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Uwagi

Nasze produkty podlegają ciągłemu rozwojowi. Zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian w zakresie standardów, ilustracji oraz danych technicznych.
Wszystkie wymiary występujące w niniejszej instrukcji podane są w milimetrach.

Przeznaczenie
Niniejsza instrukcja techniczna opisuje sposób obsługi rozdzielnicy średniego napięcia w izolacji gazowej SF6 typu GHA. Przeznaczona jest wyłącznie dla pracowników
producenta i osób przeszkolonych, posiadających certyfikat szkolenia z obsługi
rozdzielnicy GHA.
Prace opisane w niniejszym podręczniku mogą być wykonywane przez doświadczonych elektryków:
■■ posiadających doświadczenie z obsługą rozdzielnicy GHA oraz
■■

znających wszelkie normy bezpieczeństwa.

Insrukcja techniczna jest integralną częścią wyrobu i muszi być tak przechowywana
tak, by była zawsze dostępna dla pracowników pracujących przy obsłudze rozdzielnicy. Jeżeli rozdzielnica zostanie przeniesiona do innej lokalizacji to musi jej towarzyszyć niniejsza instrukcja.
W instrukcji technicznej nie da się opisać wszystkich przypadków i konkretnych wersji produktu, który został zakupiony. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych
informacji, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z producentem.

Dokumenty źródłowe
Należy się zapoznać i przestrzegać informacji zawartych w poniższych dokumentach:
■■ umowa z zapisami technicznymi i prawnymi dotyczącymi rozdzielnicy
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■■

szczegółowa dokumentacja połączeń obwodów wtórnych

■■

instrukcja montażu rozdzielnicy GHA

■■

instrukcje obsługi dodatkowych urządzeń zainstalowanych w rozdzielnicy:
– system detekcji napięcia IVIS (nr AGS 531750-01)
– system monitoringu izolacji gazowej IDIS (nr AGS 531690-01)
– system detekcji zwarć wewnętrznych ILIS (opcjonalnie)
(nr AGS 531760-01)
– urządzenia w przedziale niskonapięciowym

■■

instrukcje montażu głowic kablowych dostarczone przez ich producenta

■■

rysunki i schematy montażowe dostarczone z rozdzielnicą

■■

konfiguracja rozdzielnicy GHA
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Używane terminy i symbole
W instrukcji używne są pewne symbole, któe ostrzegają o zagrożeniach lub mogą
dostarczyć istotnych informacji. Symbole muszą być przestrzegane aby uniknąć
niepotrzebnego zagrożenia dla personelu lub uszkodzenia sprzętu:
"Niebezpieczeństwo!"
Ten symbol ostrzega o niebezpiecznym napięciu elektrycznym.
Kontakt z napięciem może spowodować śmierć lub poważne
obrażenia!
"Ostrzeżenie!"
Ten symbol jest używany w instrukcji wszędzie tam, gdzie nie
spełnienie wymagań może spowodować poważnie uszkodzenia
ciała, śmierć lub poważne straty materialne.
"Ważne:"
Ten symbol jest używany w celach informacyjnych w miejscach ważnych z punktu widzenia uniknięcia uszkodzeń.

Używane skróty
U r:
Ir:

Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy

Pytania i sugestie
Prosimy o kontak jeśli mają Państwo jakieś pytania, sugestie lub potrzebują jakichkolwiek informacji.
Zawsze staramy się zapewnić Państwu najlepsze możliwe informacji dla optymalnego i bezpiecznego użytkowania naszych produktów.
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Przepisy bezpieczeństwa

Prace opisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane jedynie przez elektryków posiadających udokumentowane doświadczenie dotyczące eksploatacji
rozdzielnic GHA oraz znających wszystkie związane z tym normy i przepisy.
Przed rozpoczęciem prac przy rozdzielnicy należy uważnie przeczytać całą instrukcję!

Zgodność z normami:

■■

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - część 1: Postanowienia ogólne: IEC 62271-1, PN-EN 62271-1

■■

Obsługa sześciofluorku siarki (SF6) w rozdzielnicach wysokich napięć:
IEC/TR 62271-303, CLC/TR 62271-303

■■

Lokalne przepisy zapobiegania wypadkom oraz instrukcje działania i obsługi.

■■

Instalowanie: IEC 61936-1/HD 637 S11

■■

Działanie urządzeń elektrycznych: EN 50110-11

W miejscu instalacji rozdzielnicy GHA muszą być przestrzegane krajowe normy i
standardy.
1

Przez rozpoczęciem prac przy rozdzielnicy należy się zapoznać z poniższymi informacjami:
Niebezpieczeństwo!
Przed rozpoczęciem prac sprawdź czy urządzenie wysokiego
napięcia są wyłączone spod napięcia, oraz uziemione zgodnie z
obowiązującymi przepisami bezpiecznego wykonywania pracy.
Niebezpieczeństwo!
Przed rozpoczęciem prac sprawdź czy rozdzielnica jest odizolowana odizolowana od napięcia zasilania.
Ostrzeżenie!
Przed rozpoczęciem prac przy napędach należy wyłączyć ich
napięcie zasilania oraz rozładować energie zmagazynowaną w
napędach poprzez wykonanie sekwencji łączeń: wyłącz, załącz,
wyłącz.
Ostrzeżenie!
Po zdjęciu pokryw rozdzielnicy, bezpieczeństwo obsługi biorąc
pod uwagę łuk wewnętrzny jest znacznie zmniejszone. Rozdzielnicę należy odłączyć od zasilania. Bezpieczeństwo pracy obsługi
jest zapewnione tylko wtedy gdy rozdzielnica jest całkowicie
odłączona od zasilania i jest uziemiona.

Zachowanie w przypadku awarii

W przypadku zwarcia wewnętrznego, rozdzielnica GHA jest wyposażona w zawory
ciśnieniowe, które nie pozwalają rozdzielnicy i panelom na rozpadnięcie się.
Niniejsza instrukcja techniczna nie zawiera informacji dotyczących bezpieczeństwa
budynków w przypadku zwarć wewnętrznych (ciśnienie w pomieszczeniu rozdzielnicy i niezbędne zawory ciśnieniowe). Odpowiednie obliczenia ciśnienia gazów w
pomieszczeniu rozdzielnicy po zwarciu wewnętrznym w rozdzielnicy mogą być dostarczone na życzenie za dodatkową opłatą. W celu uzyskania dalszych informacji,
prosimy o kontakt z producentem.
W przypadku pożaru lub uszkodzeń wewnętrznych (np. wystąpienia łuku wewnętrznego), mogą wydzielać się produkty toksyczne. W takim przypadku należy postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
W przypadku udział człowieka w wypadku należy niezwłocznie udzielić pierwszej
pomocy i wezwać odpowiednie służby medyczne.
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2.1

Opis i projektowanie
rozdzielnicy

Pola z pojedynczym systemem szyn zbiorczych

Rysunki pokazują celki z wyposażeniem podstawowym, bez kanałów wyrzutowych gazów.
Rozwiązania nietypowe z dodatkowym wyposażeniem są opisane w dokumentacji konkretnej rozdzielnicy.
1
2
3
4

1
17

2
3

5
6a
6b

16
4
15

14
1318
12

5
6a

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Przedział z łącznikiem trójpołożeniowym
Uchwyty do podnoszenia
Połączenia szyn zbiorczych
Przedział wyłącznikowy z próżniowymi komorami gaszącymi
Przekładnik prądowy
Wyprowadzenia stożkowe typu
zewnętrznego
Wyprowadzenia stożkowe typu
wewnętrznego
Przekładnik napięciowy z możliwością odłączania
Uchwyty kablowe
Pokrywa przedziału kablowego
Izolacyjne urządzenie do przekładnika napięciowego
Gniazdo do prób napięciowych
Wskaźnik napięcia typu IVIS
Wskaźnik monitoringu gazu izolacyjnego typu IDIS
Panel frontowy
Interfejs operatora
Przedział niskiego napięcia
Czujnik gęstości gazu przedziału
szyn zbiorczych dla systemu IDIS

10
17

1
2

16
9

7
3
8

4
Rys. 1
Pole wyłącznikowe z wyprowadzeniem stożkowym typu zewnętrznego

5

5
11

11
10

10

6b
7

7
6b
8
8

9

Rys. 2
Pole wyłącznikowe z wyprowadzeniem stożkowym typu wewnętrznego
8
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Opis i projektowanie
rozdzielnicy
1

R

L

3

2

1
2

14
13
4

3
4
5
6
7
8
9

5

12

10

11

11
12
13
14

10

Przedział prawej sekcji szyn
zbiorczych z łącznikiem trójpołożeniowym
Przedział lewej sekcji szyn zbiorczych z łącznikiem trójpołożeniowym
Uchwyty do podnoszenia
Połączenie szyn zbiorczych
Przedział wyłącznikowy z próżniowymi komorami gaszącymi
Przekładnik prądowy (opcjonalnie)
Przekładnik napięciowy (opcjonalnie)
Pokrywa przedziału kablowego
Gniazdo do prób napięciowych
(opcjonalne)
Wskaźnik monitoringu gazu izolacyjnego typu IDIS
Panel frontowy
Interfejs operatora
Przedział niskiego napięcia
Czujnik gęstości gazu przedziału
szyn zbiorczych dla systemu IDIS

6

9
8
7

Rys. 3
Pole łącznika sekcjonującego szyny zbiorcze
L

R

6

8
Rys. 4
Pole łącznika sekcjonującego szyny zbiorcze dla prądu znamionowego Ir ≤ 2500 A
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Opis i projektowanie
rozdzielnicy

Dodatki do szyn zbiorczych

Rys. 5
Przekładniki napięciowe na szynach zbiorczych (dostępne 2 warianty)

Rys. 6
Ograniczniki przepięć na szynach zbiorczych (dostępne 2 warianty)

Rys. 7
Uziemnik szyn zbiorczych

10
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2.2

Opis i projektowanie
rozdzielnicy

Pola z podwójnym systemem szyn zbiorczych

Rysunki pokazują celki z wyposażeniem podstawowym, bez kanałów wyrzutowych gazów.
Rozwiązania nietypowe z dodatkowym wyposażeniem są opisane w dokumentacji konkretnej rozdzielnicy.
1

1
2

19

18

17 16

2
3
15

4a
4b
5
6

1
14

2
13
12

3

7
8
9
10
11

11
10

12
13
14
15

9
17

16
17

18

4a
5

1
2

16
8

3

6

18
19
20

4

Czujnik gęstości gazu szyn zbiorczych systemu 1 dla systemu IDIS
(prawa sekcja)
Połączenia szyn zbiorczych
Przedział wyłączników z próżniowymi komorami gaszeniowymi
Wyprowadzenie stożkowe typu
zewnętrznego
Wyprowadzenie stożkowe typu
wewnętrznego
Przekładnik prądowy
Przekładnik napięciowy (opcjonalnie)
Uchwyty kablowe
Pokrywa przedziału kablowego
Urządzenie do odłączania przekładnika napięciowego (opcjonalnie)
Pojemnościowy wskaźnik napięcia
typu IVIS
Wskaźnik monitoringu gazu izolacyjnego typu IDIS
Panel frontowy
Interfejs operatora
Przedział niskonapięciowy
Czujnik gęstości gazu szyn zbiorczych systemu 2 dla systemu IDIS
(górne szyny)
Połączenia szyn zbiorczych
Przedział szyn zbiorczych systemu 2 (górne szyny) z łącznikiem
trójpołożeniowym
Uchwyty do podnoszenia
Przedział szyn zbiorczych systemu
1 (tylne szyny) z odłącznikiem
Gniazdo do prób napięciowych

7

Rys. 8
Pole wyłącznikowe z wyprowadzeniem kablowym typu stożkowego zewnętrznego
1
2

5
11
10

5
11
10

6b
7

7
6b
8

9
8
Rys. 9
Pole wyłącznikowe z wyprowadzeniem kablowym typu stożkowego wewnętrznego
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Opis i projektowanie
rozdzielnicy

1
2

Rys. 10
Pole łącznika sekcjonującego szyn systemu 2 (analogicznie
dla systemu 1)
1
2

Rys. 12
Pole pomiaru napięcia z przekładnikami napięciowymi na
szynach zbiorczych
12

1
2

Rys. 11
Pole łącznika szyn

1
2

Rys. 13
Pole uziemników szyn zbiorczych
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2.3
Rozdzielnica GHA spełnia
wymagania klasyfikacyjne dla
rozdzielnic

Rozdzielnice GHA spełniają
następujące normy i
uregulowania

Opis i projektowanie
rozdzielnicy
Normy

■■

metalowych zamkniętych

■■

izolowanych gazem SF6

■■

prób typu

■■

testów odporności na zwarcia zewnętrzne

■■

przeznaczonych do instalacji wewnątrz budynków

Oznaczenia

Norma IEC

Norma EN

Rozdzielnice

IEC 62271-200
IEC 62271-1

EN 62271-200
EN 62271-1

Klasyfikacja zwarć wewnętrznych (IAC)

IEC 62271-200

EN 62271-200

Wyłączniki

IEC 62271-100

EN 62271-100

Uziemniki

IEC 62271-102

EN 62271-102

Odłączniki

IEC 62271-102

EN 62271-102

Przekładniki prądowe

IEC 60044-1

EN 60044-1

Przekładniki napięciowe

IEC 60044-2

EN 60044-2

System wskaźników napięcia

IEC 61243-5

EN 61243-5

Ochrona przez przypadkowym kontaktem
ciał obcych i wody

IEC 60529

EN 60529

Instalowanie

IEC 61936-1

HD 637 S1

Uytkowanie sprzętu elektrycznego

Stopnie ochrony przed
przypadkowym kontaktem ciał
obcych i wody

–

EN 50110-1

Gaz izolacyjny sześciofluorek siarki SF6

IEC 60376

EN 60376

Wykorzystanie i obsługa sześciofluorku
siarki (SF6)

IEC 62271-303

–

Stopnie ochrony przed przypadkowym kontaktem ciał obcych i wody zgodnie z normą IEC 60529
Główne obwody elektryczne

IP65

Mechanizmy napędowe

IP2X1

Przedziały niskonapięciowe

IP3X1

Przedział przyłączy kablowych SN

IP3X1

1

Opcjonalnie IP5X

2.4

Środowiskowe warunki eksploatacji

GHA jest rozdzielnicą wnętrzową i może być stosowana tylko w warunkach normalnych, zgodnych ze specyfikacjami zgodnymi z normą IEC 62271-1.
Warunki otoczenia (zgodnie z normą IEC 62271-1)
Klasa temperaturowa

"minus 5 wewnątrz”

Minimalna/maksymalna temperatura otoczenia

°C

–5/+401

Średnia wartość 24 godzinna

°C

≤ 351

Względna wilgotnoś powietrza (24 godz./1mies.)

%

≤ 95/≤ 90

Instalacja nad poziomem morza

m

≤ 10001

1

inne wartości dostępne na zapytanie

Funkcjonowanie poza określonymi warunkami jest dopuszczalne wyłącznie po
uzgodnieniu i uzyskaniu pisemnej zgody producenta.
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2.5

Opis i projektowanie
rozdzielnicy
Dane znamionowe rozdzielnicy GHA

Maksymalne dopuszczalne parametry zależą od warunków otoczenia, projektu
rodzielnicy i klasyfikacji na zwarcia wewnętrzne (IAC).
Zgodnie z tym, niektóre parametry mogą być ograniczone.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z producentem.
Parametry znamionowe pola są zawsze podane na tabliczce znamionowej.

14

Napięcie znamionowe Ur

[kV]

12

17.5

24

36

40.5

Napięcie znamionowe
wytrzymywalne udarowe
piorunowe Up

[kV]

75

95

125

170

185

Napięcie znamionowe wytrzymywalne przemienne Ud

[kV]

28

38

50

70

95

Znamionowy prąd ciągły szyn
zbiorczych Ir

[A]

≤ 2500

Znamionowy prąd ciągły
celki Ir

[A]

≤ 2500

Znamionowy wytrzymywalny
prąd zwarciowy Ip

[kA]

≤ 100/104

Znamionowy zwarciowy prąd
wyłączalny Isc

[kA]

≤ 40

Znamionowy krótkotrwały
prąd zwarciowy Ik (3 s)

[kA]

≤ 40

Częstotliwość znamionowa fr

[Hz]

50/60
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2

Opis i projektowanie
rozdzielnicy

2.6

Tabliczka zmanionowa

Oznaczenie typu podane jest na tabliczce znamionowej (Rys. 14) i określa podstawowe dane techniczne.
Przy dokonywaniu wymiany lub w przypadku zapytań potrzebne są następujące
dane z tabliczki znamionowej:
■■ Oznaczenie typu
■■

Numer fabryczny

■■

Rok produkcji

1
2

3

4

Rys. 14
Tabliczka znamionowa celki na panelu operatora
1
Oznaczenie typu
2
Numer seryjny
3
Rok produkcji
4
Dane techniczne
Oznaczenie typu z tabliczki znamionowej (Rys. 14 wyjaśnione jest na przykładzie
poniżej:
Przykład

Example

GHA

36 - 31.5 - 16

Typ
GHA
Series
GHA

Rated voltage
36 kV 36kV
Napięcie
znamionowe
Znamionowy
krótkotrwały
prądcurrent
zwarciowy
Rated short-circuit
breaking
31.531,5kA
kA
Znamionowy
ciągły1600
1600A
Rated normalprąd
current
A
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2.7

Opis i projektowanie
rozdzielnicy
Dane techniczne obwodów elektrycznych i urządzeń
sterowania

Pola rozdzielnicy zostały zaprojektowane tak, aby umożliwoć sterowanie ręczne.
Mechanizmy napędów poszczególnych łączników mogą być wyposażone w zaleności od szczególnych wymagań klienta w dodatkowe elementy kontrolne i sterujące.
Są one określone dla rozdzielnicy w postaci schematu elektrycznych połączeń (patrz
dokumentacja rozdzielnicy).
Elementy wyposażenia opcjonalnego:

Silnik

Silnik elektryczny do napinania sprężyn napędów wyłączników (M11).

Wyzwalacze zamykające

Wyzwalcz zamykający uwalnia energię napędu i przestawia wyłącznik w pozycję
zamknięty.

Silnik elektryczny do przełączania odłączników i uziemników (obroty prawo- i lewostronne) (M11).

––

Wyzwalacze otwierające

Wyzwalacz otwierający przełącza wyłącznik w pozycję otwarty.
––

Wyzwalacze wtórne

1 sztuka (K21)

maksymalnie 2 sztuki (K11, K12)

Wyzwalacze zasilane z przekładników prądowych.
––

1 sztuka (K14)

Maksymalna ilość wyzwalaczy otwoerających, w tym wtórnych to 2 sztuki.

Wyzwalacze podnapięciowe

Wyzwalacz podnapięciowy przestawia wyłącznik w pozycję rozłączony w momencie
spadku napięcia poniżej pewnego poziomu.
––

Cewki blokujące

1 sztuka (K13)

W przypadku awarii lub wyłączenia napięcia zasilania, cewki blokujące ustawiają się
w pozycji zablokowany.
Cewki blokujące dla wyłącznika R1 (R2, R3)
––

W stanie beznapięciowym cewki blokujące umożliwiają zablokowanie możliwości sterowania wyłącznikiem przyciskami ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ.

Cewka blokująca dla odłącznika i uziemnika (R1)
––

Styki pomocnicze

W stanie beznapięciowym cewka blokująca blokuje możliwość otwarcia uziemnika / odłącznika.

Styki pomocnicze dla wyłącznika (B011, B012, B021)
––

Styki pomocnicze są połączone z wałem głównym łącznika cięgnem. Stan
położenia styków odzwierciedla zawsze położenie styków głównych. Wyłącznik
może być wyposażony w maksymalnie 3 bloki po 8 styków pomocniczych.

––

Funkcje przełączania zostały fabrycznie ustawione zgodnie ze schematem
połączeń elektrycznych.

Styki pomocnicze dla odłącznika i uziemnika (B011)
––

Położenie styków pomocniczych zależy od położenia styków głównych uziemnika / odłącznika.

Styki pomocnicze na przycisku ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ wyłącznika (B041, B042, B043).
Poprzez przestawianie krzywek ustalających mogą być ustawiane inne funkcje styków pomocniczych niż ustawione fabrycznie (B051, B052, B053, B054).

16
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Przegląd dostępnych napięć
zasilających

Dane techniczne wyzwalaczy i
napędów silnikowych

2

Opis i projektowanie
rozdzielnicy

Przegląd dostępnych napięć zasilających
Napięcie stałe DC

[V]

Napięcie przemienne AC

[V]

24

48

60

110

(110)/120

125

220

(220)/230
Pobór mocy [W]

Elektromagnesy / silnik

DC [W]

AC 50/60 Hz [VA]

Wyzwalacz zamykający

≤ 200

Wyzwalacz otwierający

≤ 200

Wyzwalacz podnapięciowy

15

Silnik uziemnika / silnik odłącznika

≤ 150

Silnik wyłącznika

≤ 200

Cewka blokująca

12

Wyzwalacz wtórny

–

około 12

Informacje na temat poboru mocy przez cewki i silniki są dostępne i producenta. Aby
je dokładnie określić należy podać wartość napięcia zasilania.
Czasy dla cewek i silników

Dane techniczne styków
pomocniczych wyłącznika (3 x 8
styków)

Min. czas trwania impulsu elektrycznego „WYŁ”

[ms]

20

Min. czas trwania impulsu elektrycznego „ZAŁ”

[ms]

20

Czas pracy silnika napiania sprężyn zbrojenia

[s]

≤ 12

DC [V]

AC [V]

Znamionowe napięcie
zasilania

[V]

≤ 48

125

220

Zdolność łączeniowa

[A]

10

3.8

2

Wytrzymywalny prąd krótkotrwały

120

230
10

250 A / 3 s

Stała czasowa T = L/R

[ms]

Prąd znamionowy ciągły

10

[A]

20

–

15

Dane techniczne styków pomocniczych odłączników i uziemników (12 styków)
Znamionowe napięcie zasilania
Zdolność łączeniowa
Stała czasowa T = L/R

DC [V]
[V]

24

48

60

110

220

[A]

8

4

3

2

1

[ms]

Wytrzymywalny prąd krótkotrwały
Prąd znamionowy ciągły
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AC [V]

≤ 20

120

230
10
−

100 A / 30 ms
[A]

10
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2.8

Opis i projektowanie
rozdzielnicy
Wykorzystywanie zgodne z przeznaczeniem

Izolowane gazem, rozdzielnice średniego napięcia typu GHA są przeznaczone
wyłącznie do rozdziału i dystrybucji energii elektrycznej. Mogą być one wykorzystywane w ramach określonych norm i konkretnych danych technicznych rozdzielnic.
Wszelkie inne ich zastosowanie stanowi niewłaściwe użycie i może prowadzić do
zagrożenia i/lub uszkodzenia.

Wyłączenie odpowiedzialniości

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe, gdy:
■■ nie są spełnione wymagania instrukcji technicznych;
■■

rozdzielnica nie jest eksploatowana zgodnie z jej przeznaczeniem (patrz powyżej);

■■

rozdzielnica jest zmontowana, podłączona lub eksploatowana nieprawidłowo;

■■

użyte zostały akcesoria lub części zamienne niezatwierdzone przez producenta;

■■

rozdzielnica została zmodyfikowana bez zgody, lub przy pomocy części nieaprobowanych przez producenta.

Nie będzie przyjmowana żadna odpowiedzialność za części dostarczone przez
klientów, jak na przykład: przekładniki prądowe.

2.9

Utylizacja na zakończenie okresu użytkowania

Rozdzielnica zawiera sześciofluorek siarki SF6, który objęty jest protokołem z Kioto
(GWP).
Gaz SF6 musi być odzyskany i nie może zostać uwolniony do atmosfery. Podczas
obsługi rozdzielnicy musi być przestrzegana norma IEC 62271-303 Rozdzielnice
Wysokich Napięć: Użytkowanie i obsługa sześciofluorku siarki.
Na życzenie mogą być dostarczone dokumenty dotyczące końcowej utylizacji rozdzielnicy. Dokumenty te to techniczna instrukcja „Korzystanie i obsługa izolacyjnego
gazu SF6” oraz „Arkusz utylizacji materiałów”.
Utylizacja na koniec okresu eksploatacji może być wykonana odpłatnie przez serwis
producenta.

18
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3.1

Monitoring gazu izolacyjnego

Informacje techniczne

Gaz izoalcyjny

Sześciofluorek siarki SF6 zgodny z normą IEC 60376.

„Uszczelniony System Ciśnień”

Przedziały gazowe rozdzielnicy zostały zaprojektowane jako „Uszczelniony System
Ciśnień” zgodnie z normą IEC 62271-200. Dzięki konstrukcji „Uszczelnionego Systemu Ciśnień” komory z gazem izolacyjnym nie wymagają żadnej konserwacji.
Podczas oczekiwanego okresu użytkowania, w normalnych warunkach eksploatacji,
zgodnie z normą IEC 62271-200 zbędnym jest uzupełnianie gazu.

CIśnienie znamionowe pre
zależne od znamionowego
napięcia i prądu

Napięcie znamionowe
< 24 kV

36 kV

40.5 kV

630 A

0.03 MPa

0.05 MPa

0.06 MPa

1,250 A

0.03 MPa

0.05 MPa

0.06 MPa

1,600 A

0.05 MPa

0.05 MPa

0.06 MPa

2,000 A

0.05 MPa

0.05 MPa

0.06 MPa

2,500 A

0.05 MPa

0.05 MPa

0.06 MPa

Pole pomiarowe

≤ 2,500 A

0.03 MPa

0.05 MPa

0.06 MPa

Pole sprzęgłowe

2,500 A

0.06 MPa

0.06 MPa

0.06 MPa

Prąd znamionowy

Rozdzielnica

Wartości odnoszą się do temperatury +20°C i ciśnienia atmosferycznego bezwzględnego 101,3 kPa.

Poziomy ostrzegawcze w
zależności od ciśnienia
znamionowego

Ciśnienie znamionowe
1. poziom ostrzegawczy w przypadku spadku ciśnienia Pae
(= minimalne ciśnienie Pme
robocze)
2. poziom ostrzegawczy w przypadku spadku ciśnienia

MPa

0.03

0.05

0.06

MPa

0.015

0.03

0.05

MPa

0.01

0.01

0.03

Wartości odnoszą się do temperatury +20°C i ciśnienia atmosferycznego bezwzględnego 101,3 kPa.
Ciśnienie znamionowe (Pre), minimalne ciśnienei robocze (Pme) i pierwszy stopień
alarmu (Pae) zawsze są podane na odpowiedniej tabliczce znamionowej.
W celu zapewnienie odpowiedniej izolacji w każdej rozdzielnicy jest standardowo
stosowany system IDIS (patrz rozdział 3.2).

3.2
Jak to działa?

System IDIS

System informacyjny IDIS reprezentuje gęstości gazu skompensowane temperaturowo w postaci kolorowych diod LED z maksymalnie 3 czujników gęstości gazu.
Usytuowane z tyłu przekaźniki umożliwiają przekazywanie sygnałów, które mogą
być wykorzystywane w zdalnej kontroli lub w systemach nadzoru.
Ważne:
●● W przypadku spadku ciśnienia lub wadliwego działania prosimy o
kontakt z Centrum Serwisowym producenta.
●● Aby zapoznać się ze wszystkimi informacjami z systemu IDIS
należy zapoznać się z oddzielną „Instrukcją Obsługi IDIS” (AGS
531 650-01).
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GHA

Monitoring gazu izolacyjnego

Wyświetlacz IDIS
1
2
3

4
5
6
7

Rys. 15
Wyświetlacz IDIS dla pola wyłącznikowego z jednym systemem szyn zbiorczych
1
Tabliczka znamionowa
5
Kanał nieczynny
2
Schemat synoptyczny
6
Monitoring przedziału wyłącznika
3
Kolorowe LEDy
7
Przycisk testowy
4
Monitoring przedziału szyn zbiorczych

Informacje z kanałów wskaźnika IDIS (z przedziału) oraz środki, które należy podjąć w przypadku utraty
gstości gazu.
Wskazanie LED

Znaczenie

Stan styków sygnalizacyjnych

Wytrzymałość dielektryczna przedziału

Działanie

sprawność

oba przekaźniki
pobudzone

poziom izolacji zgodny z podanym na
tabliczce znamionowej

–

ostrzegawcze obniżenie ciśnienia
gazu

przekaźnik
„ostrzeżenie” zwolniony, przekaźnik „alarm”
- pobudzony

zielony

żółty

na początku alarmu poziom izolacji
odnosi się do danych znamionowychl
następnie poziom izolacji może się
zmniejszyć

■■

skontaktuj się z serwisem

■■

uzupełnij gaz izolacyjny 1)
i obserwuj czy ostrzeżenie
się odwzbudzi

■■

planuj wyłączenie z wyprzedzeniem

■■

skontaktuj się z serwisem

■■

odłącz przedział od zasilania

w razie spadku do ciśnienia atmosferycznego

czerwony

alarmowe
obniżenie
ciśnienia
gazu

Napięcie
znamionowe U:
przekaźnik
„alarm” - zwolniony, przekaźnik
24 kV
„ostrzeżenie”
- ponownie pobudzony
36 kV
40.5 kV

Poziom
izolacji2
Napięcie piorunowe wytrzymywalne
125 kV
Napięcie piorunowe wytrzymywalne
145 kV

Gaz izolacyjny może być uzupełniony tylko przez wyszkoloną obsługę. Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Należy przestrzegać normy IEC 62271-303.
2 Wnikanie powietrza może dodatkowo obniżyć poziom izolacji.
1
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4.1

System detekcji napięcia (VDS)

Zintegrowany system wykrywania napięcia IVIS

IVIS jest kompleksowym systemem
wykrywania napięcia, zintegrowanym z
wyświetlaczami i jest używany do
wykrywania obecności lub braku
napięcia roboczego zgodnie z normą
IEC 61243-5.
System IVIS został zaprojektowany
tak, aby uzyskać maksymalną możliwą
niezawodność. Nie wymaga on zasilania
z zewnętrznego źródła. Odporny jest
na wpływy klimatyczne, elektronika nie
wymaga obsługi, wksaźniki monitorują w
sposób ciągły próg zadziałania.

Rys. 16
Wyświetlacz IVIS. Wyświetlacz IVIS
znajduje się w zagłębieniu poniżej przedziału niskiego napięcia.

Migające symbole błyskawicy na
wyświetlaczu wskaźnika obecności
wysokiego napięcia utrzymują się ciągle
dopóki są przekroczone odpowiednie
progi zadziałania (Rys. 16). W systemie IVIS nie jest wymagane ponowne sprawdzenie napięcia zwykle potrzebne przy tradycyjnych sposobach.
Ważne:
W celu zapoznania się ze wszystkimi funkcjami i informacjami z systemu IVIS, należy zapoznać się z “Instrukcją Obsługi IVIS”.
(Nr AGS 531 750-01).

4.2

Wtykowy system wykrywania napięcia

W tym systemi obecność lub brak napięcia roboczego stwierdzana jest za pomocą oddzielnego systemu wskazywania napięcia zgodnego z normą IEC 61243-5.
Gniazda wtykowe dla wskaźników znajdują się na przednim panelu. Mogą być tu
użyte pojemnościowe wskaźniki napięcia aprobowanych producentów.
Ważne:
●● Należy przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi producenta użytych
wskaźników napięcia.
●● Wszytskie trzy fazy L1, L2, L3 powinny być sprawdzane razem.
Nieużywane gniazda zabezpieczaj przy pomocy zaślepek.

Rys. 17
Wskaźnik napięcia (HR-ST) produkcji
Horstmann GmbH
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Rys. 18
Gniazda wtykowe dla systemu HR
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4.3

System detekcji napięcia (VDS)

Uzgadniacz faz
Ważne:
Przed pierwszym załączeniem napięcia w rozdzielnicy należy koniecznie sprawdzić zgodność faz.

W przypadku używania systemu IVIS, porównanie faz może być wykonane za pomocą komparatora faz DEHNcap/PC-LRM (Rys. 19, nr ref. AGS C26320-01).
Komparator faz jest opcjonalny, nie jest ujęty w zakresie dostawy rozdzielnicy.

Rys. 19
Komparator faz DEHNcap / PC-LRM
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Pole wyłącznikowe

5

Obsługa

5.1

Panel sterowania ręcznego

5.1.1

Panel sterowania z pojedynczym systemem szyn zbiorczych

15
1

14

2

13

12
11

3
4
5
6
7
8

10

00243

Sperre Handnotbetätigung

9

Bei Handbetätigung keine Verriegelung wirksam

Lockout Manual Drive

At manual drive all interlocks are ineffective

Rys. 20
Panel operacyjny pola wyłącznikowego
1
Wodzik blokady odłącznika i uziemnika
2
Wskaźnik położenia odłącznika
3
Przycisk wyłączający wyłącznik
4
Symbol pojemnościowego czujnika
wskaźnika napięcia
5
Licznik łączeń wyłącznika
6
Tabliczka informacyjna blokad
7
Bębenkowy zamek blokad
8
Tabliczka znamionowa
9
Otwór do wkładania korby służącej
do ręcznego napinania sprężyn
zbrojenia wyłącznika
10 Wskaźnik zbrojenia napędu wyłącznika: zazbrojony / rozbrojony

11
12
13
14
15

Przycisk załączający wyłącznik
Wskaźnik położenia wyłącznika
Otwór do wkładania korby służącej
do przełączania odłącznika
Otwór do wkadania korby służącej
do przełączania uziemnika
Wskaźnik położenia uziemnika

Pole kablowe bezpośrednie
Pole kablowe bezpośrednie z odłącznikiem,
uziemnikiem (opcjonalnie), bez wyłącznika. Opisy i obsługa elementów i
wskaźników zgodnie z Rys. 20.

Sperre Handnotbetätigung

Bei Handbetätigung keine Verriegelung wirksam

Lockout Manual Drive

At manual drive all interlocks are ineffective

Rys. 21
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Pole wyłącznika sprzęgłowego

L

R

Obsługa

19

1

18
2

17

3
4

16

5

15
14
13

6

7

12

00243

11

Sperre Handnotbetätigung

Bei Handbetätigung keine Verriegelung wirksam

Lockout Manual Drive

At manual drive all interlocks are ineffective

8

9

10

Rys. 22
Panel operacyjny pola wyłącznikowego sprzęgłowego
1
Wskaźnik położenia lewego uziemnika pola od strony szyn zbiorczych
2
Wodzik blokady odłącznika i uziemnika lewej strony pola
3
Wskaźnik położenia odłącznika szynowego lewej sekcji szyn zbiorczych
4
Otwór do wkładania korby do przełączania odłącznika szynowego lewej sekcji
szyn zbiorczych
5
Otwór do wkładania korby do przełączania uziemnika lewej strony pola - uziemnianie prawej sekcji szyn zbiorczych
6
Przycisk do wyłączania wyłącznika
7
Tabliczka znamionowa
8
Mechaniczna blokada kluczem z cewką blokującą
9
Tabliczka informacyjna blokad
10 Licznik operacji wyłącznika
11 Otwór do wkładania korby służącej do ręcznego napinania sprężyn zbrojenia
wyłącznika
12 Wskaźnik zbrojenia znapędu wyłącznika: zazbrojony / rozbrojony
13 Przycisk załączający wyłącznik
14 Wskaźnik położenia wyłącznika
15 Wskaźnik położenia odłącznika szynowego prawej sekcji szyn zbiorczych
16 Otwór do wkładania korby do przełączania odłącznika szynowego prawej sekcji
szyn zbiorczych
17 Otwór do wkładania korby do przełączania uziemnika prawej strony pola uziemnianie lewej sekcji szyn zbiorczyc
18 Wskaźnik położenia prawego uziemnika pola od strony szyn zbiorczych
19 Wodzik blokady odłącznika i uziemnika prawej strony pola

24
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Pole sprzęgłowe z odłącznikiem
5
4
3

2
1

Rys. 23
Panel operacyjny pola sprzęgłoweg z odłącznikiem szynowym
1
Mechaniczna blokada kluczem z cewką blokującą
2
Tabliczka znamionowa
3
Wskaźnik położenia odłącznika
4
Otwór do wkładania korby do przełączania odącznika
5
Wodzik blokady odłącznika

Pole pomiaru prądu na szynach
zbiorczych

1

2

Rys. 24
Panel operacyjny pola pomiarowego
1
Przekładnik prądowy
2
Tabliczka znamionowa
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Dodatkowe wyposażenie szyn zbiorczych
Uziemnik szyn zbiorczych
1
Wodzik blokady uziemnika szyn
2
Wskaźnik położenia uziemnika
szyn
3
Otwór do wkładania korby służącej
do przełączania uziemnika
4
Zamek bębenkowy z tabliczką
informacyjn odnoścnie blokad

2

1

3

Sperre Handnotbetätigung

Bei Handbetätigung keine Verriegelung wirksam

Lockout Manual Drive

At manual drive all interlocks are ineffective

4

00243

Sperre Handnotbetätigung

Bei Handbetätigung keine Verriegelung wirksam

Lockout Manual Drive

At manual drive all interlocks are ineffective

Rys. 25
Przekładnik napięciowy szyn zbiorczych
1
2

2

Otwór do wkładania korby do przełączania odłącznika przekładników
napięciowych
Wskaźnik położenia odłącznika
przekładników napięciowych

1

00243

Sperre Handnotbetätigung

Bei Handbetätigung keine Verriegelung wirksam

Lockout Manual Drive

At manual drive all interlocks are ineffective

Rys. 26
Ogranicznik przepięć szyn zbiorczych
1

2

2

Otwór do wkładania korby do przełączania odłącznika ograniczników
przepięć
Opcjonalnie zamykany kłódką
Wskaźnik położenia odłącznika
ograniczników przepięć

1

00243

Sperre Handnotbetätigung

Bei Handbetätigung keine Verriegelung wirksam

Lockout Manual Drive

At manual drive all interlocks are ineffective

Rys. 27

26
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1
2
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Panel sterowania z podwójnym systemem szyn zbiorczych
1
2
3

19

4
5

18

6
17
16
15
14
13
7
8

9

10

Rys. 28
Panel operacyjny pola wyłącznikowego
1
Szyny zbiorcze 1
2
Szyny zbiorcze 2
3
Wodzik blokady odłącznika szynowego 2 oraz uziemnika
4
Wodzik blokady odłącznika szynowego 1
5
Wskaźnik położenia odłącznika
szynowego 1
6
Otwór do wkładania korby służącej
do przełączania odłacznika szynowego 1
7
Licznik operacji
8
Tabliczka znamionowa
9
Mechaniczna blokada z zamkiem
bębenkowym
10 Symbol czujnika pojemnościowego
czujnika napięcia

12

11

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Wskaźnik napięcia sprężyn
zbrojenia wyłącznika: rozbrojone /
zazbrojone
Otwór do wkładania korby napinania ręcznego sprężyn zbrojenia
wyłącznika
Przycisk do wyłączania wyłącznika
Przycisk do załączania wyłącznika
Wskaźnik położenia wyłącznika
Wskaźnik położenia odłącznika
szynowego 2
Otwór do wkładania korby przełączania odłącznika szynowego 2
Otwór do wkładania korby przełączania uziemnika
Wskaźnik położenia uziemnika

Pole kablowe bezpośrednie
1
2

Na rysunku: pole kablowe bezpośrednie
szyn zbiorczych 2
Pole kablowe bezpośrednie z odłącznikiem i uziemnikiem bez wyłącznika
Obsługa elementów i wskaźników zgodnie z Rys. 28.

Rys. 29
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Poprzeczny łącznik szyn
1
2

Obsługa

Na rysunku: pole kablowe bezpośrednie
szyn zbiorczych 1
Pole kablowe bezpośrednie z odłącznikiem i uziemnikiem bez wyłącznika
Obsługa elementów i wskaźników zgodnie z Rys. 28, strona 27.

1
2

Rys. 30

3

20

4
5
6

19

7

18

8

17

16
15
14
13

9
10

11

Rys. 31
Panel poprzecznego łącznika szyn
1
Szyny zbiorcze 1
2
Szyny zbiorcze 2
3
Wodzik blokady odłącznika i uziemnika szynowego 2
4
Wodzik blokady odłącznika i uziemnika szynowego 1
5
Wskaźnik położenia uziemnika
szynowego 1
6
Wskaźnik położenia odłącznika
szynowego 1
7
Otwór do wkładania korby przełączania odłącznika szynowego 1
8
Otwór do wkładania korby do przełączania uziemnika szynowego 1
9
Licznik operacji wyłącznika
10 Tabliczka znamionowa
11 Zamek bębenkowy blokady mechanicznej

28

12

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Otwór do wkładania korby do napinania ręcznego sprężyn zbrojenia
wyłącznika
Wskaźnik zazbrojenia wyłącznka:
rozbrojone / zazbrojone
Przycisk wyłączania wyłącznika
Przycisk załączania wyłącznika
Wskaźnik położenia wyłącznika
Wskaźnik położenia odłącznika
szynowego 2
Otwór do wkładania korby przełączania odłącznika szynowego 2
Otwór do wkładania korby przełączania odłącznika szynowego 2
Wskaźnik położenia uziemnika
szyn 2
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Podłużny łącznik szyn
Podłużny łącznik szyn systemu 1:
Obsługa elementów i wskaźników zgodnie z Rys. 28, strona 27.
Łącznik szyn systemu 2 normalnie jest
zlokalizowany w sąsiednim panelu
zgodnie z Rys. 33.
1
System szyn 1
2
System szyn 2

1
2

1
2

Rys. 32
Podłużny łącznik szyn systemu 2:
Obsługa elementów i wskaźników zgodnie z Rys. 28, page 27.
Łącznik szyn systemu 2 normalnie jest
zlokalizowany w sąsiednim panelu
zgodnie z Rys. 32.
1
System szyn 1
2
System szyn 2

1
2
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2

Rys. 33

Pole sprzęgłowe z odłącznikami
1
2

1

Bus sectionalizer with disconnectors in
both busbars
1
Wodzik blokady odłącznika szynowego 1
2
Wskaźnik położenia odłącznika
szynowego 1
3
Otwór do wkładania korby do przełączania odłącznika szynowego 1
4
Tabliczka znamionowa
5
Zamek bębenkowy blokady mechanicznej
6
Wskaźnik położenia odłącznika
szynowego 2
7
Otwór do wkładania korby do przełączania odłącznika szynowego 2
8
Wodzik blokady odłącznika szynowego 2

8

1
2
3

7
6

4
5

Rys. 34
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Dodatkowe wyposażenie szyn zbiorczych

1
2

Pole pomiaru napięcia
1
Wskaźniki położenia odłączników
przekładników napięciowych
2
Sworznie blokady
3
Otwory do przełączania odłączników przekładników napięciowych
(opcjonalnie blokowanie kłódką)

1

1

2

2
3

3

Rys. 35

1
2

Pole uziemników szyn zbiorczych
1
Wodzik blokady uziemników szyn
2
Otwory do przełączania uziemników
3
Wskaźniki położenia uziemników
4
Zamek bębenkowy blokad mechanicznych ibydwu uziemników szyn

1

1
3
2

3
2

4

1
2

Pole pomiaru prądu na szynach
zbiorczych obydwóch systemów
1
Przekładnik prądowy, system 1
2
Tabliczka znamionowa
3
Przekładnik prądowy, system 2

Rys. 36

1

3

2

Rys. 37
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5.1.3

Panel sterowania ze stopniem ochrony IP5X

Panel sterowania ze stopniem ochrony IP5X
1
Przezroczyste uchylane na zawiasach drzwi
2
Zamek drzwi frontowych na klucz
dwuskrzydłowy
3
Przycisk wyłączania wyłącznika
(opcja)
4
Tabliczka znamionowa
5
Panel sterowniczy

5

2
3
1

4

Rys. 38

5.2

Blokady
Ostrzeżenie!
Niebezpieczeństwo wykonania nieprawidłowych łączeń! Pełne
blokady rozdzielnicy mogą być zapewnione jedynie przy wyposażeniu w blokady wszystkich elementów.
Ważne:
Należy pamiętać o specyficznych ustaleniach przy umowie kupna rozdzielnicy zwłaszcza pod względem systemu blokad, pokazane są one
na schematach połączeń obwodów wtórnych.

5.2.1

W przypadku zamkniętego wyłącznika wodzik blokady jest zablokowany i niemożna odblokować ani odłącznika ani uziemnika.

■■

Wodzikiem blokady można odblokować tylko jeden otwór korby do przełączania
(albo odłącznika albo uziemnika), w innej pozycji oba są zamknięte.

■■

Korby przełączania odłącznikiem lu uziemnikiem mogą być wyjmowane wyłącznie po osiągnięciu pozycji skrajnych ( otwarty / zamknięty).

■■

Uziemnik może być łączony w kierunku zamknięcia tylko wtedy, gdy sprężyny
zbrojenia wyłącznika są napięte (synchroniczne łączenie wyłącznika i uziemnika, patrz rozdział 5.5, strona 40).

■■

Tak długo, jak korby odłącznika lub uziemnika są włożone do otworów przełączanie, lub wodzik utrzymywany jest w przesunięciu, tak długo pozostają:

■■

AGS 531 441-01 | Edycja 08/2011

Wewnętrzne blokady mechaniczne pola

■■

––

zablokowany przycisk załączania wyłącznika,

––

przerwane obwody sterowania na załącz.

W polach z dwoma wodzikami blokady (pola z podwójnym układem szyn, pole
łącznika sekcyjnego, pole sprzęgła) poniższe funkcje pozostają zablokowane:
––

nie mogą być jednocześnie przesunięte oba wodziki,

––

wodziki blokad są blokowane w zależności od położenia odłącznika i
uziemnika (patrz tabele blokad).
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5.2.2

Mechaniczna blokada z zamkiem bębenkowym

Ta dodatkowa blokada jest instalowana
standartowo w przypadku wyposażenia
pola w napędy elektryczne odłącznika i
uziemnika. Ta blokada umożliwia wybór
sterowania łączników: manualnie albo
elektrycznie. Po wyborze to drugie
sterowanie jest zawsze zablokowane.

1
00243

Opcjonalnie blokowanie przycisków
ZAŁ/WYŁ wyłącznika od zamka bębenkowego może być ustalone indywidualnie inaczej.

Sperre Handnotbetätigung

Bei Handbetätigung keine Verriegelung wirksam

Lockout Manual Drive

At manual drive all interlocks are ineffective

2
Rys. 39
1
Mechanizm blokady z zamkiem
bębenkowym
2
Tabliczka informacyjna

Operacje blokady:

Możliwość przełączania odłącznika / uziemnika
Pozycja klucza i sens
działania

5.2.3

elektrycznie
(napędami silnikowymi)

ręcznie
(wodzik blokady)

można wyjmować i wkładać

zablokowany

możliwe

nie można wyjąć

odblokowany

zablokowane

nie można obrócić i wyjąć

otwarty

zablokowane

Mechaniczne blokowanie mechanizmów kłódką (opcjonalnie)

Na życzenie, wyłączniki, odłączniki lub
uziemniki mogą być wyposażone w
blokady z kłódkami do blokowania
możliwości przełączania ręcznego (Rys.
40).

2
2

1

1

Rys. 40
1
Klapki zamykające dostęp do
przycisków załącz / wyłącz
00243
2
Zablokowane otwory do
przełączania mechanicznego
odłącznika i uziemnika

32

AGS 531 441-01 | Edycja 08/2011

GHA

5

5.2.4

Obsługa

Blokady elektromagnetyczne

Do blokad polowych oraz międzypolowych mogą być wykorzystane elektromagnetyczne cewki blokujące, wówczas:
■■ otwory do mechanicznego przełączania uziemnika i odłącznika w przypadku
zablokowania są automatycznie zasuwane, aby uniemożliwić przełączanie,
■■ przyciski załącz i wyłącz wyłącznika są blokowane.
Ważne:
●● W przypadku awarii zasilania napięcia pomocniczego, wszystkie
blokady elektryczne przechodzą w pozycję “zablokowane”. Aby je
odblokować, to należy ponownie podać napięcie.
●● Należy pamiętać, żeby w umowie kupna zawrzeć konkretne informacje / schematy na temat wymaganych blokad.
●● Jeżeli nie ma blokad w postaci cewek elektromagnetycznych,
musi być wykorzystana mechaniczna blokada zamkiem bębenkowym albo blokada na kłódkę.(patrz punkty 5.2.2 i 5.2.3 strona 32).

Cewki blokujące
wymagane, dgy ...

Elementy blokowane

odłącznik wyposażony w napęd
silnikowy

––

przycisk załączający wyłącznika, za wyjątkiem przypadku, gdy jest zainstalowana blokada mechaniczna przy
pomocy zamka bębenkowego

rozdzielnica wyposażona w pole
łącznika sekcjonującego szyn

––

dwa wodziki blokad uziemników w polu łącznika sekcjonującego szyn

––

wszystkie odłączniki pól odejściowych i dodatkowych
łączników szyn

rozdzielnica wyposażona w łącznik
systemów szyn
zbiorczych

––

dwa wodziki blokad w uziemnikach pola łącznika szyn

––

przycisk wyłącz wyłącznika łącznika szyn

––

wszystkie odłączniki pól odejściowych i dodatkowych
łączników szyn

1
2

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

5
Rys. 41
Układ blokad w rozdzielnicy GHA z łącznikiem szyn (przykład)
1
Szyny zbiorcze 1
2
Szyny zbiorcze 2
3
Cewka blokująca wodzik odłącznika w polu odejściowym
4
Cewka blokująca wodzik uziemnika w polu łącznika szyn
5
Cewka blokująca przycisk załączający wyłącznika ( w polu łącznika szyn)
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Blokowanie odłączników i uziemników szynowych w układach z
pojedynczym i podwójnym systemem szyn zbiorczych

W przypadku zdalnego sterowania, zaprogramowany w nim ukłąd blokad musi być
analogiczny do blokad pola..
Ważne:
Napęd silnikowy (opcjonalnie):
Jeżeli wożona jest korba lub wodzik blokady jest przesunięty, zostaje
przerwany obwód silnika.

Działanie cewek blokujących na
wodziki blokad w uziemnikach:

Blokowanie

Pozycja łącznika

Zamknięcie uziemnika jest możliwe, gdy wszystkie odłączniki przypisane do szyn są otwarte.
Wszytkie odłączniki szynowe tego systemu powinny być
blokowane. Dla uzyskania tego efektu, wymagane są cewki
blokujące przy każdym wodziku blokady wszystkich odłączników.

Blokada zamkiem bębenkowym

Sperre Handnotbetätigung

Bei Handbetätigung keine Verriegelung wirksam

Lockout Manual Drive

At manual drive all interlocks are ineffective

1
Rys. 42
1
Mechaniczna blokada uziemnika (zamek bębenkowy) z tabliczką informacyjną
(wymagane, jeśli nie ma elektrycznych blokad międzypolowych).
00243

Pozycja klucza i sens działania

34

Blokowanie suwada
wodzika

można wkładać i wyjmować

zablokowany

nie można wyjąć

odblokowany

nie można obrócić ani wyjąć klucza

otwarty
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5.2.6
Blokady w polach odejściowych
wyłącznikowych (jeden system
szyn zbiorczych)

Tabela blokad dla różnych typów pól

■■

wszystkie łączniki

■■

w przypadku zdalnego sterowania układ blokad musi być zaprogramowany
analogicznie jak blokady pola.

Objaśnienia:
„–“		

brak uzależnienia od blokady

"zablokowany"

nie można włożyć korby lub przyciski są zablokowane

"rozsprzęglony"

można wkładać korbę, lecz nie można jej obrócić

"swobodny"
			

można przesuwać wodzik przełącznika sterowań lub przyciskać
przycisk
Ostrzeżenie!
Jeżeli rozdzielnica zawiera pole łącznika szyn zbiorczych, wymagane jest zastosowanie cewek blokujących w odłącznikach
szynowych wszystkich pól.

Schemat możliwych
konfiguracji położeń
łączników

Wyłącznik

zamknięty

otwarty

zamknięty

Przycisk wyłącznik

swobodny

–

zablokowany

–

Sprężyna zbrojenia

–

–

–

rozbrojona

zamknięty / otwarty

zamknięty

otwarty

otwarty

zablokowany

swobodny

swobodny

swobodny

–

–

zablokowana

–

Odłącznik
Wodzik blokady
Korba
Uziemnik
Wodzik blokady
Korba
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otwarty

otwarty

otwarty

zamknięty

otwarty

zablokowany

swobodny

swobodny

swobodny

–

rozsprzęglona

–

Obracanie w prawo
zablokowane
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Wewnątrz polowe blokady
łącznikó pola łącznika szyn

■■

wszystkie mechaniczne, za wyjątkiem wyraźnie pokazanych, jako EM (elektromagnetyczne cewki blokujące)

■■

blokady dla układu z pojeynczym i z podwójnym układem szyn są analogicznie
zamienne dla lewej i prawej sekcji szyn zbiorczych

■■

w przypadku zdalnego sterowania, układ blokad w nim musi być zaprogramowany analogicznie do blokad w panelu sterowania polem

Objaśnienia:
„-“		

brak uzależnienia od blokady

"zablokowany"

nie można włożyć korby lub przycisk łączenia jest zablokowany

"rozsprzęglony"

korbę można włożyć, ale bez możliwości obracania-przełączania

"swobodny"
			

można przesuwać wodzil przełącznika sterowań lub przyciskać
przycisk

"EM"		

blokada elektromagnetyczna (cewka blokady)
Ostrzeżenie!
Wymagane jest zastosowanie cewek blokujących. Blokada międzypolowa jest aktywna, jeżeli odłącznik szynowy, co najmniej
jednego pola lewej sekcji jest zamknięty.

1)

Ważne:
Cewki blokujące są wymagane w celu uzupełnienia mechanicznych
blokad poziomu pola o blokady międzypolowe.
Alternatywnie może być zastosowana mechaniczna blokada z zamkiem bębenkowym lub zamknięcie na kłódkę.

R

L

Schemat możliwych
konfiguracji położeń
łączników

R

L

R

L

R

L

R

L

1)

Wyłącznik

zamknięty

otwarty

zamknięty

otwarty

Przycisk wyłączający

swobodny

–

zablokowany

–

–

–

–

–

–

rozbrojona

Odłącznik lewej
strony

zamknięty /
otwarty

zamknięty

otwartyt

otwarty

zamknięty

Wodzik blokady

zablokowany

swobodny

swobodny

swobodny

swobodny

Sprężyna zbrojenia

Korba

otwarty

–

–

blokada

–

–

zamknięty /
otwarty

otwarty

zamknięty

otwarty

otwarty

zablokowany

swobodny

zablokowany

swobodny

swobodny

–

–

–

–

–

otwarty

otwarty

zamknięty

otwarty

otwarty

zablokowany

swobodny

swobodny

swobodny

swobodny

–

rozsprzęglona

–

–

rozsprzęglona

Uziemnik prawej
strony

otwarty

otwarty

otwarty

otwarty

otwarty

Wodzik blokady

zablokowany

blokada EM1)

zablokowany

swobodny

swobodny

–

rozsprzęglona

–

–

obracanie w prawo zablokowane

Odłącznik prawej
strony
Wodzik blokady
Korba
Uziemnik lewej strony
Wodzik blokady
Korba

Korba
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Blokady międzypolowe pól
odpływowych (podwójne szyny
zbiorcze)

■■

wszystkie mechaniczne, za wyjątkiem wyraźnie pokazanych, jako EM (elektromagnetyczne cewki blokujące)

■■

blokady odłącznika systemu 1 oraz systemu 2 są wzajemnie analogiczne.

■■

w przypadku zdalnego sterowania, układ blokad w nim musi być zaprogramowany analogicznie do blokad w panelu sterowania polem

Objaśnienia:
„-“		

brak uzależnienia od blokady

"zablokowany"

nie można włożyć korby lub przycisk łączenia zablokowany

"rozsprzęglony"

korbę można włożyć, ale bez możliwości obracania-przełączania

"swobodny"
			

można przesuwać wodzik przełącznika sterowań lub przyciskać
przycisk

"EM"		

blokada elektromagnetyczna (cewka blokady)
Ostrzeżenie!
Jeżeli rozdzielnica jest wyposażona w łącznik szyn, wymagane
jest zastosowanie cewek blokujących. W przypadku otwartego
łącznika szyn, wodziki blokad są zablokowane.

1)

Bez łącznika szyn w rozdzielnicy, blokady działają w sposób mechaniczny.

Schematy możliwych
konfiguracji położeń
łączników

Stan położenia łącznika szyn

1
2

1
2

1)

1)

łącznik szyn otwarty

1
2

1
2

–

–

1
2

1
2

łącznik szyn zamknięty

Wyłącznik

zamknięty

otwarty

zamknięty

otwarty

zamknięty

otwarty

Przycisk wyłączania

swobodny

–

zablokowany

–

swobodny

–

Sprężyna zbrojenia

–

–

–

rozbrojona

–

zamknięty
(otwarty)

zamknięty

otwarty

otwarty

zamknięty

zamknięty

Wodzik blokady 1

zablokowany
EM

swobodny

zablokowany

swobodny

zablokowany
EM

swobodny

Odłącznik 2

otwarty (zamknięty)

otwarty

otwarty

otwarty

otwarty

otwarty

Wodzik blokady 2

zablokowany
EM1)

zablokowany
EM1)

swobodny

swobodny

swobodny

swobodny

–

–

zablokowany

–

–

–

Odłącznik 1

Korba
Uziemnik
Wodzik blokady

otwarty

otwarty

zamknięty

otwarty

otwarty

otwarty

zablokowany

zablokowany

swobodny

swobodny

zablokowany

zablokowany

–

–

–

obracanie w
prawo zablokowane

–

–

Korba
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Blokady pola łącznika szyn

■■

wyraźnie mechaniczne, za wyjątkiem wyraźnie pokazanych, jako EM (elektromagnetyczne cewki blokujące)

■■

blokady wzajemne odłączników i uziemników są analogiczne dla systemu 1 i 2

■■

W przypadku zdlanego sterowania, układ blokad w nim musi być zaprogramowany analogicznie do blokad w panelu sterowania polem

Objaśnienia:
„-“		

brak uzależnienia od blokady

„zablokowany”

nie można włożyć korby lub przycisk łączenia zablokowany

„rozsprzęglony”

korbę można włożyć, ale bez możliwości obracania-przełączania

„swobodny”
			

można przesuwać wodzik przełącznika sterowań lub przyciskać
przycisk

„EM”		

blokada elektromagnetyczna (cewka blokady)
Ostrzeżenie!
Wymagane zastosowanie cewek blokujących. Blokady międzypolowe blokują, gdy jest zamknięty co najmniej jeden odłącznik
systemu 1.

1)

2)

Ostrzeżenie!
Wymagane zastosowanie cewek blokujących. Przycisk wyłączania
wyłącznika jest zablokowany, gdy są zamknięte dwa odączniki
szynowe pola.

1
2

1
2

Schemat możliwych
konfiguracji położeń
łączników

1
2

1
2

1
2

1
2

1)

2)

Wyłącznik

zamknięty

otwarty

zamknięty

otwarty

otwarty

zamknięty

Przycisk wyłączania

swobodny

–

zablokowany

–

–

zablokowany
2) EM

Sprężyna zbrojenia
Odłącznik 1
Wodzik blokady 1
Korba
Odłącznik 2
Wodzik blokady 2
Korba
Uziemnik 1
Wodzik blokady 1
Korba
Uziemnik 2
Wodzik blokady 2
Korba
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–

–

–

–

rozbrojona

–

zamknięty
(otwarty)

zamknięty

otwarty

otwarty

zamknięty

zamnkięty

zablokowany

swobodny

swobodny

swobodny

swobodny

zablokowany

–

–

zablokowana

–

–

–

otwarty

zamknięty

otwarty

otwarty

zamknięty

zablokowany

swobodny

zablokowany

swobodny

swobodny

zablokowany

–

–

–

–

–

–

otwarty

otwarty

zamknięty

otwarty

otwarty

otwarty

swobodny

swobodny

otwarty (zamknięty)

zablokowany

swobodny

swobodny

zablokowany
EM

–

rozsprzęglona

–

–

obracanie w
prawo zablokowane

rozsprzęglona

otwarty

otwarty

otwarty

otwarty

otwarty

otwarty

zablokowany

zablokowany
1) EM

zablokowany

zablokowany
EM

swobodny

swobodny

–

–

–

–

obracanie w
prawo zablokowane

rozsprzęglona
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5.3

Specyficzne czynności łączeniowe

Rozdzielnica może być obsługiwana tylko przez elektryków, którzy muszą wykazać
się doświadczeniem w obsłudze rozdzielnic GHA i ogólnych zasad bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie!
Aby wykluczyć błędne operacje łączeniowe muszą być przestrzegane poniżej przedstawione sekwencję. Każda operacja musi być
dokończona.
Sprawdź czy są podane napięcia pomocnicze.
Ważne:
●● W czasie gdy nie jest podane napięcie na cewki blokujące (w
zależności od konfiguracji rozdzielni: wodziki blokad międzypolowych, przyciski łączeniowe), wszystko jest „zablokowane”. W
przypadku wybijaków podnapięciowych są one wyzwolone.
Aby odblokować należy podać ponownie napięcie zasilania.
●● Po każdej operacji przełączania przy użyciu korby, wyjmij korbę i
przechowuj ją na przeznaczonej do tego tablicy.
●● Przestrzegaj warunków blokad (Rozdział 5.2, strona 31).

5.4

Obsługa wyłącznika

5.4.1
Sytuacja wyjściowa:

Napinanie sprężyn zbrojenia wyłącznika

■■

Wyłącznik wyłączony

■■

Napęd rozbrojony
Ważne:
●● Jeżeli napęd silnikowy zacznie pracować podczas ręcznego zbrojenia, to nie stanowi to żadnego zagrożenia.
●● Podczas ręcznego zbrojenia, szybkość sbrojenia nie powinna
przekraczać prędkości 200 obrotów na minutę.

1.

Włóż korbę do otworu napinania sprężyn zbrojenia Rys. 43.

2.

Napinaj spiralnie sprężyny za pomocą korby (Rys. 43), gdy sprężyny napędu
wyłącznika są napięte, mechanizm zbrojenia jest odsprzęglony a wskaźnik
pokazuje stan „zazbrojony” (Rys. 43). Jeżeli w trakcie ręcznego zbrojenia silnik
napędu by ruszył, nie będzie stanowić to zagrożenia.

3.

Wyjmij korbę i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

00243

-1
Maksymalnie
max. 200 200
r/min
obrotów na minutę

Rys. 43
Ręczne napinanie sprężyn zbrojenia (około 25 obrotów)
Korba do napinania sprężyn zbrojenia (przechowywana na tablicy umieszczonej na
bocznej ścianie rozdzielnicy).

Zbrojenie silnikiem
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Napęd zbrojenia jet uruchamiany automatycznie wówczas, jak tylko zostanie podane
napięcie zasilania. Wskaźnik zbrojenia pokaże pozycję „zazbrojony” (Rys. 43).
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5.5
Załączanie (zamykanie)

Operacje łączeniowe wyłącznika

■■

Naciśnij przycisk „załącz” (ręcznie, Rys. 44) lub

■■

pobudź cewkę załączającą (elektrycznie).

Wskaźnik położenia wyłącznika pokaże pozycję zamkniętą.
Mechanizm napinania sprężyn może być uruchamiany (ręcznie) natychmiast po
uzyskaniu pozycji „załącz”.
Wówczas, gdy jest podane napięcie pomocnicze, napęd automatycznie napina sprężyny zbrojenia przy pomocy silnika.

Rys. 44
Załączanie wyłącznika

Wyłączanie (otwieranie)

Rys. 45
Wyłączanie wyłącznika

■■

Przyciśnij przycisk „wyłącz” (ręcznie, Rys. 45) lub

■■

00243
pobudź cewkę
wyłączającą (elektrycznie) lub

■■

pobudź wyzwalacz wtórny lub podnapięciowy (elektrycznie).

00243

Wskaźnik poożenia wyłącznika pokaże pozycję otwartą.

5.5.1
Pozycja

Możliwe wskazania wskaźników wyłącznika oraz możliwe cykle
łączeniowe
Wskazania wskaźnika

Wskazania wskaźnika

urządzenie magazynujące energię

załącz / wyłącz
pozycja wyłącznika

1

rozbrojony

wyłączony

niemożliwe

2

zazbrojony

wyłączony

Z-O

3

rozbrojony

załączony

O

4

zazbrojony

załączony

O-Z-O

Z = Zamknięcie (załącz)		

40

Możliwa sekwencja łączeniowa

O = Otwarcie (wyłącz)
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5.6

Operacje łączeniowe odłączników i uziemników

Ręczne sterowanie odłączników i uziemników jest, co do zasady blokowane przez
zamek bębenkowy (patrz rozdział 5.2.2, strona 32). Aby umożliwić ręczne przełączanie, wodzik blokady musi zostać odblokowany przez zamek bębenkowy. W tym
momencie, elektryczne sterowanie napędów zostaje przerwane.
Ważne:
W napędach odłączników i uziemników nie jest wymagane zakończenie operacji łączeniowej. W każdym momencie można zmienić kierunek łączenia by następnie osiągnąć przeciwną skrajną pozycję

5.6.1
Zamykanie ręczne odłącznik

Otwieranie ręczne odłącznika

Ręczna obsługa odłącznika

Sytuacja wyjściowa:
■■ Wyłącznik - otwarty
■■

Odłącznik - otwarty

■■

Uziemnik - otwarty

■■

Wodzik blokady - zablokowany

1.

Włóż klucz do cylindra zamka i
przekręć go odblokowująć wodzik
blokady (A).

2.

Otwórz otwór manipulacyjny (B)
przez przesunięcie w dół wodzika
blokady (A).

3.

Włóż korbę (Rys. 46) (B) i kręć
około 10 obrotów w prawo aż do
osiągnięcia całkowicie wskazania
pozycji „zamknięty” przez wskaźnik
(E).

4.

Wyjmij korbę.
W następstwie tego, wodzik blokady automatycznie powróci do
położenia środkowego.

A

E
B

Rys. 46
Zamykanie ręczne odłącznika

00243

Sytuacja wyjściowa:
■■ Wyłącznik - otwarty
■■

Odłącznik - zamknięty

■■

Uziemnik - otwarty

■■

Wodzik blokady - zablokowany

1.

Włóż klucz do cylindra zamka i
przekręć go odblokowując wodzik
blokady (A).

2.

Otwórz otwór manipulacyjny (B)
przez przesunięcie w dół wodzika
blokady (A).

3.

Włóż korbę (Rys. 47) (B) i kręć
około 10 obrotów w prawo aż do
osiągnięcia całkowicie wskazania
pozycji „otwarty” przez wskaźnik
(E).

4.

Wyjmij korbę.

A
E
B

Rys. 47
Otwieranie ręczne odłącznika

00243

Ważne:
Jeżeli po wyjęciu korby wodzik blokady nie wróci automatycznie do
położenia środkowego trzeba ponownie włożyć korbę i we właściwym
kierunku dokończyć łączenie odłącznika.
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5.6.2

Ręczna obsługa uziemnika
Ważne:
Blokowanie wyłączenia wyłącznika:
Po osiągnięciu pozycji zamknięcia uziemnika, wyłącznik jest automatycznie zamykany. Obwód wyłączania wyłącznika jest wówczas
automatycznie przerywany. Przy otwieraniu uziemnika zachodzi proces
odwrotny. Wyłącznik jest automatycznie wyłączany.

Zamykanie ręczne uziemnika

Sytuacja wyjściowa:
■■ Wyłącznik - otwarty
■■ Sprężyna zbrojenia - zazbrojona
■■ Odłącznik - otwarty
■■ Uziemnik - otwarty
■■ Wodzik blokady - zablokowany
1.

Włóż klucz cylindra zamka i
przekręć go odblokowując wodzik
blokady (Rys. 48, A).

2.

Otwórz otwór manipulacyjny (C)
przez przesunięcie w górę wodzika
blokady (A).

3.

Włóż korbę (B) i kręć około 10
obrotów w prawo aż do osiągnięcia
całkowicie wskazania pozycji „zamknięty” przez wskaźnik uziemnika
(D) i wyłącznika (E). Wyłącznik
zostanie załączony automatycznie.

4.

Otwieranie ręczne uziemnika

A
D
C
B

E
Rys. 48
Zamykanie ręczne uziemnika

00243

Wyjmij korbę.
W następstwie tego wodzik blokady automatycznie powróci do
położenia środkowego.

Sytuacja wyjściowa:
■■ Wyłącznik - zamknięty
■■ Odłącznik - otwarty
■■ Uziemnik - zamknięty
■■ Wodzik blokady - zablokowany
1.

Włóż klucz cylindra zamka i
przekręć go odblokowując wodzik
blokady (Rys. 49, A).

2.

Otwóz otwór manipulacyjny (C)
przez przesunięcie w górę wodzika
blokady (A).

3.

Włóż korbę (B) i kręć około 10 obrotów w lewo aż do osiągnięcia całkowicie wskazania pozycji „otwarty”
przez wskaźnik uziemnika (D) i
wyłącznika (E). Wyłącznik zostanie
wyłączony automatycznie.

4.

Wyjmij korbę.

A
D
C
B

E

Rys. 49
Otwieranie ręczne uziemnika

00243

Ważne:
Jeżeli po wyjęciu korby wodzik blokady nie wróci automatycznie do
położenia środkowego trzeba ponownie włożyć korbę i we właściwym
kierunku dokończyć łączenie uziemnika.
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Podstawowe operacje łączeniowe
Ważne:
Postępuj zgodnie ze specyfikacją blokad (Rozdizał 5.3, strona 39).

5.7.1

Operacje łączeniowe kablowych pól odpływowych

Sytuacja wyjściowa
■■ Wyłącznik - otwarty
■■

Odłącznik - otwarty

■■

Uziemnik - otwarty

A

A

C

B

Załączanie

Wyłączanie
00243

5.7.2

00243

1.

Zamknij odłącznik (A).

1.

Otwórz wyłącznik (C).

2.

Zamknij wyłącznik (B).

2.

Otwórz odłącznik (A).

Uziemianie kabli odpływowych

Sytuacja wyjściowa
■■ Wyłącznik - otwarty
■■

Sprężyna zbrojenia - zazbrojona

■■

Odłącznik - otwarty

■■

Uziemnik - otwarty

A

Uziemianie
00243
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Zamknij uziemnik (A).
Wyłącznik załączy się automatycznie (patrz rozdział
5.6.2, strona 42).

A

Odziemianie
00243

Otwórz uziemnik (A).
Wyłącznik otworzy się automatycznie (patrz rozdział
5.6.2, strona 42).
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Bezprzerwowe przełączanie odpływu na zasilanie z drugiego
systemu szyn zbiorczych
Ostrzeżenie!
Nie wolno załączyć odłącznika na szyny pod napięciem!
Operacje przełączania mogą być wykonywane tylko przy zamkniętym łączniku szyn.

Postępować analogicznie dla przełączania w drugą stronę.
Sytuacja wyjściowa
Pole odejściowe podłączone do
systemu szyn 1
■■ Wyłącznik - zamknięty
■■

Odłącznik 1 - zamknięty

■■

Odłącznik 2 - otwarty

■■

Uziemnik - otwarty

B
A

1
2

Rys. 50

Rys. 51
1
2

5.7.4

Zamknij odłącznik 2 (A).

1
2

Pole odejściowe podłączone
do obu szyn zbiorczych

Otwórz odłącznik 1 (B).
Pole odejściowe podłączone
do szyn zbiorczych systemu
2

Łączenie sekcji szyn zbiorczych (sprzęgło z wyłącznikiem)
(analogicznie w podwójnym systemie szyn zbiorczych)

Sytuacja wyjściowa
■■ Wyłącznik - otwarty
■■

Oba odłączniki - otwarty

■■

Oba uziemniki - otwarte
L

A

B

A

C

Rys. 52

L

R

1.
2.

C

Rys. 53

00243

Połączenie sekcji szyn

44

B

R

Zamknij oba odłączniki
(A i B).
Zamknij wyłącznik (C).

00243

Rozpięcie sekcji szyn
L

R

1.

Otwórz wyłącznik (C).

2.

Otwórz oba odłączniki
(A i B).
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Łączenie dwóch systemów szyn zbiorczych przy pomocy
sprzęgła

Sytuacja wyjściowa
■■ Wyłącznik - otwarty
■■

Oba odłączniki - otwarte

■■

Oba uziemniki - otwarte

A

B

A

B

1
2

C

C

Rys. 54

Rys. 55

Połączenie systemów szyn

Rozpięcie systemów szyn

1
2

5.7.6

1.

Zamknij oba odłączniki
(A i B).

2.

Zamknij wyłącznik (C).

1
2

1.

Otwórz wyłącznik (C).

2.

Otwórz oba odłączniki
(A i B).

Łączenie sekcji szyn zbiorczych (sprzęgło z odłącznikiem)
(analogicznie w podwójnym systemie szyn zbiorczych)
Ostrzeżenie!
Nie wolno załączyć odłącznika na szyny pod napięciem!
Odłączniki szynowe można zamknąć, jeżeli szyny są odłączone od
napięcia.

Sytuacja wyjściowa
■■ Wszystkie odłączniki szynowe
w rozdzielnicy są w pozycji
otwartej

Rys. 56
Sprzęgło zamknięte
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Sprzęgło otwarte
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5.8

Uziemianie szyn zbiorczych
Ostrzeżenie!
Ryzyko zwarcia! Wszystkie odłączniki właściwej sekcji szyn zbiorczych muszą być otwarte!

Ważne:
●● Postępuj zgodnie ze specyfikacją blokad (Rodział 5.3, strona 39).
●● Sprawdź czy szyny zbiorcze są odłączone od napięcia.

5.8.1

Uziemianie szyn zbiorczych przez wyłącznik pola odpływowego

Urządzenia uziemiajce mogą być podłączane do wyprowadzeń w przedziałach kablowych o zewnętrznym lub wewnętrznym typie stożka (wymagany adapter uziemiający). Uziemiacze i adaptery nie wchodzą w zakres dostawy.
Ważne:
Postępuj zgodnie ze specyfikacją producenta uziemiaczy i adaptera do
uziemiania.
Sytuacja wyjściowa
Pole odejściowe jest uziemione
■■ Wyłącznik - zamknięty
■■

Odłącznik - otwarty

■■

Uziemnik - zamknięty

E

E

D

D

H
H

Rys. 58

Rys. 59

00243

Uziemianie szyn zbiorczych
1.

46

Zdejmij zaślepki pomiarowe z głowicy kablowej. Zamontuj adapter
do uziemiacza wraz z
uziemiaczem.

2.

Otwórz uziemnik (E).

3.

Zamknij odłącznik (D).

4.

Zamknij wyłącznik (H).

00243

Oduziemianie szyn zbiorczych
1.

Otwórz wyłącznik (H).

2.

Otwórz odłącznik (D).

3.

Zamknij uziemnik (E).

4.

Zdemontuj adapter
uziemiacza wraz z
uziemiaczem.

5.

Załóż zaślepki pomiarowe na głowicach
kablowych.
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Uziemianie sekcji szyn zbiorczych polem łącznika
sekcjonującego

Ilustracje: Uziemianie prawej sekcji szyn zbiorczych
Dla uziemienia lewej sekcji szyn zbiorczych należy postępować analogicznie.
Sytuacja wyjściowa
■■ Wyłącznik - otwarty
■■

Oba odłączniki - otwarte

■■

Oba uziemniki - otwarte
L

B

B

A

A

R

Rys. 60

Rys. 61

00243

Uziemianie
L

5.8.3

R

00243

Odziemianie

1.

Zamknij odłącznik szynowy prawej sekcji (A).

2.

Zamknij uziemnik
z lewej strony (B),
wyłącznik zamknie się
automatycznie (patrz
rozdział 5.6.2, strona
42).

R

L

1.

Otwórz uziemnik z
lewej strony, wyłącznik
otworzy się automatycznie (patrz rozdział
5.6.2, strona 42).

2.

Otwórz odłącznik szynowy prawej sekcji (A).

Uziemianie szyn zbiorczych polem łącznika szyn

Ilustacje: Uziemianie szyn systemu 1
Dla uziemiania systemu 2 postępować analogicznie.
Sytuacja wyjściowa
■■ Wyłącznik - otwarty
■■

Oba odłączniki - otwarte

■■

Oba uziemniki - otwarte

B

B
A

A

1
2

C

Rys. 62

Rys. 63

Uziemianie

Odziemianie

1
2
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C

1.

Zamknij odłącznik szynowy systemu 2 (A).

2.

Zamknij uziemnik
z lewej strony (B),
wyłącznik zamknie się
automatycznie (patrz
rozdział 5.6.2, strona
42).

1
2

1.

Otwórz uziemnik
z lewej strony (B),
wyłącznik otworzy się
automatycznie (patrz
rozdział 5.6.2, strona
42).

2.

Otwórz odłącznik szynowy prawy.
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5.8.4

Uziemianie szyn zbiorczych uziemnikiem szyn
Ważne:
Mechanizm napędowy uziemnika nie posiada właściwości oporu po
osiągnięciu pozycji skrajnej.

A

A

B

B

C

C

Sperre Handnotbetätigung

Sperre Handnotbetätigung

Bei Handbetätigung keine Verriegelung wirksam

Bei Handbetätigung keine Verriegelung wirksam

Lockout Manual Drive

Lockout Manual Drive

At manual drive all interlocks are ineffective

At manual drive all interlocks are ineffective

D

D

48

Rys. 64

Rys. 65

Uziemianie szyn zbiorczych

Odziemianie

1.

Włóż klucz do zamka bębenkowe00243
go (D) i przekręcając go w prawo
odblokuj wodzik blokady.

1.

Włóż klucz do zamka 00243
bębenkowego (D) i przekręcając go w prawo
odblokuj wodzik blokady (B).

2.

Otwórz otwór dla korby (C) przesuwając wodzik (B) w górę.

2.

Otwórz otwór dla korby (C) przesuwająć wodzik (B) do góry.

3.

Włóż korbę do otworu i obracaj w
prawo około 10 obrotów, do czasu
aż wskaźnik położenia uziemnika
(A) wkaże pozycję „zamknięte uziemione”.

3.

Włóż korbę do otworu i obracaj w
lewo około 10 obrotów, do czasu aż
wskaźnik położenia uziemnika (A)
wskażę pozycję „otwarty”.

4.

Wyjmij korbę. Wodzik blokady
ustawi się w pozycję środkową. Zablokuj przez przekręcenie i wyjęcie
klucza(D).

4.

Wyjmij korbę. Wodzik blokady
ustawi się w pozycję środkową. Zablokuj przez przekręcanie i wyjęcie
klucza (D).
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6.1

Obsługa przekładników napięciowych szyn
zbiorczych

6.1.1

Przełączanie odłącznika przekładników napięciowych przy
pojedynczym systemie szyn zbiorczych
Ważne:
Mechanizm przełączania odłącznika przekładników napięciowych nie
posiada ograniczenia obrotów po uzyskaniu pozycji skrajnej.

Odłącznik przekładników napięciowych
przełącza się za pomocą tej samej
korby, którą obsługuje się odłączniki i
uziemniki.

Rys. 66

Sytuacja wyjściowa:

■■

Przekładnik napięciowy - uziemniony (A)

■■

Przełączanie zablokowane (opcja)
kłódka (B)

■■

Szyny napięciowe w stanie BEZNAPIĘCIOWYM

A

B

Rys. 67

A
C

A
C

Rys. 68

Rys. 69

Podłączanie przekładnika do szyn

Uziemianie przekładnika

1.

1.

2.

3.
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Zdejmij (opcjonalnie) kłódkę (Rys.
67, B); otwór do wkładania korby
(C) zostanie otwarty.
Włóż korbę (Rys. 66) i obracaj ją
około 10 obrotów w prawo, aż do
uzyskania przez wskaźnik
poło00243
żenia odłącznika przekładników
napięciowych pozycji całkowicie
„ZAMKNIĘTE” (A).
Wyjmij korbę i zablokuj otwór korby
za pomocą kłódki.

2.

3.

00243

Zdejmij (opcjonalnie) kłódkę (Rys.
67, B); otwór do wkładania korby
(C) zostanie otwarty.
Włóż korbę (Rys. 66) i obracaj ją
około 10 obrotów w lewo, aż do
uzyskania przez wskaźnik
poło00243
żenia odłącznika przekładników
napięciowych pozycji całkowicie
„UZIEMIONE” (A).
Wyjmij korbę i zablokuj otwór korby
za pomocą kłódki.

49

GHA

6

Wykonywanie prac w celce pola

6.1.2
Sytuacja wyjściowa:

Przełączanie odłącznika przekładników napięciowych przy
podwójnym systemie szyn zbiorczych

■■

Przekładnik napięciowy - uziemiony (A)

■■

Przełączanie zablokowane (opcja)
kłódką (B)

■■

Szyny zbiorcze w stanie BEZNAPIĘCIOWYM

A

B

Rys. 70

A

D
Kierunek obrotów załączania
Switching napięciowych
the voltage
przekładników
Earthing
the
voltage
obrotów
uziemiania
transformer ON Kierunek
przekładników
napięciowych
transformer
kąt
ca. 80
80°º

kąt
ca. 80
80°º

C

Rys. 71
Podłączanie i uziemianie przekładników napięciowych przy podwójnym układzie
szyn zbiorczych

Podłączanie przekładników
napięciowych

Uziemianie przekładników
napięciowych
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1.

Zdejmij (opcjonalnie) kłódk e; otwór do wkładania korby (C) zostanie otwarty.

2.

Weź z tablicy urządzeń pomocniczych odpowiednią dźwignię i włóż do otworu.

3.

Podciągnij do siebie sworzeń (D) i przekręć dźwignię zgodnie z ruchem
wskazówek zegara do oporu (około 80º), aż do powrotu sworznia w położenie spoczynkowe. Taka pozycja wskaźnika (A) mówi: przekładniki napięciowe
podłączone.

4.

Usuń dźwignię do przełączeń i przechowuj ją na tablicy.

5.

Załóż kłódkę (opcja).

1.

Zdejmij (opcjonalnie) kłódkę; otwór do wkładania korby (C) zostanie otwarty.

2.

Weź z tablicy urządzeń pomocniczych odpowiednią dźwignię i włóż do otworu.

3.

Podciągnij do siebie sworzeń (D) i przekręć dźwignię przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara do oporu (około 80º), aż do powrotu sworznia w położenie spoczynkowe. Taka pozycja wskaźnika (A) mówi: przekładniki napięciowe
uiemione.

4.

Usuń dźwignię do przełączeń i przechowuj ją na tablicy.

5.

Załóż kłódkę (opcja).
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6.2

Zdejmowanie pokryw przedziału kablowego

6.2.1

Blokady pomiędzy uziemnikiem i pokrywą przedziału
kablowego (opcjonalnie)

Ta dodatkowa blokada zapobiega zdjęciu pokryw przedziału kablowego w razie nie
zamknięcia uziemnika odpływu.

Odblokowywanie pokrywy
przedziału kablowego:

1.

Uziem odpływową linię kablową (patrz rozdział 5.7.2, strona 43).

2.

Przesuń do góry dźwignię wodzika przedziału kablowego (2).

W tym momencie osłona przedziału kablowego zostaje odblokowana, a możliwość
sterowania uziemnikiem (1), zarówno mechanicznie mechanicznie i elektrycznie,
zostaje zablokowana.
Ważne:
Po zdjęciu osłony przedziału kablowego niemożliwe jest przełączenie
dźwigni wodzila w dół. Uziemnik pozostaje zablokowany.

1

2

Rys. 72
Odblokowywanie / blokowanie pokryw przedziału kablowego
1
Otwór do manualnych operacji przełączania uziemnika
2
Dźwignia do odblokowywania / blokowania pokrywy przedziału kablowego

Zablokowanie pokrywy
przedziału kablowego:

Załóż pokrywę przedziału kablowego, a następnie przesuń dźwignię wodzika blokady (2) w dół.
Uziemnik (1) można teraz otworzyć mechanicznie lub elektrycznie.
Tabela blokad
Pokrywa przedziału
kablowego
Uziemnik
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Uziemnik
założona

odblokowany

zdjęta

zablokowany

Pokrywa przedziału kablowego

zamknięty

odblokowana

otwarty

zablokowana
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6.2.2

Zdejmowanie pokrywy przedziału kablowego
Ostrzeżenie!
Po zdjęciu pokrywy przedziału kablowego, bezpieczeństwo obsługi ze względu na zwarcia jest zagrożone. Osłonę można zdjąć
tylko po odłączeniu celki od zasilania i po jej uziemieniu.

1.
2.

3.

Przed zdjęciem pokrywy przedziału kablowego najpierw uziem kable.
Otwórz płytę przednią:
–– Dla panelu operatora bez okienka inspekcyjnego: poluzuj dwa wkręty
zabezpieczające (Rys. 73, przedmiot 1).
–– Dla panelu operatora z okienkiem inspekcyjnym: otwórz zamek za pomocą
klucza z dwoma skrzydełkami (Rys. 74, przedmiot 2).
Następnie otwórz drzwi zewnętrzne obracając je w lewo.
Otwórz dwa wkręty zabezpieczające pokrywę przedziału kablowego (3).

4.

Pokrywę pociągnij najpierw do siebie, a następnie do góry.
1
4

4
2
1
1

3
3
Rys. 73
Panel operatora bez okienka inspekcyjnego
1
Wkręty zabezpieczające na panelu
operatora
3
Wkręty zabezpieczające przedziału kablowego
4
Drzwi zewnętrzne

52

Rys. 74
Panel operatora z okienkiem inspekcyjnym
1
Uchylane na zawiasach drzwi zewnętrzne z przezroczystm oknem
2
Zamek na klucz dwuskrzydełkowy
3
Wkręty zabezpieczające pokrywę
przedziału kablowego
4
Drzwi zewnętrzne
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Montowanie pokrywy przedziału
kablowego

1.
2.
3.
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Załóż pokrywę przedziału kablowego.
Przykręć ręcznie pokrywę przy pomocy dwóch wkrętów zabezpieczających
(Rys. 73 i Rys. 74, przedmiot 3, strona 52).
Zamknij drzwi przednie:
–– Panel operatora bez okienka inspekcyjnego:
Dokręć dwie śruby zabezpieczające (Rys. 73, przedmiot 1, strona 52)
ręcznie, bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
–– Panel operatora z okienkiem inspekcyjnym:
Zablokuj przy pomocy klucza o dwóch skrzydełkach (Rys. 74, przedmiot 2,
strona 52).
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6.2.3

Podłączanie przekładników napięciowych w polach z
wyprowadzeniem stożkowym typu zewnętrznego
Ostrzeżenie!
Upewnij się, że obudowy głowicy kablowej w trakcie badań probierczych nie dotkną żadnych uziemionych części rozdzielnicy.
Uziem kable odpływowe (patrz rozdział 5.7.2, strona 43).

Obserwuj wskazania wskaźnika położenia łącznika.

Sytuacja wyjściowa:

■■

Przekładnik napięciowy - uziemiony

■■

Kablowe odejście pola - uziemione

Odłącznik izolacyjny dla
wyprowadzeń stożkowych typu
zewnętrznego
D

C
F

E

G
B
A
Rys. 75
Odłącznik izolacyjny dla wyprowadzeń stożkowych typu zewnętrznego
Sterowanie ręczne łącznikiem przekładnika napięciowego można zablokować poprzez kłódkę (opcjonalnie, Rys. 75, przedmiot G).

Załączanie przekładnika
napięciowego

Uziemianie przekładnika
napięciowego
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1.

Weź z tablicy uchwyt (Rys. 76, strona 55, przedmiot A) i nałóż go otworami na
dwie śruby (B).

2.

Podciągnij do przodu trzpień ustalający (C). Pchnij zdecydowanym ruchem
uchwyt (A) w kierunku (F) aż do osiągnięcia przez otwór trójkątny (D) strzałki
pozycji zamkniętej: „ON” i zatrzaśnięcia się trzpienia ustalającego (C). Odłącznik izolacyjny został zamknięty (przekładniki napięciowe podłączone).

3.

Usuń uchwyt (A) i przechowuj go na tablicy przyrządów pomocniczych.

1.

Weź z tablicy uchwyt (Rys. 77, strona 55, przedmiot A) i nałóż go otworami na
dwie śruby (B).

2.

Podciągnij do przodu trzpień ustalający (C). Pchnij zdecydowanym ruchem
uchwyt (A) w kierunku (E) aż do osiągnięcia przez otwór trójkątny (D) strzałki
pozycji uziemionej: „earthing” i zatrzaśnięcia się trzpienia ustalającego (C).
Odłącznik izolacyjny został zamknięty (przekładniki napięciowe uziemione).

3.

Usuń uchwyt (A) i przechowuj go na tablicy przyrządów pomocniczych.
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6.2.4

Podłączanie przekładników napięciowych w polach z
wyprowadzeniem stożkowym typu wewnętrznego

A

C

G

C

B
A

D

B
Rys. 76
Podłączanie przekładników

Rys. 77
Uziemnianie przekładników

Niebezpieczeństwo!
Odłączniki izolacyjne przekładników napięciowych mogą być
odłączane i załączane wyłącznie w stanie beznapięciowym. Przed
rozpoczęciem prac należy uziemić odpływ kablowy, patrz rozdział
5.8, strona 46.
Obserwuj wskazania wskaźnika położenia łącznika.
Sterowanie ręczne łącznikiem przekładnika napięciowego można zablokować poprzez kłódkę (opcjonalnie, Rys. 77, przedmiot G).

Załączanie przekładnika
napięciowego

Uziemianie przekładnika
napięciowego
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1.

Weź dźwignię i włóż ją tak jak pokazano na rysunku (Rys. 76, przedmiot A).

2.

Pociągnij do przodu trzpień ustalający (C) i przytrzymaj go.

3.

Obróć dźwignię (A) zdecydowanie w dół.

4.

Zwolnij górny i pociągnij dolny trzpień ustalający (B).

5.

Opuść dźwignię w dolne położenie; przekładniki napięciowe zostaną połączone
odłącznikiem.

6.

Zablokuj dźwignię w położeniu dolnym poprzez umieszczenie trzpienia ustalającego w otworze (dźwignia nie powinna pozostać w pozycji pośredniej).

7.

Usuń dźwignię (A) i przechowuj ją na tablicy przyrządów pomocniczych.

1.

Weź dźwignię i włóż ją tak jak pokazano na rysunku (Rys. 77, przedmiot A).

2.

Pociągnij do przodu trzpień ustalający (B) i przytrzymaj go.

3.

Obróć dźwignię (A) zdecydowanie w górę.

4.

Zwolnij dolny i pociągnij górny trzpień ustalający (C).

5.

Podnieś dźwignię w górne położenie; przekładniki napięciowe zostaną uziemione.

6.

Zablokuj dźwignię w położeniu górnym poprzez umieszczenie trzpienia ustalającego w otworze (dźwignia nie powinna pozostać w pozycji pośredniej).

7.

Usuń dźwignię (A) i przechowuj ją na tablicy przyrządów pomocniczych.
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7.1

Obsługa techniczna

Przepisy bezpieczeństwa

Tylko specjaliści elektrycy z certyfikatem wydanym przez producenta w zakresie
prac konserwacyjnych i wiedzy odnośnie obsługi rozdzielnic średniego napięcia typu
GHA są upoważnieni do wykonywania prac konserwacyjnych i czyszczenia.
Proszę przeczytaj dokładnie całą instrukcję przed rozpoczęciem prac przy rozdzielnicy.
Przed rozpoczęciem prac przy rozdzielnicy weź pod uwagę poniższe informacje:
Uwaga!
Po zdjęciu pokryw rozdzielnicy, bezpieczeństwo obsługi z powodu zwarć wewnętrznych jest ograniczone. Pełne bezpieczeństwo
można uzyskać tylko wtedy gdy rozdzielnica jest całkowicie odłączona od zasilania oraz jest uziemiona.
Niebezpieczeństwo!
Niebezpieczenśtwo porażenia wysokim napięciem. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych i montażowych należy wyłączyć
rozdzielncę spod napięcia i ją uziemić.
Uwaga!
Ryzyko zranienia przez ruchome części rozdzielnicy. Podczas
praz konserwacyjnych należy:
––

odłączyć rozdzielnicę od napięcia

––

wyzwolić energię zgromadzoną w napędzie wyłącznika poprzez sewencję operacji otwórz-zamknij-otwórz

––

zamknąć uziemnik.

Niebezpieczeństwo!
Ryzyko zranienia przy pracy z napiętymi napędami. Nie trzeba
demontować napędów podczas prac konserwacyjnych, wystarczy
tylko wyzwolić zgromadzoną w nich energię.
Uwaga!
Nigdy nie wolno wiercić otworów ani otwierać przedziałów z gazem. Niebezpieczeństwo utraty gazu izolacyjnego.
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Harmonogram obsługi technicznej

Gaz izolacyjny

Pola GHA stanowią hermetycznie zamknięty system ciśnieniowy zgodny z wymogami normy IEC 62271-200. Nie wymagają żadnej konserwacji w całym przewidywanym okresie eksploatacji (patrz rozdział , strona 19).

Przedziały wypełnione gazem

Zbiorniki ciśnieniowe są wykonane z nierdzewnej stali niemagnetycznej.
■■ Zbiornik musi być wolny od wszelkich zanieczyszczeń drobinami metali.
■■

Należy unikać wszelkich wżerów korozji.

Łączniki wysokiego napięcia

Żadne ze składników pola, części wysokonapięciowej (wyłącznik próżniowy, odłącznik, uziemnik) nie wymagają zabiegów konserwacyjnych.

Mechanizmy napędowe /
obudowy

Mechanizmy napędów i obudowy zewnętrzne są zabezpieczone przed korozją. Aby
uniknąć wżerów korozji wszelkie ubytki farb i zadrapania muszą być natychmiast
naprawiane.

Inspekcja

Panele rozdzielnic muszą być regularnie sprawdzane wizualnie w regularnych
odstępach, w zależnoći od natężenia użytkowania i warunków pracy. Należy tutaj
zastosować się do lokalnych przepisów
Ważne:
W przypadku częstszych kondensacji zanieczyszczeń powietrza kurzem, dymem lub gazem korozyjnym, okresy konserwacyjne powinny
być wykonywane częściej.
Oględziny rozdzielnicy powinny zawierać kompletną kontrolę celek. Należy wziąć
pod uwagę zabrudzenia, kondensację pary wodnej i wszelkie uszkodzenia. Oględziny powinny być przeprowadzone przez certyfikowaną obsługę.

Obsługa techniczna

Jeżeli zostanie wykryty brud lub kondensacja, celki pól muszą zostać profesjonalnie
wyczyszczone. W tym celu, należy używać środków czyszczących, które zostały zatwierdzone przez producenta (patrz rozdział 8.2, strona 63). Po czyszczeniu należy
sprawdzić funkcjonalność napędów, blokad oraz pozycję wskaźników (patrz rozdział
3 strona 23).

Naprawy

Jeśli zostanie zauważona jakakolwiek usterka na panelu, musi zostać niezwłocznie
naprawiona lub wymieniona (patrz rozdział 7.3, strona 58).
W przypadku niejasności lub nieprawidłowości prosimy o natychmiastowy kontakt z
fabrycznym centrum serwisowym.
Okresy konserwacyjne

Zakres wykonywanych prac
––

smarowanie napędów
(patrz rozdział 7.7, strona
59) i testy działania napędów

––

sprawdzenie działania
cewek blokujących

po 20 latach

raz po osiągnięciu dopuszczalnej ilości wyłączeń
próżniowych komór wyłącznika (patrz punkt 7.8,
strona 60) lub po 2000 cykli
łączeniowych odłącznika lub
uziemnika
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wymiana celki

Kwalifikacje
wykonującego
personel z
odpowiednim
certyfikatem do
wykonywanej
pracy

serwis producenta
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Wymiana podzespołów i elementów rozdzielnicy

Napędy mechanizmów, przekładniki prądowe i napięciowe oraz systemy testowania
i monitoringu, w razie potrzeby mogą zostać wymienione.
Również mogą zostać wymienione całe celki. W takim celu należy się skontaktować
serwisem producenta.
W razie wymiany elementów lub jakichkolwiek pytań należy podawać poniższe dane
z tabliczki znamionowej celki:
■■ Oznaczenie typu
■■

Numer seryjny

■■

Rok produkcji

7.4

Czyszczenie

Jeżeli zostanie wykryty brud lub kondensacja pary wodnej, celki pól muszą zostać
profesjonalnie wyczyszczone.
W trakcie czyszczenia należy upewnić się, że nie został usunięty smar z mechanizmów napędowych. Jeśli stwierdzi się, że mechanizmy napędów nie są już wystarczająco posmarowane, należy je posmarować na nowo.

Niewielkie zanieczyszczenia

Czyścić za pomocą suchej, niestrzępiącej się ściereczki. W zależności od stopnia
zabrudzenia, należy wymieniać szmatki tak często jak to jest koniczne.

Ciężkie zabrudzenia

Użyj środka czyszczącego 1 litr (patrz rozdział 8.2, strona 63). Stosowanie innych
środkw czyszczących jest niedopuszczalne.
■■ Załóż rękawice ochronne.
■■

Używaj środka czyszczącego zgodnie z instrukcją producenta.

■■

Namocz szmatkę i wytrzyj dokładnie elementy izolacyjne. Czas czyszczenia
skróć do absolutnego minimum.

■■

Pozostaw czyszczoną powierzchnę do wyschnięcia na powietrzu przez co
najmniej 2 godziny.

7.5

Unikanie kondensacji pary wodnej

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu izolacji rozdzielnicy, nie wolną narażać
jej na kondensację pary wodnej.

Czynności w przypadku
kondensacji pary wodnej

■■

Jeśli widać oznaki kondensacji pray wodnej należy wyczyścić rozdzielnicę
(patrz rozdział 7.4).

■■

Należy zainstalować grzejnik antykondensacyjny, który musi zapewnić odpowiednią wydajność ogrzewania.

■■

Zapobiegać kondensacji pary wodnej można równierz za pomocą odpowiedniej
wentylacji i ogrzewania stacji lub za pomocą użądzeń wysuszających.

7.6

Ochrona przed korozją

Mechanizmy napędowe i osłony mają zapewnioną bardzo długą ochronę przed
korozją.
Należy na bierząco naprawiać wszelkie zarysowania i zadrapania. W przypadku
dużych zarysowań należy skontaktować się z serwisem producenta.
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Instrukcja smarowania

Prace konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez specjalistów, którzy są
zaznajomieni z zainstalowanymi łącznikami i ich mechanizmami napędowymi.
Musi być zapewniony dostęp od przodu rozdzielnicy oraz muszą być zdjęte osłony
paneli operatora (patrz instrukcja montażu). Panel zdalnego sterowania musi być
zablokowany.

Punkty smarowania

Muszą być smarowane wszystkie powierzchnie cierne i przeguby w napędzie wyłącznika, odłącznika i uziemnika.
Ważne:
●● Łożyska i przeguby nie mogą być myte przez środek czyszczący.
●● Poniższych elementów nie można smarować:
––
––
––
––
––
––
●●

Silnik
Łożyska kulkowe
Przekaźniki pomocnicze
Przyciski sterownicze
Cewki blokad
Przełączniki obwodów wtórnych.

Można stosować tylko smary aprobowane przez producenta.
(patrz tabela poniżej).

Smarowanie napędów
Środek smarny

Referencja

Miejsca smarowania

Smar wysokociśnieniowy

ST 312-101-001

Wyłączniki: panewki wałków w napędzie wyłącznik

Smar silikonowy

ST 312-504-001

Wyłącznik: plastikowe dźwignie w
plastikowym korpusie sprężynowego
mechanizmu zbrojenia

Smar niskotemperaturowy

ST 312-105-001

Wyłącznik: rolki dźwigni, krzywki
zapadek, koła zębate i inne punkty
trące się

Olej KL

ST 312-111-835
(puszka 0,5 kg)

Wszystkie dostępne punkty trące, za
wyjątkiem napędu wyłącznika

S 008153
(puszka 0,5 kg)

Wlać do szczeliny krople ciekłego smaru
(olej może być aplikowany kroplami ze
Łożyska, połączenia przegubowe oraz smarownicy). Płynny smar dostanie się
prowadnice, poza tymi, które umiejpomiędzy smarowane płaszczyzny trące
scowione są w napędzie wyłącznika
dzięki zjawisku kapilarnemu. W przypadku
utrudnionego dostępu użyj przedłużającyc
rurek plastikowych lub aplikuj aerozolem.

Olej rzadki FL
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Sposób smarowania

Smarowane punkty wyczyścić za pomocą
niestrzępiącej się szmatki lub miękkiego
pędzla, w razie potrzeby używać środka
czyszczącego (używaj oszczędnie, wystarczy nawilżyć smarowane punkty).
Nałożyć cienką warstwę smaru (np. za
pomocą pędzla).
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7.8

Maksymalna dopuszczalna liczba wyłączeń komory
próżniowej wyłącznika

Wykres (Rys. 79) pokazuje maksymalną dopuszczalną liczbę wyłączeń wyłącznika,
w funkcji krotności prądu roboczego znamionowego ciągłego Ir oraz zwarciowego
znamionowego Isc. Wskazuje on obszar użytkowania, powyżej którego należy wymienić komory próżniowe.
Wykres pokazuje przykładowe wartości dla danego prądu znamionowego ciągłego Ir
i danego prądu zwarciowego wyłączalnego Isc.
Dane dotyczące znamionowego prądu ciągłego Ir oraz zwarciowego prądu wyłączalnego Isc są umieszczone na tabliczce znamionowej (Rys. 78, przedmiot 1).

1

Rys. 78
Wartość prądu znamionowego Ir (1) i prądu zwarciowego wyłączalnego Isc (1) na
tabliczce znamionowej

operacjioperations
wyłączeń [n]
NumberIlość
of breaking
[n]

100000
10000
1000
100
10
1

0

1

1,6

2,5

10

31,5

100

Wartość
znamionowa
Rated values
Ir and IISC
r i I[kA]
sc
Rys. 79
Dopuszczalna liczba wyłączeń komory próżniowej wyłącznika (przykład)
Ir = prąd znamionowy ciągły = 1,6 kA
Isc = prąd znamionowy zwarciowy wyłączalny= 31,5 kA
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7.9

Rozdzielnica z wentylatorem chłodzącym

Jak to działa

Rozdzielnica w specjalnych konfiguracjach z dużym prądem znamionowym może
być wyposażona w wentylator do chłodzenia rozdzielnicy (Rys. 80). System wentylacyjnym z jednym lub dwoma wentylatorami jest montowany na górze celki
rozdzielnicy. Należy zapoznać się ze specyfikacją i dokumentacją rozdzielnicy.

Wentylator

System wentylacji wykorzystuje wentylator promieniowy i jest zabezpieczony
przed przypakowym kontaktem (IP 2X). Żywotność wentylatora wynosi około 30
000 - 40 000 godzin pracy.
Wentylator jest wyłączony dopóki prąd pracy rozdzielnicy nie przekroczy nastawionej wartości. Wartość w jakiej załącza się wentylator można regulować w
zależności od prącu znamionowego rozdzielnicy. Progi załączania i wyłączania
wentylatora podane są w dokumentacji konkretnej rozdzielnicy.

Czujnik przepływu powietrza

W celu zapewnienia wymaganego efektu chodzenia, na wyjściu wentylatora montuje
się czujnik przepływu powietrza. Jeśli przepływ powietrza się zatrzyma, a prąd pracy
będzie na poziomie w którym wentylator powinien pracować to czujnik przepływu
powietrza wyśle sygnał alarmowy.

Środki jakie należy podjąć w
przypadku awarii wentylatora

■■

Zredukować maksymalny prąd pracy do poziomu w jakim powinien się załączyć
wentylator.
Skontaktuj się z serwisem producenta. Wymiana może zostać dokanana przez
pracownika z odpowiednim certyfikatem.

■■

Uwaga!
Jeśli rozdzielnica nie jest odłączona od zasilania podczas wymiany wentylatora to bezpieczeństwo obsługi jest zmniejszone.

1

2

1

2

Rys. 80
Rozdzielnica z mocowaniem wentylatora
1
Mocowanie wentylatora
2
Czujnik przepływu powietrza
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Osprzęt i przyrządy

Klucz dwu skrzydełkowy do blokowania
i odblokowywania panelu sterowniczego
(tylko IP 5X) oraz do otwierania przedziału niskonapięciowego.
Referencja: AGS 434101-01

Rys. 81
Korba do odłączników i uziemników z
ogranicznikiem momentu obrotowego.
Referencja: AGS 000440-01

Rys. 82
Korba do napinania sprężyn zbrojenianapędu wyłącznika.
Referencja: AGS H30498-02

Rys. 83
Uzgadniacz faz DEHNcap / PC-LRM.
Referencja: AGS C26320-01

Rys. 84
Dźwignia do przyłączania i uziemiania
przekadników napięciowych. W rozdzielnicy z podwójnym systemem szyn
zbiorczych.
Referencja: AGS C01133-02

Rys. 85
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Uchwyt do odłczania i uziemiania przekładników napięciowych w przypadku
pola dostosowanego do głowic kablowych ze stożkiem typu zewnętrznego.
Referencja: AGS 000692-01

Rys. 86

Uchwyt do odłączania i uziemiania
przekładników napięciowych w przypadku pola z wyprowadzeniami stożkowymi
typu wewnętrzenego.
Referencja: AGS 001106-02

Rys. 87

8.2

Środki czyszczące
Uwaga!
Niebezpieczeństwo zraniena z powodu niewłaściwego używania
produktów.
Należy przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa podanych przez producentów produktów pomocniczych.

Do czyszczenia mogą być używane tylko środki dostarczone przez producenta. Nie
jest dopuszczalne korzystanie z innych środków czyszczących.
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Przeznaczenie

Referencja

Środek czyszczący, puszka 1 litr

S 008152
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Ponieważ normy, dane techniczne oraz sposób funkcjonowania i użytkowania naszych urządzeń podlegają ciągłym modyfikacją, dane zawarte
w niniejszej publikacji służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być
podstawą roszczeń prawnych.

