izdarot tīkla iekārtu apskates vizuāli, jāpārbauda dzirksteļspraugu izdegums un
izregulējums. Ja dubultragu dzirksteļspraugas ragu augšējo galu nodegums pārsniedz
50% no sākotnējā garuma (izgatavotājrūpnīcas tehniskos datos dotā), vai ragveida
dzirksteļspraugas nodegums pārsniedz 10% no sākotnējā garuma (10 kV ietaisēs –
66 mm, 20 kV ietaisēs – 110 mm) - dzirksteļsprauga jānomaina.

a                           b

1.attēls. Ragu (a) un dubultragu formas (b) dzirksteļspraugu izpildījums
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Lai transformatoru aizsardzībai pielietotu dzirksteļspraugas, kas ir ļoti lētas un
neprasa gandrīz nekādu apkalpošanu, šiem transformatoriem ir jābūt speciāli
konstruētiem un pārbaudītiem. Transformatoram bez impulsa un maiņsprieguma
pārbaudēm pēc IEC 60076 standarta jāiztur arī frontē aprauta sprieguma impulsu.
Šādu transformatoru tipveida pārbaudi iesaka ar frontē aprautu sprieguma impulsu,
kura amplitūda ir gandrīz tāda pati kā standarta impulsam, Un šī aprautā sprieguma
impulsa fronte ir ļoti stāva, t.i. 2000 kV/ μs, atbilstoši spēkā esošo normatīvo
dokumentu prasībām. Šādiem transformatoriem, kuru jauda ir 100 kVA, kā
pārsprieguma aizsardzību pieļaujams izmantot dzirksteļspraugas (ragu vai
dubultragu).

3.2. Metāloksīda izlādņi un to uzstādīšana

Izlādņa darbības princips, kas sastāv no vairākiem virknē va paralēli
pakārtotiem rezistoriem (bez dzirksteļspraugām) ir vienkāršs. Metāloksīdu rezistoru
raksturs ir nelineāras, un pārsprieguma izsauktā strāva pieaug pakāpeniski bez
aiztures. Pārspriegumam pavājinoties strāva metāla oksīda (MO) rezistorā samazinās,
tādējādi pretēji novadītājiem ar dzirksteļspraugām, netiek pārtraukta elektriskā loka
strāva.

Metāla oksīda (MO) izlādņu aktīvā daļa sastāv no blokveida cilindriskām
rezistoru kolonnām. Rezistoru skaits blokā ir atkarīgs no tā, kāds Uc (ilgstoši
pieļaujamais darba spriegums) ir izlādnim. Kolonna ir iemontēta hermētiski noslēgtā
porcelāna apvalkā vai iemontēta silīcijā. Tiek izgatavoti arī metāloksīda izlādņi
keramiskā apvalkā.

Pie nominālā sprieguma caur metaloksīda rezistoru plūst dažus mA vai mA
daļas liela strāva.

Biežāk tiek lietoti metāla oksīda izlādņi bez dzirksteļspraugām. Iemesls šādai
izmaiņai tehnoloģijā ir to augstā darbības efektivitāte, ar zemāku aizsardzības līmeni,
ļoti ātrām darbībām pie pārspriegumiem un augstu izlādes pretestību.

Strāva sāk plūst caur novadītāju pirms pārspriegums ir sasniedzis Up

(paliekošais spriegums, kad caur izlādni plūst nominālā strāva) vērtību. Šādā veidā tie
samazina pārspriegumu ātrāk kā ventiļizlādņi.

Lai aizsargātu elektroiekārtu no ārējiem pārspriegumiem (zibens izlāžu
rezultātā), metāloksīda izlādņi jāuzstāda pēc iespējas tuvāk aizsargājamam objektam.
Izlādņa aizsardzības kvalitāte pret pārspriegumiem lielā mērā atkarīga no
pievienojuma veida, tādēļ, ja vien iespējams, pievienojums jāveido kā parādīts 2.
attēla 3. variantā, izpildot prasību:

a + b  L,

kur:

a- attālums starp izlādņa pievienojuma vietu pie līnijas un aizsargājamo objektu,
m;

b – attālums starp izlādņa pievienojuma vietu pie līnijas un izlādņa potenciāla
galu, m  (skat. arī 3. un 4. att.);
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L – izlādņa aizsardzības attālums (attālums no izlādņa līdz aizsargājamam
objektam), m.

Ja līnijas pievienojumu a + b summa ir mazāka par izlādņa aizsardzības
attālumu L, tad elektroiekārta ir atbilsoši aizsargāta.

Samazinot attālumu b, palielinās izlādņa aizsardzības attālums L, atbilstoši 3 un
4. att. līknēm. Ja b=0, tad a= L.

Ieteicams izveidot iespējami īsu galvanisko savienojumu starp novadītāja
zemēto galu un aizsargājamā objekta zemējuma spaili. Pretējā gadījumā attiecīgi
jāsamazina garums b 3. un 4. attēlos.

                          1 – vājš       2 – labs        3 – ļoti labs

2. attēls. Pievienojuma veida ietekme uz pretzibensaizsardzības līmeni

U – zibens pārspriegums
A – metāloksīda izlādnis
T – elektroiekārta (transformators)
C – elektroiekārtas kapacitāte pret zemi

Polim, MWK un MWD izlādņiem, pēc firmas ABB datiem aizsardzības
attālumu L 20kV tīklā var noteikt pēc 3. attēla līknēm līnijām ar koka balstiem vai 4.
attēla līknēm līnijām ar zemētām traversām.

Minēto aizsardzības līdzekļu vietā var izmantot citu firmu un marku
aizsardzības līdzekļus, kas izgatavoti atbilstoši IEC 60099-4 "Metal-oxide surge
arresters without gaps for a.c. systems" standartam.

Līknes izvēlas atkarībā no elektroiekārtas kapacitātes pret zemi C:

 transformatoriem- C=0,5 2 nF, atkarībā no tā konstruktīvā izveidojuma;
 spriegummaiņiem- C  0,2 nF, atkarībā no tā konstruktīvā izveidojuma;
 jaudas slēdzim, atdalītājiem - C=0.
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3. attēls. Aizsardzības attāluma noteikšana līnijām ar koka balstiem

4. attēls. Aizsardzības attāluma noteikšana līnijām ar zemētām traversām
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20 kV tīklā optimāli b<1m līnijām ar koka balstiem un b<2m līnijām ar
zemētām traversām.

1. piemērs:

Uzstādot Polim tipa metāloksīda izlādņus transformatora pārsprieguma
aizsardzībai 20 kV GVL ar koka balstiem optimālie attālumi a un b ir tādi, kā norādīts
tabulā 1.

    Tabula 1

b [m] a  L – b [m]
1 <1.3
0 <3.6

Ja šādus uzstādīšanas parametrus nevar nodrošināt, tad jāveic pasākumi, lai to
varētu uzskatīt par līniju ar zemētām traversām un pielietot 4. attēla līknes. To var
panākt sazemējot kāšus pēdējos trīs balstos pirms transformatora.

2. piemērs:

Uzstādot Polim tipa metāloksīda izlādņus transformatora pārsprieguma
aizsardzībai 20 kV GVL ar zemētām traversām optimālie attālumi a un b ir tādi, kā
norādīts tabulā 2.

Tabula 2

b [m] a  L – b [m]
2 <3.3
0 <5.7

3. piemērs:

Jaudas slēdžu aizsardzībai ar Polim tipa metāloksīda izlādņiem no GVL ar koka
balstiem puses uzstādīšanas optimālie attālumi a un b ir tādi, kā norādīts tabulā 3.

       Tabula 3

b [m] a  L – b [m]
1 <14
0 <20
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4. Transformatoru pārsprieguma aizsardzības shēmas

Ja metāloksīda izlādņu vietā izmanto dzirksteļspraugas, tad notiekot
dzirksteļspraugu pārklāšanai (ja elektriskais loks pats nenodziest), tiek pārtraukta
patērētāju barošana.

110/20/10 kV transformatoru sekundārā puse arī ir jāaizsargā ar izlādņiem, jo
līdz 40% pārsprieguma no augstsprieguma puses nonāk vidējā sprieguma pusē
kapacitatīvi vai pārklāšanās rezultātā.

Lai sasniegtu iespējami labāku aizsardzības līmeni pret pārspriegumiem,
jāievēro divi vienlīdz svarīgi priekšnoteikumi. Pirmkārt zibens apdraudētā līnija
vispirms jāpievieno izlādņu augstsprieguma galiem un tikai pēc tam elektroiekārtai.
Arī savienojumam starp izlādņu augstsprieguma galiem un elektroiekārtu jābūt pēc
iespējas īsākam, taču tam nav kritiskas nozīmes.

Otrkārt galvaniskajam savienojumam starp izlādņa zemes galu un
elektroiekārtas zemējuma spaili (korpusu) jābūt pēc iespējas īsākam. Šis attālums
rekomendējams mazāks par 1m līnijai ar koka balstiem un mazāks par 2m līnijai ar
zemētām traversām. Ja to nav iespējams nodrošināt, tad pēdējo trīs stabu kāši pirms
apakšstacijas ir jāsazemē, vai jāuzstāda papildus izlādņu komplekts stabā pirms
apakšstacijas ar lielāku līnijas izlādes klasi.

Ņemot vērā transformatoru un metāloksīdu izmaksas, izlādņu vietā var uzstādīt
dzirksteļspraugas, ja transformatori tipveida pārbaudē testēti ar frontē aprautu
sprieguma impulsu, kura amplitūda ir gandrīz tāda pati kā standarta impulsam.

4.1. Transformatoru ar gaisvadu līniju pieslēgumu pārspriegumu
aizsardzības shēmas

5. – 8. attēlos ir parādīti transformatoru, kuru pievadā ir gaisvadu līnijas,
pārspriegumu aizsardzības shēmas.

GVL

GVL

GVL

20/0,4kV

a

5. attēls. PA izveidošana ar dzirksteļspraugām 20 kV tīkla transformatoriem ar
jaudu 100 kVA. Augstsprieguma pusē var neuzstādīt drošinātāju. Optimālais

attālums a no dzirksteļspraugas līdz transformatoram ir 2 m
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20 kV tīkla transformatorus aizsargā ar metāloksīda izlādņiem no abām pusēm
kā parādīts 6. attēlā.

GVL

GVL

GVL

20/0,4kV

a

6. attēls. PA izveidošana 20 kV tīkla transformatoriem ar jaudu 160S <630 kVA

Maksimālo attālumu a nosaka pēc 3. vai 4. att. līknēm vai tabulām 1 - 3.

Transformatoriem ar jaudu S630kVA uzstāda vienu metāloksīda izlādņu
komplektu ar augstāku līnijas izlādes klasi.

20 kV tīkla transformatorus ar jaudu S630kVA aizsargā ar metāloksīda
izlādņiem kā parādīts 7. attēlā.

GVL

GVL

GVL

20/0,4kV

a

7. attēls. PA izveidošana 20kV tīkla transformatoriem ar jaudu S630kVA.
Pienākošo līniju pēdējo trīs balstu kāšiem jābūt zemētiem.

Maksimālo attālumu a nosaka pēc 3. vai 4. att. līknēm vai tabulām 1 - 3
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GVL

GVL

GVL

20/0,4kV Lk>1500m

Lk>1500m

a

8. attēls. PA izveidošana 20kV transformatoriem., ja GVL ir tikai 20 kV pusē

Maksimālo attālumu a nosaka pēc 3. vai 4. att. līknēm vai tabulām 1 - 3.

Piezīme: Ja zemsprieguma pusē kabeļa garums ir l < 1500 m, tad zemsprieguma pusē uzstāda
pārsprieguma aizsardzību.

4.2. Transformatoru ar kabeļpieslēgumu pārsprieguma aizsardzība

GVL

GVL

GVL

20/0,4kV

a

A1 A2

Lk60 m < < 1500 m

9. attēls. Transformatori ar jaudu S 630 kVA, kura pievadā ir kabelis

Transformatoru ar jaudu S 630 kVA, kura pievadā ir kabelis, izveido sekojoši:
uzstāda izlādņus gaisvadu un kabeļlīnijas savienojuma vietā un pie transformatora.
Šādas transformatora apakšstacijas aizsardzībai izlādņus izvēlas ar lielāku līnijas
izlādes klasi.

Piezīme: Atdalītāja vietā var būt kāds cits komutācijas aparāts, slodzes slēdzis vai
drošinātājatdalītājs.
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Šādā transformatora aizsardzības shēmā iespējami divi varianti, kuri tehniski ir
līdzvērtīgi:

 izlādnim A2 ir lielāks ilgstoši pieļaujamais darba spriegums, nekā A1
izlādnim, piem. izlādnim A1 Uc = 22 kV, bet izlādnim A2 Uc = 24 kV;

 izlādņu A1 un A2 ilgstoši pieļaujamie darba spriegumi UC ir vienādi, bet
izlādnis A2 ir ar lielāku līnijas izlādes klasi.

GVL

GVL

GVL

20/0,4kV

a

Lk < 60 m

10. attēls. Transformatoru ar jaudu 630 kVA, kura pievadā ir kabelis
aizsardzība no pārspriegumiem

Transformatoru ar jaudu 630 kVA, kura pievadā ir kabelis var aizsargāt no
pārspriegumiem tikai no gaisvadu līnijas puses ar vienu metāloksīda izlādņa
komplektu, (ja kabeļa garums nepārsniedz 60 m).

6 - 20 kV kabeļu tīkliem pieslēgto transformatoru pārspriegumu aizsardzība
ierīces neuzstāda, ja tie uzstādīti saskaņā ar 11. attēlā parādīto shēmu.

GVL

GVL

GVL
20/0,4kV Lk>1500m

Lk>1500m

Lk>1500m

11. attēls. Pēc šādas shēmas 6-20kV kabeļu tīkliem pieslēgtiem transformatoriem
PA neuzstāda

Transformatoru pārspriegumu aizsardzība, ja tie atrodas jauktajos tīklos, ir
izpildāma pēc 12 un 13. attēlos parādītajām shēmām.
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a 20/0,4kV GVL

GVL

GVL
Lk60 m < < 1500 m

12. attēls. PA izveidošana 20kV transformatoriem., ja tie pieslēgti tīklam ar
kabeli

Maksimālo attālumu a nosaka pēc tabulas 4.

a 20/0,4kV GVL

GVL

Lk>1500 m

13. attēls. PA izveidošana 20kV transformatoriem., ja GVL ir tikai 0.4kV pusē

Maksimālo attālumu a nosaka pēc tabulas 4.

Ja vismaz 100m garš kabelis ar vienu galu pievienots GVL, bet ar otru galu
kopnēm, kas sastāv no savienojošiem vadiem a un b, kurām pievienots transformators,
pārsprieguma aizsardzības izveide parādīta 14. attēlā:

14. attēls. Transformators ar kabeļpieslēgumu
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U –   zibens pārspriegums; K – kabelis; A1, A2 – metāloksīda izlādņi;
a, b –   savienojošo vadu garumi; UK – maksimālais spriegums kabeļa galā;
UT –    maksimālais spriegums uz transformatora

Izlādnis A1 aizsargā kabeli no līnijas puses. Lai aizsargātu otru kabeļa galu,
izlādnis A2 jānovieto pēc iespējas tuvāk kabeļa galam (b = 0). Maksimālais attālums
a, lai transformators būtu aizsargāts bez papildus izlādņu uzstādīšanas pie
transformatora, dots tabulā 4. Kabeli var aizsargāt ar metāloksīda izlādņiem,
piemērām, (MWK vai MWD tipa, ar UC= Um). Transformatoram nav papildus
aizsardzības ar izlādņiem. Kabeļu aizsardzībai var izmantot arī citu tipu metāloksīda
izlādņus.

       Tabula 4

Maksimāli pieļaujamais attālums a starp kabeļa galu un transformatoru, pie b=0

metāloksīda izlādnis, In=10kA
Um [kV] a [m]

10
20

14
12

Piezīme: Zk - kabeļa viļņa pretestība;  Zk = 60 . Transformatora kapacitāte pieņemta C=2nF.

Ja transformatoru apakšstacija ir ar kabeļu tranzītu, un attālums no kabeļu gala
un transformatoru ir lielāks par tabulā 4 norādīto, ir jāuzstāda papildus izlādņu
komplekts.

Plašāk pielietoto izlādņu tipu raksturojums dots PIELIKUMĀ 2.

5. Elekrtolīniju pārspriegumu aizsardzība

Kabeļu posmu, kas iebūvēti gaisvadu līnijās, pārspriegumu aizsardzība parādīta
15. un 16.attēlos.

GVL GVLLk60 m < < 1500 m

15. attēls. Kabeļu līnijas pārspriegumu aizsardzība, ja GVL iebūvēts kabeļu
posms īsāks par 1500 m
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GVL GVLLk>1500m

16. attēls. Kabeļu līnijas, ja GVL iebūvēts kabeļu posms garāks par 1500 m, nav
jāaizsargā ar izlādņiem

6. Apakšstaciju ievadu, sadales ietaišu, elektroiekārtu un komutācijas
aparātu un uzskaites punktu pārspriegumu aizsardzības izveidošanas shēmas

6.1. 110 – 330 kV apakšstaciju pārspriegumu aizsardzība

110-330kV a/st. transformatoru 10-20kV tinumus, apakšstacijas kopnes un tām
pieslēgtās elektroiekārtas aizsargā no pārspriegumiem ar metāloksīda izlādņiem.
Pārsprieguma aizsardzības (PA) ierīkošanas piemērs a/st. parādīts 17. attēlā.

S9 GVLS1

GVLS2

110/20/10kV

S5 DS

S8
Kab.
tīkls

S6

Kab.
tīkls

S7

TV

TV

GVLS3

GVLS4

Lk60 m < < 1500 m

Lk60 m < < 1500 m

17. attēls. PA izveidošana 110/20/10 kV apakšstacijā

Piezīme: Iekštipa transformatoru apakšstacijas vai sadales ietaises (piem. ar elegāzi pildītām),
kurām izgatavotāj-rūpnīca dod garantiju, atejošo kabeļu līnijām var uzstādīt vienu metāloksīda izlādņu
komplektu gaisvadu un kabeļlīnijas savienojuma vietā.
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6.2. Sadales ietaišu aizsardzība pret pārspriegumiem

20 kV gaisvadu tīklā ierīkotu sadales ietaišu aizsardzību pret pārspriegumiem
izpilda atkarībā no slēdžu stāvokļa pie normālas tīkla shēmas.

Sadales ietaišu ar 20 kV jaudas slēdžiem pārspriegumu aizsardzību izpilda
saskaņā ar 18., 19. un 20. attēlos parādītajām shēmām.

GVL

GVL

GVL

GVL

a1 a1

GVL
GVL

TVa2

18. attēls. Sadales ietaises ar 20 kV jaudas slēdžiem pārspriegumu aizsardzība

Maksimālos attālumus a1 un a2 nosaka pēc 3. vai 4.att.līknēm vai tabulām 1 – 3.

GVL

GVL

GVL

GVL

a1 a1

GVLGVL

TVa2

19. attēls. Sadales ietaises ar 20 kV jaudas slēdžiem pārsprieguma aizsardzība

Maksimālos attālumus a1 un a2 nosaka pēc 3. vai 4.att.līknēm vai tabulām 1 – 3.

Par drošāku variantu uzskatāma 18. att. PA shēma. Ja konstruktīvi nav
iespējams tādu izveidot, PA var izveidot, kā parādīts 19. att. shēmā.
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GVL
a1

TV

GVL

GVL

GVL
a1

GVL

GVL

a2

GVL GVL

Lk60 m < < 1500 m

Lk60 m < < 1500 m

Lk60 m < < 1500 m

Lk60 m < < 1500 m

20. attēls. Sadales ietaises ar 20 kV jaudas slēdžiem pārsprieguma aizsardzība
(tīklā ar jaukta tipa līnijām)

Maksimālos attālumus a1 un a2 nosaka pēc 3. vai 4.att. līknēm vai tabulām 1 - 3.
Ja pienākošā kabeļa garums ir l < 60 m, tad metāloksīda izlādņus var uzstādīt

tikai GVL pusē.

6.3.  Komutācijas aparātu pārspriegumu aizsardzība

Jaudas slēdžu, kas atrodas tīkla dalījuma vietā, pārspriegumu aizsardzību izpilda
saskaņā ar 21 un 22 attēlos parādītajām shēmām.

Piezīme: Atdalītājiem un slodzes slēdžiem pārspriegumu aizsardzību izveido analogi jaudas
slēdžiem. Izejot no ekonomiskiem apsvērumiem, atdalītājus un slodzes slēdžus var neaizsargāt no
pārspriegumiem.

a1

TV

a1

GVL GVL
a2

21. attēls. 20 kV jaudas slēdžu pārsprieguma aizsardzība

Maksimālos attālumus a1 un a2 nosaka pēc 3. vai 4.att.līknēm vai tabulām 1 – 3.
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a

GVLGVL
Lk60 m < < 1500 m

22. attēls. 20 kV jaudas slēdžu ar kabeļu ievadu pārsprieguma aizsardzība

Maksimālo attālumu a nosaka pēc 3. vai 4. att. līknēm vai tabulām 1 - 3.

Vidsprieguma jaudas slēdžu (ilgstoši ieslēgtu) pārspriegumu aizsardzību izpilda
saskaņā ar 23. un 24. attēlos parādītajām shēmām.

GVL1 GVL2
a

23. attēls. Jaudas slēdžu pārsprieguma aizsardzība

Maksimālo attālumu a nosaka pēc 3. vai 4. att. līknēm vai tabulām 1 - 3.

GVL Lk>1500m GVLLk>1500m

24. attēls. Šādi izveidotā shēmā gan ieslēgtiem, gan atslēgtiem jaudas slēdžiem
pārsprieguma aizsardzību neuzstāda

GVL
a

TA
TV

25. attēls. Uzskaites punktu mērmaiņu pārsprieguma aizsardzība

Maksimālo attālumu a nosaka pēc 3. vai 4. att. līknēm vai tabulām 1 - 3.
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6.4. Metāloksīdu izlādņu uzskaites dokumentācija

Metāloksīdu izlādņu uzskaites dokumentāciju ieteicams izpildīt atbilstoši
LEK 002 "Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija"
prasībām. Pārspriegumu aizsardzību nevar izveidot ar 100 % garantiju. Daudzos
gadījumos pārspriegumu aizsardzības efektivitāti nosaka vietējie apstākļi:

 ģeogrāfiskais izvietojums;
 tuvumā esoši objekti un ēkas;
 neviendabīgs elektromagnētiskais lauks uz zemes;
 vides piesārņotība (rajoni ar rūpniecisku piesārņojuma raksturu; piejūras

rajons, lauksaimnieciskas nozīmes rajons).

Lai uzkrātu pieredzi ekspluatācijas gaitā nepieciešams apkopot ziņas par līniju
iecirkņiem, kurus visvairāk bojā zibens, kā arī par augstāk minēto vides piesārņotības
raksturu. Informāciju uzkrāt brīvā formātā un pievienot pārējai metāloksīda izlādņu
dokumentācijai.
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PIELIKUMS I (informatīvs)

Metāloksīda izlādņu stabilitātes noteikšana

Ja ir prognozējami sagaidāmie pārsprieguma lielumi, tad metāloksīda izlādņu
stabilitāti var noteikt izmantojot P1. attēla līkni.

Lai pārliecinātos par izlādņa noturību: izlādņa pārslodzes intensitātes T
reizinājumam ar ilgstoši pieļaujamo darba spriegumu Uc (T x Uc) ir jābūt lielākam
par sagaidāmo pārejošo pārspriegumu uz izlādņa izvadiem UTOV. Saskaņā ar
P1. attēlu, T tiek noteikta atkarībā no pārejošā pārsprieguma ilguma t. Drošības
nolūkā, izvēloties izlādņus, parasti izmanto P1. attēla zemāko līkni (b):

P1. attēls. POLIM DN, - D, -DA tipa izlādņa pārslodzes intensitāte attiecībā uz
pārejošiem pārspriegumiem UTOV kā funkcija no pārspriegumu ilguma t pie

apkārtējās vides temperatūras + 45°C

UTOV – rūpnieciskas frekvences ierobežota ilguma pārspriegums, kas
pielīdzināms kvazistacionāram pārspriegumam.

Līkne a attiecināma uz izlādņiem bez priekšslodzes, t.i. izlādņi, kuri pirms
pārsprieguma izlādes nav pakļauti ievērojamām enerģijas izmaiņām (paaugstināta
ārējā temperatūra, paaugstināta noplūdes strāva), līkne b attiecas uz izlādņiem ar
priekšslodzi E, ko izlādnis ir saņēmis laikā t0. Laiks t ir pārejošā pārsprieguma
ilgums.
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Pieaugot UTOV, pieaug arī noplūdes strāva izlādnī un līdz ar to papildus izdalās
enerģija, kas var samazināt tā stabilitāti. Pieaugot T, samazinās pieļaujamais
pārsprieguma impulsa ilgums t.

1.piemērs:  Metāloksīda izlādņu izvēle 20 kV elektrotīkliem

20 kV elektrotīklā, pārspriegumu aizsardzībai, ir pieslēgts metāloksīda izlādnis
ar ilgstoši pieļaujamo darba spriegumu Uc = 24 kV neierobežoti ilgu laiku.
Maksimālā apkārtējās vides temperatūra ap izlādni sasniedz + 45°C. Pieņemot, ka
izlādnis ir bijis pakļauts priekšslodzei, tajā izdalījās enerģija E = 3,6 kJ/kV (3,6 kJ uz
vienu ilgstoši pieļaujamā darba sprieguma Uc kilovoltu).

Ja elektrotīklā notiek pārejošs pārspriegums ar UTOV =28 kV, tad:

T=UTOV / Uc=28 kV/24kV=1.17

Līknei “b” T=1,17 (P1. attēls) pieļaujamais pārsprieguma ilgums ir t = 500 s.
Tātad UTOV ilgums ir ierobežots līdz 500 sekundēm. Pārtraucot pārsprieguma
impulsu, izlādnis atdzesējas un atkal ir spējīgs izturēt Uc. Ja nepieciešams, lai izlādnis
pārejošo pārspriegumu varētu izturēt ilgāk par 500 sekundēm, tad ir jāuzstāda izlādnis
ar attiecīgi paaugstinātu ilgstoši pieļaujamo darba sprieguma Uc līmeni.

Maksimālo darba spriegumu uz izlādni aprēķina no maksimālā starpfāžu
sprieguma Um. Ja tas nav zināms, tad Um jāaizvieto ar sistēmas augstāko spriegumu
vai elektroiekārtas augstāko spriegumu.

Trīsfāzu tīklos īpaša uzmanība jāpievērš pārejošam pārspriegumam, kuru
pārsvarā izraisa zemesslēgumi. UTOV lielumu nosaka sistēmas neitrāles zemēšanas
metode. Svarīga nozīme ir sistēmas sakārtošanai, jo tā nosaka pārejošo pārspriegumu
ilgumu t un pārslodzes intensitāti T. Būtu jāievēro nosacījums, lai:

Uc  UTOV / T

Izolētas neitrāles tīkli ar automātisku zemesslēgumu atslēgšanu

Izolētas neitrāles tīklos ar automātisku zemesslēguma atslēgšanu maksimālo
darba spriegumu uz izlādni aprēķina no maksimālā starpfāžu sprieguma Um.

Ātra zemesslēguma atslēgšana dod iespēju samazināt Uc par izlādņa pārslodzes
intensitāti T. Ja, piemēram, zemesslēgumu atslēdz pēc t = 10 s, tad ar 1. attēla
palīdzību var noteikt, ka T = 1,27.

Uc > Um / T izlādnim, kas atrodas starp fāzi un zemi,
Uc > Um / T x 3  izlādnim, kas atrodas starp transformatora neitrāli un zemi.
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PIELIKUMS II

Plašāk izplatīto metāloksīda izlādņu pielietošanas sfēra un to parametri

POLIM D...N paredzēti vidsprieguma tīklu un iekārtu aizsardzībai pret
iekšējiem un ārējiem pārspriegumiem. Tie piemēroti sadalietaisēm, sadales
transformatoriem un kabeļiem. Paredzēti iekšējai un ārējai uzstādīšanai.

MWK paredzēti vidsprieguma tīklu un iekārtu aizsardzībai pret iekšējiem un
ārējiem pārspriegumiem. Tie piemēroti sadalietaisēm, sadales transformatoriem,
kabeļiem, motoriem un citai vidsprieguma iekārtai. Paredzēti iekšējai un ārējai
uzstādīšanai.

MWD paredzēti vidsprieguma tīklu un iekārtu aizsardzībai pret iekšējiem un
ārējiem pārspriegumiem. Tie piemēroti sadalietaisēm, sadales transformatoriem,
kabeļiem, motoriem un citai vidsprieguma iekārtai. Paredzēti iekšējai uzstādīšanai.

VARISIL HE tipa izlādņi paredzēti sadales tīklos ar augstu zibens intensitāti un
augstu piesārņojuma pakāpi.

Tabula P1

Vidējā sprieguma firmas ABB metāloksīda izlādņu parametri

Taisnstūra impulsa
strāvas parametri

In Up/Uc Strāvas
impulsa

amplitūda

E/Uc Līnijas
izlādes
klase Strāvas

amplitūda
Strāvas
ilgums

Parametri un
mērvienības

Izlādņa veids
kA -------- kA kJ/kV A µs

POLIM-DN 5 3.33 65 līdz 1 2000
POLIM-D 10 3.5 100 3,6 līdz 1 250 2000

POLIM-DA 10 3.33 100 5,5 līdz 1 350 2000
POLIM-I 10 3.07 100 5.5 2 550 2000
POLIM-S 10 3.00 100 9,0 3 1000 2000
POLIM-H 20 3.19 100 13,3 4 1350 2000

Piezīme: Up – paliekošais spriegums uz metāloksīda izlādni, kad tam cauri plūst nominālā
strāva.

ww
w.l
eke
ne
rgo
.lv

Tikai lasīšanai



                                                                                                     042-1  LEK:200535

Tabula P2

Metāloksīdu izlādņu līnijas izlādes klases un pielietojumu piemēri, atkarībā no
to tipa

Izlādņa
sērija

Izlādņa
parametrs

POLIM-D POLIM-C POLIM-I POLIM-S POLIM-H

Maksimālais
ilgstoši
pieļaujamais
spriegums,
kV

4 - 24 1 – 7,2 4 - 44 4 - 44 4 – 44

Izlādes
strāva, kA

5 / 10 10 10 10 20

Impulsa
strāva, kV

65 / 100 100 100 100 100

Līnijas
izlādes klase

Līdz 1 1 2 3 4

Pielietojums
(tipiski
piemēri)

Sadales
iekārtu un
20/0,4 kV

a/st
aizsardzībai

Kabeļu
apvalku

aizsardzībai

Vidējas
klases

izlādņi ar
ļoti augstu
mehānisko
izpildījumu

Staciju
klases

izlādņi ar
augstu

elektrisko
un

mehānisko
izpildījumu

Augstas
enerģijas

stacijas klases
izlādņi ar ļoti

augstu
elektrisko un
mehānisko
izpildījumu

Tabula P3

ALSTOM firmas VARISIL HE tipa metāloksīda izlādņu parametri

Taisnstūra impulsa
strāvas parametri

In Up/Uc Strāvas
impulsa

amplitūda

E/Uc Līnijas
izlādes
klase Strāvas

amplitūda
Strāvas
ilgums

Parametri un
mērvienības

Izlādņa veids
kA -------- kA kJ/kV A µs

VARISIL HE
tips

10 3.41 100 4,8 1 300 2000
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