
Према стандарду API-670 захтева се повремено тестирање свих компоненти у заштитном кругу ротационих машина 
(изузев завршног погона), без утицаја на рад исте.  TCimp електро-хидраулични блок је дизајниран на принципу „2 од 3“ 
тако да је могуће проверити искључење само једног канала, без утицаја на друга, два чиме се не омета рад машине. У 
електронском делу заштитног система се имплементира функција аутоматског теста канала, која се периодично 
активира (препоручени интервал је 24 h). 

Заштитина функија се заснива на прекиду дотока уља и затварања хидрауличних погона, у случају да су активина два од 
три канала за деловање заштите - принцип „2 од 3“. Канали за прекид уља се управљају преко три соленоидна 
двоположајна разводника, који су жичано повезани са електронским заштитиним системом. Упоредо приликом прекида 
дотока уља се врши дренажа уља из хидрауличних погона према уљном резервоару. У случају активације заштите на 
само једном од три канала или услед грешке мерења или услед отказа дела заштитног блока, активира се аларм, али не 
долази до прекида дотока уља у хидрауличне погоне (турбина или процес оатаје у раду). Мониторинг стања канала се 
врши преко четири пресостата, монтираних на заштитном блоку и жичано повезаних са системом регулације и/или 
надзора.

Блок дијаграм примене TCimp блока у заштитном кругу парне трубине дат је на слици 1.

TCimp електро-хидраулични блок је сертификован према захтевима стандарда IEC 61508 и може се примељивати у 
системима где се захтева SIL3 ниво функционалне безбедности (DEKRA Certificate No. ZP/C002/22, 3. 3. 2022). Захваљујући 
принципу избора „2 од 3“ постигнут је висок ниво поузданости као и усклађеност са индустријским стандардима API-670, 
API-612 и АPI-611.

TCimp је електро-хидраулични блок који се примењује у заштитним системима парних, хидро и гасних турбина, као и у 
процесној индустрији. 
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TCimp je elektro-hidraulični blok koji se primenjuje u zaštitnim sistemima parnih, 
hidro i gasnih turbina, kao i u procesnoj industriji. 

Zaštitina funkija se zasniva na prekidu dotoka ulja i zatvaranja hidrauličnih pogona, 
u slučaju da su aktivina dva od tri kanala za delovanje zaštite - princip „2 od 3“. 
Kanali za prekid ulja se upravljaju preko tri solenoidna dvopoložajna razvodnika, 
koji su žičano povezani sa elektronskim zaštitinim sistemom. Uporedo prilikom 
prekida dotoka ulja se vrši drenaža ulja iz hidrauličnih pogona prema uljnom 
rezervoaru. 

Prema standardu API-670 zahteva se povremeno testiranje svih komponenti u 
zaštitnom krugu rotacionih mašina (izuzev završnog pogona), bez uticaja na rad 
iste. TCimp elektro-hidraulični blok je dizajniran na principu „2 od 3“ tako da je 
moguće proveriti isključenje samo jednog kanala, bez uticaja na druga dva, čime se 
ne ometa rad mašine. U elektronskom delu zaštitnog sistema se implementira 
funkcija automatskog testa kanala, koja se periodično aktivira svaka 24h u 
normalnom radu, bez bilo kakvih poremećaja u radu turboagregata.

U slučaju aktivacije zaštite na samo jednom od tri kanala ili usled greške merenja ili 
usled otkaza dela zaštitnog bloka, aktivira se alarm, ali ne dolazi do prekida dotoka 
ulja u hidraulične pogone (turbina ili proces ostaju u radu). Monitoring stanja 
kanala se vrši preko četiri presostata, montiranih na zaštitnom bloku i žičano 
povezanih sa sistemom regulacije i/ili nadzora.
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Opis uređaja

Tcimp elektro-hidraulični blok je sertifikovan prema zahtevima standarda IEC 61508 i može se primenjivati u sistemima gde 
se zahteva SIL3 nivo funkcionalne bezbednosti DEKRA Certificate No. ZP/C002/22, 3. 3. 2022). 
Zahvaljujući principu izbora „2 od 3“ postignut je visok nivo pouzdanosti kao i usklađenost sa industrijskim standardima 
API-670, API-612 i API-611.
Blok dijagram primene TCimp bloka u zaštitnom krugu parne turbine dat je na slici 1.

Slika 1 – Primena TCimp 
bloka u zaštitnom i 
regulacionom sistemu 
parne turbine



Tehničke karakteristike

Performanse
·  Zaštitna funkcija „2 od 3“ 
·  Tri solenoidna razvodnika vrše prekid dotoka napojnog ulja i drenažu iz sistema, u slučaju prekida napajanja 
   na 2 od 3 kanala
·  Vreme odziva solenoidnog razvodnika od 0.05 s do 0.1 s
·  Detekcija delovanja zaštitne funkcije na 3 zaštitna kanala se vrši preko 4 presostata
·  Bezbednosna funkcija je ostvarena internom oprugom na svakom pojedinačnom solenoidnom razvodniku
·  Nivo funkcionalne bezbednosti SIL3

-4·  Prosečna verovatnoća otkaza PFD  1,54 x 10  AVG

Hidraulične karakteristike

·  Radni pritisak [1,50] bar 

·  Protok maksimalni 720 l/min na 10 bar diferencijalnog pritiska (slika 2)
o·  Temperatura ulja [30, 60] C

·   Tip ulja: hidraulična ulja ISO 6743/4 (L-HV), DIN 51524/3-HVLP

·  Preporučena čistoća ulja 20/18/15 prema ISO 4406

·  Viskoznost ISO VG32, ..., ISO VG46 prema DIN 51519

·  Prečnik ulaznog i drenažnog (u rezervoar) uljnog priključka Dn25 

·   Prečnik uljnog priključka prema hidrauličnim pogonima DN20   

Električne karakteristike

·  Napon napajanja 24 VDC

·  Potrošnja jednog soleoidnog razvodnika 1.29A (31W) od ukupno 3 razvodnika 

·  Maksimalno dozvoljena struja kroz kontakte presostata 4A (96W)

·  Dijagram električnih veza je na slici 3

Ambijentalne karakteristike
o·  Ambijentalna temperatura [-25, 60] C

·  Zaštita od prodora IP65

·  ATEX na zahtev

Fizičke karakteristike

·  Spoljne dimenzije (dužina x širina x visina) 380 mm x 223 mm x 309 mm

·  Dimenzije pakovanja (dužina x širina x visina) 470 mm x 250 mm x 340 mm

·  Masa neto 92 kg, bruto 96 kg

Tehnički podaci za naručivanje:

• radni pritisak ulja  _____ [bar]

• maksimalni protok   _____ [l/min]
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Slika 2 - PQ karakteristika TCimp zaštitnog bloka

Slika 3 - Električna šema vezivanja TCimp zaštitnog bloka
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Princip rada

Prikaz protoka ulja kada su pobuđeni 
( oznaka      ) određeni solenoidni 
hidraulični razvodnici: 3 pobuđena, 
2 pobuđena i svi razbuđeni.
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Testiranje

IMP sprovodi niz raznih testova tokom celog procesa razvoja, tokom i nakon proizvodnje. Testovi daju podatke proračuna (npr. broj 
ciklusa ispitivanja u testu izdržljivosti), pokazuju karakteristike mašine (npr. vreme reakcije), obezbeđuju 
kvalitet proizvodnje (npr. ulazna inspekcija, ispitivanje dimenzija, ispitivanje bez razaranja, test curenja i 
funkcionalni test). Na slici 4 su prikazane ispitne postavke za TCimp blok.

Slika 4 – Ispitne postavke za TCimp blok

Sklopni crtež

Tcimp lista delova:
Kućište (sa prigušnicama)   
Čaura klipa     
Klip            
Opruga                   
Poklopac kućišta (sa prigušnicama) 
Dno čaure klipa                  
Dno kućišta                  
Ulazna prirubnica          
Drenažna prirubnica          
Izlazna prirubnica          
Parker solenoidni razvodnik  
Wika presostat                  
Zavrtanj M8 DIN 912           
Čivija za centrisanje DIN EN ISO 8735    
Zavrtanj M8 DIN EN 24015          
Zavrtanj M5 DIN EN ISO 7046-1         
Zavrtanj M8 DIN 912          
Zavrtanj M10 DIN 912

- poz. 1 - 1 kom.
- poz. 2 - 3 kom.
- poz. 3 - 3 kom.
- poz. 4 - 3 kom.
- poz. 5 - 1 kom.
- poz. 6 - 3 kom.
- poz. 7 - 1 kom.
- poz. 8 - 1 kom.
- poz. 9 - 1 kom.
- poz. 10 - 1 kom.
- poz. 11 - 3 kom.
- poz. 12 - 4 kom.
- poz. 13 - 14 kom.
- poz. 14 - 2 kom.          
- poz. 15 - 12 kom.
- poz. 16 - 6 kom.
- poz. 17 - 14 kom.
- poz. 18 - 12 kom.
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Komponente sistema turbinske regulacije i zaštita ARS TSControl-Atlas

Аtlas BPC/BOP

modul ѕa merenje brzine 

turbine/nadbrzinsku zaštitu

Аtlas dAPV-p
digitalni automatski 

pozicioner hidrauličnih
servomotora

IMP-PHA
pokretni 
hidraulični 
agregat

Atlas BVM8
modul zavibromonitoring
i zaštitu

rotacionih 
mašina

Sistemi za merenje brzine turbine

АRS TSControl-Atlas

Sistem turbinske regulacije i zaštita Instituta Mihajlo Pupin – Automatika
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