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The project was performed on a 
250MW (frame 9F) GE unit (2003).

It took place this year (2017) 
between the dates:
April 15th - May 21st

30 net working days

1. General Information:



3

2. Project Contents:

 Planning of the following circuits for after the 
installation.
Current and voltage circuits
Command, trip and alarm circuits
Drawing the new circuits in AutoCad

 Becoming familiar with the Software, setting 
up a test array and checking the relays 
according to the headquarters’ tuning 
instructions.  

Presenter
Presentation Notes
בעידן של מולטיטאסקינג, יחידת טורבינות גז ביצעה את כל הפרויקט וזאת כדי לבצע את העבודה במהירות ולהפחית זמן עבודה ועלויות של תקציב לתכנון, בוצע תכנון הפרוק והחיבור של הממסרים החדשים על ידי מרחב צפון בשיתוף מטה ט"ג,  השרטוט בוצע על ידי המרחב, בדיקות הממסרים והבדיקות בשטח כולם בוצעו על ידיד מרחב צפון, הכנת תכנית בדיקות דינאמיות מטה טורבינות גז והבדיקות עצמן יחד עם מרחב צפון.כיולים לממסרים ניתנו על ידי אגף הייצור, החיווט בשטח על הרכבה חשמלית צפון.משך זמן של פרויקט כזה מהתכנון עד לביצוע כשנה כולל רכש.
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2. Project Contents (continued):
 Dismantling and replacing of 9 protection 

relays, wiring  and connecting bar fasteners 
for current, voltage and command circuits.

 Preparation was made for the connection of a 
disturbances recorder (in the future). 

 Testing and Dynamic checks.
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3. Motivation for the replacement
 Old and unfunctional equipment – It was 

impossible to add any other functions.  The old 
relays were electronical or electromechanical 
protections.

 Application of lesson learned from operation or 
nonoperation of similar units protections.

 Shortening of maintenance durations – digital 
relays are easier to test, easy to setup a test array 
and demand less tuning. 

Presenter
Presentation Notes
אין הגנת V/Hz עם משנ"מ צד גנראטור.עקב לקחי אשכול – פעולת הגנה דיפרנציאלית עקב זרם קצר חיצוני.הגנות כיום הינן בקר לכל דבר, מכיל פונקציות מוכרות ופונקציות הגנה מורכבות אשר בתוכן לעיתים עד עשרות שערים.יציאות הינן מצרך יקר בממסרים דיגיטלים ולכן חיבור על ידיד תקשורת פותר בעיה זו!!בנוסף ניתן לבנות קונפיגורציה עם כניסות מפונקציות או כניסות בינאריות ולהוציא טריפים או התראות כנדרש.



6

Motivation for the replacement 
(continued)

 Create uniformity – in terms of login software, 
models, cables and tests.

 Analyzing events and disturbances –
electromechanical relays don’t have 
disturbances recorders.

 data collecting  system – issuing detailed 
alarms in a Modbus over Ethernet protocol 
directly to the control system.

Presenter
Presentation Notes
בעבר חיברנו את היציאות לבקר מקומי וממנו יצאנו בתקשורת למערכת הבקרה,הממסרים הנ"ל מחוברים ב- modbus over ethernet tcp/ip ישירות למערכת הבקרה.
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Motivation for the replacement 
(continued)

 Increasing reliability – self-test in digital 
relays.

 Quick connections – connecting to simulation 
equipment using disconnect phoenix bars with
removeable banana attachments.

 Future planning – planning and preparing for 
the addition of disturbances recorder
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4. Actual Time schedule

Presenter
Presentation Notes
הלוז היה צפוף מאוד, אילץ עבודה במשמרות ככל הניתן בעיקר בשלבי הפרוק והחיווט מחדש.העבודות המקדימות תרמו רבות לעמידה בזמנים. יש לעקוב באדיקות על כל שלב, אם יש חריגה באחד השלבים יש לצמצם בשלב הבא.
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5: Principal drawings
Current circuits – each relay gets inputs from various sets of current transformers 

Presenter
Presentation Notes
יתירות במשנה זרם ומתח, כל ממסר מקבל ממשנה זרם ומתח אחרים להגברת אמינות.
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Trip circuits

Around hundred output 
circuits where planned

Presenter
Presentation Notes
בהגנות גנראטור יש  26  מגעי הפסקה בשנאים כ 18 יציאות.
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Input circuits

Around 30 
digital inputs 
where planned

Presenter
Presentation Notes
מעגלי כניסות כ – 8 כניסות לממסר ללוגיקה וחיווי.
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DGPA-GEN PROT 
DGPB-BKP PROT.

50BN
87T- MAIN TRANS PROT.
87AT- AUX TRANS PROT.

6. Equipment dismantled from 
the generator panel
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Dismantled Relays
60-UNBLANCE

50RE
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Pictures from the field -
dismantling
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7.  New equipment assembled on
the generator panel 

 2 X G60 protection relays - GE manufactured.

 2 X T60 protection relays - GE manufactured.
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7.  New equipment assembled on 
the generator panel

 Around 100 current and 
voltage clips

 Around 400 command clips
 Around 1 km of wires
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Wiring the relays
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8. Commissioning tests’ content 
 Current circuits tests.
 Voltage circuits tests.
 Command tests.
 Output signals checks - towards the control 

system and towards the dispatch.
 Input signals checks from the field towards the 

protection relays.
 Dynamic short circuit tests (a detailed plan was 

prepared and approved by the station’s electrical 
engineer.

 Drawings’ update and preparation of test reports.
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Commissioning tests
 Wiring checks.
 Checking protection relays in 

the field.
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9.  Dynamic checks
Purpose:
Checking the integrity of all secondary circuits 
under currents in the initial side, including 
synchronization voltage circuits.
Stability checks of differential & ground 
differential protection of Aux transformer.
Stability checks of differential protection of 
main transformer and generator.

Presenter
Presentation Notes
בשלב ראשון תיבדק מערכת הסנכרון כולל בדיקת התאמת מתחים, לאחר מכן הגנות שנאי וגנראטור.
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9.  Dynamic checks (continued)

 Directional checking of power and distance 
protections.

 Selectivity and sensitivity of ground 
differential protections.

 Checking integrity of generator 
synchronization to the grid.

Presenter
Presentation Notes
בשלב ראשון תיבדק מערכת הסנכרון כולל בדיקת התאמת מתחים, לאחר מכן הגנות שנאי וגנראטור.



22

Challenge:
 It is impossible to perform a 3~ short 

circuit in 6.9kV switchgear to 
perform a check stability of 
differential protection in full voltage.

Solution:
 A reserve feed from an external 

source to LC3-0.4kV switchgear 
was connected. A cable was 
connected to the initial side of the 
Aux transformer.

Presenter
Presentation Notes
בדרך כלל מבצעים ניסוי קצר, כלומר מעלים מתח מאפס עד זרם נומינאלי. במקרה זה לא היה ניתן לביצוע. וכאשר מזינים את שנאי הבית מהרשת לא ניתן לבצע קצר במשני מפני שיתפתחו זרמים גבוהים. לכן בוצע חישוב שהזרם שיתפתח במשני כאשר בראשוני יש 400וולט יתפתח זרם של כ-530אמפר במשני שמספיק לבדוק את יציבות הגנה דיפ' ופחת דיפ'.*
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Challenge:
 It is impossible to perform 

voltage matching while the 
generator is connected to the 
synchronization breaker. 

Solution:
 The links of the generator 

stator were dismantled on the 
terminal end.

Presenter
Presentation Notes
בדיקת סנכרון על ידי מתן מתח מצד 161קו חיבור מפז סנכרון ובדיקה שהקריאה על ידי שני משנה המתח היא זהה, ובדיקה על ידי סקופ של שני המתחים שנכנסים לסינכרוצ'ק ולמערכת הבקרה.
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10. Main checking steps
AUX transformer’s differential & ground 
differential protection stability check by making 
a 3~ short circuit in 6.9kV switchgear.

Presenter
Presentation Notes
יציבות שנאי בית*תחילה קצר תלת פאזי ביציאות אחד מתאי הרזרבה, בדיקה לאי הפעלה של הגנה דיפ' והגנת פחת דיפ' וקריאת זרמים תקינה.*שלב שני קצר חד פאזי, מחוץ לתחום הגנה פחת דיפ',  הגנת פחת דיפ' לא תפעל ופעולת פחת ממשנה זרם נקודת אפס תפעל 51N(השהיה הוגדלה ל -2שניות) *ביצוע הדמיה של קצר בתוך התחום ווידוא שפחת דיפ' פועלת כראוי בזמן מהיר ולא פועלת הגנת פחת רגילה.**התאמת מתחים חשמול מכיוון 161קו כאשר לינקים גנראטור פתוחים!קריאת מתחים תקינה ובדיקת כיוון סיבוב תואם בכל משנה המתח בצד משני.בדיקת התאמת פאזות במתחי הכניסה ממשנה מתח משני צידי מפסק הסנכרון בכניסה למערכת ערור וסנכרון.בדיקת פחת פסי צבירההתקנת קצר חד פאזי בירידות שנאי בית, חיבור מתח ובדיקת פעולת הגנת 59BN בממסר תקלות מעניינות:מגע ממסר הגנה מזין 6.9קו שנלקח, מגע של התראה במקום מגע של טריפ – במהלך בדיקת פחת דיפ פעל 51TN וגרם להפסקה לפני פחת דיפ'.חוט משוחרר בתא 3 המזין מסדר 6.9קו – לא אפשר חיבור מפסק זרם מזין.בחירת מתח בדיקה פאזי במקום שלוב בהגנת וולט/הרץ גרם להפעלתה של ההגנה ללא צורך.
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Main checking steps (continued)
One phase short circuit in full voltage out of 
range of differential protection.
Simulation of a ground fault at full voltage 
within the range of the differential protection.
Checking voltage match in the synchronization 
breaker. 
Checking bus bars ground protection (open 
delta).

Presenter
Presentation Notes
יציבות שנאי בית*תחילה קצר תלת פאזי ביציאות אחד מתאי הרזרבה, בדיקה לאי הפעלה של הגנה דיפ' והגנת פחת דיפ' וקריאת זרמים תקינה.*שלב שני קצר חד פאזי, מחוץ לתחום הגנה פחת דיפ',  הגנת פחת דיפ' לא תפעל ופעולת פחת ממשנה זרם נקודת אפס תפעל 51N(השהיה הוגדלה ל -2שניות) *ביצוע הדמיה של קצר בתוך התחום ווידוא שפחת דיפ' פועלת כראוי בזמן מהיר ולא פועלת הגנת פחת רגילה.**התאמת מתחים חשמול מכיוון 161קו כאשר לינקים גנראטור פתוחים!קריאת מתחים תקינה ובדיקת כיוון סיבוב תואם בכל משנה המתח בצד משני.בדיקת התאמת פאזות במתחי הכניסה ממשנה מתח משני צידי מפסק הסנכרון בכניסה למערכת ערור וסנכרון.בדיקת פחת פסי צבירההתקנת קצר חד פאזי בירידות שנאי בית, חיבור מתח ובדיקת פעולת הגנת 59BN בממסר תקלות מעניינות:מגע ממסר הגנה מזין 6.9קו שנלקח, מגע של התראה במקום מגע של טריפ – במהלך בדיקת פחת דיפ פעל 51TN וגרם להפסקה לפני פחת דיפ'.חוט משוחרר בתא 3 המזין מסדר 6.9קו – לא אפשר חיבור מפסק זרם מזין.בחירת מתח בדיקה פאזי במקום שלוב בהגנת וולט/הרץ גרם להפעלתה של ההגנה ללא צורך.
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Main checking steps (continued):
Generator in the grid!

 Generator synchronization and checking of the 
voltage readings.
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Main checking steps (continued):
Generator in the grid!

 Stability checks of generator differential  
protection and currents readings.
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Main checking steps (continued):
Loading up!

main transformer’s Stability checks of 
differential  protection and currents reading. 

Presenter
Presentation Notes
עומס 216 מגוואט, זרמים גבוהים 8000אמפר כאשר נומנאלי 10,700אמפר 294מגואט
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Main checking steps (continued):
Generator in the grid!

Unloading until the operation of #32 reverse 
power protection operation.

Presenter
Presentation Notes
הגנת הספק חוזר נוטרלה מלהוציא טריפ אך לא בוטלה כדי לבדוק את הכיווניות שלה, לאחר שנמצא שהכיוון תקין, הוחזרה לפעולה ונבדקה בהורדת ההספק עד קבלת הספק חוזר.
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11. Lesson learned
 Schedule for such a complex project was too 

tight. 

Such a project should be scheduled to do during 
a Major Generator inspection.

Presenter
Presentation Notes
התראת FUSE FAULT  עובדת על עקרון הרמוניה שנייה שמתקבלת באי איזון מתחים כאשר נתיך נשרף, בעת ההנעה היחידה מערכת ההתנעה מזרימה 2 זרמים בכל רגע דבר המכניס הרמוניה שנייה והתראה, ישנו מגע ממערכת הבקרה שנסגר במהלך פעולת מערכת ההתנעה.
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12. Lessons for preservation
Preparatory work contributed to meeting the timetable, 
The time required before the project should be given for 
a number of preparatory work: (From planning time it 
took about a year).

 Planning and preparing drawings and wiring lists.
 Check the protection relays “on the table”.
 Preparing a special file for dynamic tests.
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Lessons for preservation(continued):

 Preparation of wire groups connected to the 
protection relays to quickly wiring them to the 
terminal board.

 Preparation of a list of breakers shutdown , 
including command, control and dispatch.
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Lessons for preservation(continued):

 The use of fixed 2 wiring workers throughout the 
project has contributed to reducing wiring errors.

 Signing orders.
 Order the equipment a long time before the start 

of the project - for preliminary inspections.
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 Use of voltage, current & control Phoenix terminals-
These terminals save the need for the unit outage for 
the purpose of connecting external equipment 
(efficiency). and the disconnected control boards 
make it easier to detect faults.

Lessons for preservation(continued):
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Pickup & trip of over-voltage protection!
First in service relay operation

Presenter
Presentation Notes
עקב בעיה במערכת הבקרה נתקע בקרת מתח במצב מגווארים במקום בקרת מתח. בשעות הלילה שהמתח גבוה גם כך הגענו לערך הטריפ 1.06 עקב דרישת חברת GE.
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Thanks for listening!

Oved Doron,
Project manager.
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