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Użyte symbole ostrzegające 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

 

 

 

 

Ostrzeżenie użyte, aby podkreślić zagrożenie ze strony napięć, prądów oraz innych czynników, które mogą 
spowodować urazy, a które mogą być powiązane z nieodpowiednim użytkowaniem urządzenia. 

Stosowane są także dla sytuacji, w których nieuwaga lub brak odpowiedniej wiedzy lub wyposażenia mogą 
spowodować wypadek lub uszkodzenie urządzenia. 

 

UWAGA 

 

 

 

Używane w sytuacji, gdy brak uwagi może spowodować uszkodzenie urządzenia. 

 

 

NOTA  

 

 

 

 

Użyte w celu zwrócenia uwagi na informacje, które są szczególnie istotne dla prawidłowego działania i użytkowania 

urządzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument bazuje na informacjach dostępnych w dniu jego publikacji. Dołożono wszelkich starań, aby 

zapewnić jego zgodność ze stanem faktycznym, jednak zawarte w nim informacje mogą nie pokrywać wszystkich 

konfiguracji sprzętu i oprogramowania, ani warunków związanych z instalacją, obsługą i konserwacją. Stan 

konfiguracji opisany poniżej może się różnić od faktycznego. 

GE zastrzega sobie prawo nie informowania posiadaczy tego dokumentu o zmianach dokonanych po jego 

dostarczeniu. GE nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności, co do pełni informacji zawartych w niniejszej 

instrukcji. 
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Wstęp 

Instrukcja dotyczy ogólnych zasad eksploatacji i konserwacji pól rozdzielnicy prądu stałego typu 

RPSplus/K 3kV. Rozdzielnica RPSplus/K 3kV przeznaczona jest do zastosowań w obwodach zasilania kolejowej sieci 

trakcyjnej. 

RPSplus/K 3kV jest rozdzielnicą w osłonie metalowej, przedziałową zestawioną z typowych pól dostarczanych 

oddzielnie. 

Przeznaczona jest do instalowania w klimacie umiarkowanym lub w innych warunkach określonych przez 

Zamawiającego i uzgodnionych z Wytwórcą. 

1. Dokumenty związane 

• „Instrukcja Obsługi i Montażu” - Wyłącznik szybki prądu stałego BWS Nr 93.24 - 1. 

• „Instrukcja Montażu i Eksploatacji” - Odłączniki wnętrzowe typu OWD OW4/06/02. 

• „Instrukcja Montażu i Eksploatacji” – Uniwersalny napęd silnikowy wnętrzowy typu 

UEMC40A_.B_,D_ 

• „Instrukcja Obsługi i Eksploatacji” - Komory łukowe serii KBD-3; Nr 97.33-1. 

 

 

2. Podstawowe dane techniczne 

2.1. Dane znamionowe rozdzielnicy 

Tabela 1 

p. 

Wyszczególnienie Jednostka Dane techniczne Uwagi 

1  Napięcie znamionowe  V 3000  

2  Napięcie znamionowe izolacji rozdzielnicy V 4000  

3  Graniczne napięcie łączeniowe obwodu próby linii  V 3750
1
  

4   Poziom znamionowy izolacji: 

a) napięcie probiercze udarowe piorunowe wytrzymywane
2
: 

−−−−    do ziemi, między biegunami i przerwy biegunowej 

łączników; 

−−−−    przerwy biegunowej bezpiecznej-izolacyjnej pomiędzy: 

stykami ruchomymi wózka i stałymi pola w położeniu 

„próba”, otwartymi nożami odłączników i ich stykami 

stałymi; 

b) napięcie probiercze 1 minutowe wytrzymywane 50 Hz
3
: 

−−−−    do ziemi, między biegunami i przerwy biegunowej 

łączników; 

−−−−    przerwy biegunowej bezpiecznej (izolacyjnej). 

 

 

     kV 

 

      kV 

 

 

 

      kV 

 

      kV 

 

 

      30 

 

      45 

 

 

 

  15 

 

      21 

 

5  Prąd znamionowy ciągły: 

a) szyn głównych 

 

A 

 

do 4000 

 

                                                           
1
 - po przekroczeniu podanej wartości automatyka powinna blokować możliwość wykonywania cyklu próby linii 

2
 - wartość szczytowa. 

3
 - wartość skuteczna. 
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p. 

Wyszczególnienie Jednostka Dane techniczne Uwagi 

b) szyna obejściowa 

c) zasilacz trakcyjny i wyłącznik rezerwowy 

d) odłącznik zespołu prostownikowego 

e) odłącznik sekcyjny 

A 

A 

A 

A 

2500 

2500 

2500 

2500 lub 4000 

6  Wytrzymałość zwarciowa: 

a) prąd znamionowy zwarciowy wytrzymywany obwodu 

głównego 

b) prąd znamionowy zwarciowy wytrzymywany szyn 

 

kA 

 

kA 

 

 50 

 

50 ( przez 250ms) 

 

 

7  Izolacja biegunów rozdzielnicy Oba bieguny izolowane od ziemi 

8  Napięcia znamionowe obwodów pomocniczych: 

a) napięcie stałe; 

b) napięcie przemienne trójfazowe; 

c) napięcie przemienne jednofazowe. 

 

V 

V 

 

220; IT 

230/400; 50Hz; TN-S 

230; 50Hz; TN-S 

4
 

9  Układ szyn zbiorczych Z szyną obejściową 

10  Stopień ochrony: 

a) osłony zewnętrzne 

b) osłona górna  nad przedziałem wyłącznika 

c) osłona dolna 

-  

IP – 30 

IP – 00 

IP – 00 

 

11  Wykonania rozdzielnicy Wolnostojące 

12  Rodzaje napędów 

a) wyłączników szybkich 

b) odłączników 

-  

Elektromagnesowy 

Silnikowy i ręczny 

 

13  Automatyka zasilacza trakcyjnego - samoczynne powtórne 

załączenie (SPZ) po uprzednim wykonaniu cyklu próby linii. 

Cykl próby linii: Wsum – 5s – PL (3s) neg. – 5s – PL (3s) neg. – 

 60s - PL (3s) neg. – 5s – PL (3s) neg. - blokada
5
 

 

PL(2s) - w tym: 1.5 s - czas nastawienia automatyki, 

  0.5 s - czas własny pozostałych elementów 

   układu sterowania. 

Cyfrowy zespół automatyki  

14  Zabezpieczenie zasilacza trakcyjnego 

a) wyzwalacz nadprądowy wyłącznika szybkiego 

-zakres nastawczy 

-czas własny wyłącznika 

b) nadprądowo – czasowe 

 

 

 

A 

ms 

- 

 

 

 

wg katalogu BWS 

≤5 

zakresy nastawcze 

automatyki
6
 

 

                                                           
4
 - według IEC. 

5
 - Wsum – samoczynne wyłączenie zasilacza; PL – próba linii; neg. – negatywna próba linii; blokada – samoczynne załączenie 

wyłącznika. 
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p. 

Wyszczególnienie Jednostka Dane techniczne Uwagi 

15  Ochrona przeciwporażeniowa Uziemienie ochronne 
7
 

16  Wymiary gabarytowe celek: 

a) szerokość 

b) głębokość 

c) wysokość 

 

mm 

mm 

mm 

 

1300
8
, 1200

9
, 950

10
 

2100 

2250 

 

2.2. Zgodność z normami 

Rozdzielnice typu RPSplus/K 3kV spełniają wymagania poniższych norm i założeń: 

• PN-EN-50123-1 - w zakresie wymagań ogólnych dla zastosowań trakcyjnych; 

• PN-EN-50123-6 - w zakresie wymagań dot. rozdzielnic dla zastosowań trakcyjnych; 

• PN-EN-50163 - w zakresie napięcia systemowego; 

• PN-EN-50124-1 - w zakresie koordynacji izolacji oraz wartości napięć probierczych; 

• PN-EN-50123-2 - w zakresie wyłączników szybkich prądu stałego; 

 

 

3. Opis budowy 

Pola rozdzielnicy RPSplus/K 3kV zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo 

i niezawodność. Bezpieczeństwo personelu uzyskane jest poprzez przedziałową konstrukcję oraz zastosowanie blokad 

i wskaźników. Konstrukcja pól rozdzielnicy wykonana jest w postaci stalowego szkieletu skręcanego z profili, do 

których przykręcane są osłony wykonane z blachy stalowej oraz materiałów izolacyjnych. 

Pola wyłączników trakcyjnych i wyłączników rezerwowych mają nad przedziałem wyłącznika szybkiego 

otwartą przestrzeń, dzięki czemu gazy powstałe w czasie wyłączania prądów zwarciowych są swobodnie rozprężane. 

Drzwi przedziału wyłącznika szybkiego mają wzmocnioną konstrukcję. Przedziały, w których zabudowane są 
odłączniki, posiadają wzierniki do kontroli położenia styków odłącznika. 

Elementy stalowe wewnętrzne konstrukcji posiadają zabezpieczenia w postaci powłoki cynkowej, natomiast 

zewnętrzne zabezpieczane są lakierem proszkowym w kolorze RAL 7032 (lub inny kolor na życzenie klienta). 

W poszczególnych polach rozdzielnicy mogą występować następujące przedziały:  

• wyłącznikowy; 

• odłącznikowy; 

• aparatury sterowniczej;  

• szyny głównej „+”;  

• szyny obejściowej ; 

• przyłącza kablowego;  

• odgromnikowy 

3.1. Pola rozdzielnicy 

Rozdzielnica może być zestawiona z następujących pól: 

• pole wyłącznika trakcyjnego z wózkiem wyłącznikowym - typ  PWT + WPW - służy do zasilania kabli 

trakcyjnych, 

• pole wyłącznika rezerwowego z wózkiem wyłącznikowym - typ PWR + WPW - służy do zasilania szyny 

obejściowej, 

                                                                                                                                                                                                 
6
 - do uzgodnienia. 

7
 - mogą być stosowane inne systemy ochrony przeciwporażeniowej. 

8
 - pole wyłącznika trakcyjnego i rezerwowego PWT i PWR, pole filtra aperiodycznego PFA . 

9
 - pole sekcyjno-prostownikowe PSP-L, PSP-P, PSP-LP, 

10
 - pole odłącznika prostownikowego POP, pole odłącznika sekcyjnego POS 
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• pole odłącznika prostownikowego - dopływ z jednego zespołu - typ POP - służy do zasilania szyny głównej 

z zespołu prostownikowego, 

• pole odłącznika sekcyjnego - typ POS - służy do sekcjonowania szyny głównej i obejściowej, 

• pole sekcyjno - prostownikowe - dopływ z jednego lub dwóch zespołów oraz odłącznik sekcyjny - typ PSP-L, PSP-

P oraz PSP-LP służy do zasilania szyny głównej z zespołu prostowników oraz sekcjonowania szyny głównej 

i obejściowej, 

• pole filtru aperiodycznego typu PFA. 

Pola wyłącznika trakcyjnego i wyłącznika rezerwowego wykonywane są jako dwuczłonowe, natomiast pola 

odłącznikowe zespołów i pole filtra wykonywane są jako jednoczłonowe (stacjonarne). 

3.1.1. Pole wyłącznika trakcyjnego ( PWT) 

Pole wyłącznika trakcyjnego jest konstrukcją dwuczłonową. 

 

W polu zostały wydzielone przedziały: 

• wyłącznika szybkiego (rys. 2a, poz. 16); 

• szyny głównej „+” (rys. 2a, poz. 2); 

• szyny obejściowej (rys. 2a, poz. 18); 

• przyłącza kablowego (rys. 2a, poz. 19); 

• odłącznika (rys. 2a, poz. 17). 

• odgromnikowy (rys. 2b, poz. 3); 

• obwodów pomocniczych (rys. 2a, poz. 7 i 8); 

• szyny ochronnej (rys. 2a, poz. 10); 

 

3.1.1.1.  Przedział wyłącznika szybkiego 

Przedział wyłącznika szybkiego składa się z dwóch członów: członu stałego i wysuwnego. 

 

W członie stałym zainstalowane są izolatory przepustowe (górny i dolny) z wtykami złącz obwodów głównych, 

ruchoma przegroda izolacyjna, gniazda złącz obwodów pomocniczych oraz część stała mechanizmu napędowego. 

Ruchoma przegroda izolacyjna uniemożliwia dostęp do złącz obwodów głównych po wytoczeniu członu wysuwnego. 

Na prawej ścianie zamontowana jest przegroda, po zdjęciu której uzyskuje się dostęp serwisowy do odłącznika szyny 

obejściowej (rys. 2a, poz. 12) oraz drzwiczki po otwarciu których uzyskuje się dostęp serwisowy do o przyłącza 

kablowego (rys. 2a, poz. 13). Dostęp ten jest możliwy po wystawieniu członu wysuwnego poza człon stały. 

Górna część członu stałego jest otwarta (IP00). 

 

Człon wysuwny stanowi wózek (rys. 5a), na którym zamontowany jest wyłącznik szybki typu BWS ze 

stabilizatorem cewki trzymającej, obwód próby linii (rezystor 80Ω, stycznik SO-56E, bezpieczniki WBTI-3/20), 

gniazda złącz obwodów głównych, wtyki złącz obwodów pomocniczych oraz mechanizm napędowy (wciągający). 

Człon wysuwny charakteryzuje pełna zamienność ze wszystkimi polami wyłącznikowymi.  

 

Złącze wielostykowe obwodów pomocniczych stanowią dwa złącza wtykowe 16-stykowe (rys. 2a, poz. 1). 

Połączenie obwodów pomocniczych następuje w położeniu próby (człon wysuwny wprowadzony do członu 

stałego bez połączenia obwodu głównego). 

 

Dodatkowo rozdzielnica może być opcjonalnie wyposażona w przedłużacz umożliwiający łatwe połączenie 

obwodów pomocniczych w położeniu rozdzielenia (człon wysuwny wystawiony poza człon stały). 

3.1.1.2. Przedział szyny głównej 

Szyna główna mocowana jest na górnym izolatorze przepustowym i izolatorze wsporczym. 

Poprzez górny izolator przepustowy (rys. 2a, poz. 3), obwód główny wyłącznika i dolny izolator przepustowy 

(rys.2a, poz. 6) szyna zbiorcza łączy się z przyłączem kablowym (rys. 2a, poz. 15). 
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3.1.1.3. Przedział szyny obejściowej 

Szyna obejściowa mocowana jest na izolatorach wsporczych. Poprzez odłącznik obejściowy szyna obejściowa 

łączy się z przyłączem kablowym. 

3.1.1.4. Przedział przyłącza kablowego 

W przedziale tym znajduje się przyłącze kablowe, bocznik pomiarowy oraz przetwornik pomiarowy (rys. 2a, 

poz. 5). W dolnej części przedziału znajduje się wspornik do mocowania kabli. Dostęp serwisowy możliwy jest z 

wnętrza członu stałego przedziału wyłącznika po otwarciu drzwiczek zamykanych zamkiem (rys. 2a, poz. 13). 

3.1.1.5. Przedział odłącznika 

W przedziale tym znajduje się odłącznik obejściowy typu OWD. Dostęp serwisowy możliwy jest z wnętrza 

członu stałego przedziału wyłącznika po zdjęciu przegrody izolacyjnej (rys. 2a, poz. 12) 

3.1.1.6. Przedział odgromnikowy 

W wydzielonym przedziale w tylnej, górnej części pola zamontowany jest ogranicznik przepięć. (rys. 2b, poz. 

1). Włączony jest on w obwód pomiędzy szyną główną a ujemnym biegunem zasilania rozdzielnicy poprzez odłącznik 

z napędem ręcznym (rys. 2b, poz. 2), który umożliwia odłączenie ogranicznika w przypadku jego awarii. Połączenia 

wykonane są kablem o przekroju 120 mm
2
 prowadzonym w izolacyjnym wężu kablowym (w celu zwiększenie 

bezpieczeństwa). 

Poprzez wziernik usytuowany w drzwiach istnieje możliwość kontroli położenia styków odłącznika. 

3.1.1.7. Przedział obwodów pomocniczych 

W konstrukcji zostały wydzielone 3 przedziały obwodów pomocniczych i sterowniczych (rys. 2a). 

Przedział (rys. 2a poz. 7) jest przeznaczony do zabudowy automatyki cyfrowej typu CZAT 3000plus.  

Przedział (rys. 2a poz. 8) jest przeznaczony do zabudowy aparatury sterowniczo - zabezpieczeniowej. 

Przedział (rys. 2a poz. 9) jest przeznaczony do zabudowy napędu silnikowego odłącznika szyny obejściowej 

oraz łącznika pomocniczego tego odłącznika. 

Napęd silnikowy sprzęgnięty jest z przekładnią na wale odłącznika za pomocą cięgna. Za pomocą innego cięgna 

sprzęgnięty jest z dźwignią na wale odłącznika łącznik pomocniczy. 

Przedział ten jest oddzielony od przedziału przyłącza kablowego przeźroczystą osłoną. Zamontowana jest 

również lampa oświetleniowa przedziału odłącznika szyny obejściowej. 

Drzwi tego przedziału posiadają wziernik.  

W konstrukcji zostały wydzielone kanały do prowadzenia obwodów okrężnych (rys. 2a, poz. 11). 

 

3.1.1.8. Przedział szyny ochronnej PE  

Przedział znajduje się w tylnej części pola. (rys. 2a, poz. 10 ). 

Szyna ochronna PE przykręcana jest do wsporników konstrukcji. 

 

3.1.1.9. Położenia członu wysuwnego (WPW) pola wyłącznika trakcyjngo 

3.1.1.9.1. Położenie pracy 

W tym położeniu połączone są złącza głównych torów prądowych i złącza obwodów pomocniczych. Człon 

wysuwny jest uziemiony za pomocą ślizgu uziomowego. Drzwi przedziału wyłącznika szybkiego są zamknięte i 

zablokowane mechaniczną blokadą, uniemożliwiającą otwarcie ich w tym stanie. W tym położeniu wyłącznik szybki 

jest gotów do łączenia prądów obwodu głównego, a automatyka próby linii jest gotowa do przeprowadzenia próby. 

3.1.1.9.2. Położenie próby 

W tej pozycji złącza głównych torów prądowych są rozłączone, a ich wtyki zamontowane w członie stałym są 
przesłonięte ruchomą przegrodą izolacyjną. Połączone pozostają złącza obwodów pomocniczych oraz ślizg uziomowy 

członu wysuwnego. Drzwi przedziału wyłącznika szybkiego są zamknięte, a ich blokada zwolniona. W tym położeniu 

możliwe jest zamykanie i otwieranie wyłącznika głównego. 
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3.1.1.9.3. Położenie rozdzielenia 

W tym położeniu złącza głównych torów prądowych są rozłączone. Rozłączone są również złącza obwodów 

pomocniczych oraz ślizg uziomowy członu wysuwnego. W tym położeniu można wykonywać czynności obsługowe 

członu wysuwnego i członu stałego. Po połączeniu złącz obwodów pomocniczych za pomocą opcjonalnego 

przedłużacza, możliwe jest wykonanie operacji jak w położeniu próby.  

  

 

 

 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Należy pamiętać, że w pozycji rozdzielenia na człon wysuwny mogą być 
podane napięcia sterownicze, których wartości przekraczają wielkości bezpieczne. 

Manewrowanie członem wysuwnym pomiędzy położeniem pracy i próby odbywa się przy zamkniętych 

drzwiach przedziału wyłącznika szybkiego za pomocą mechanizmu napędowego napędzanego korbą ręczną 
przyłączoną od zewnątrz rozdzielnicy. Manewrowanie członem wysuwnym pomiędzy położeniami próby i rozdzielenia 

odbywa się przy otwartych drzwiach przedziału wyłącznika szybkiego, poprzez bezpośrednie ciągnięcie lub popychanie 

członu wysuwnego. 

3.1.1.10. Blokady pola wyłącznika trakcyjnego PWT 

3.1.1.10.1. Blokada położenia pracy i położenia próby członu wysuwnego WPW 

Zablokowanie pozycji pracy jest realizowane poprzez zastosowanie napędu z gwintem, który uniemożliwia 

samoczynne przemieszczanie się członu ruchomego. Blokada położenia próby realizowana jest za pomocą dźwigni 

mechanizmu ryglującego  

3.1.1.10.2. Blokada manewrowania członem wysuwnym WPW przy zamkniętym 

wyłączniku głównym 

Blokada ta zabezpiecza przed możliwością manewrowania członem wysuwnym w czasie, gdy wyłącznik jest 

zamknięty. Przy próbie manewrowania, podczas wkładania korby napędu do gniazda napędu, następuje otwarcie 

wyłącznika szybkiego, o ile znajdował się w stanie zamkniętym. Jest to blokada elektryczna, działająca na obwód 

sterowania wyłącznika szybkiego. 

3.1.1.10.3. Blokada zamknięcia wyłącznika głównego w czasie manewrowania 

Blokada ta zabezpiecza przed możliwością zamknięcia wyłącznika szybkiego w trakcie manewrowania członem 

wysuwnym. Blokada ta działa również wtedy, gdy korba napędu zostanie wyjęta z gniazda napędu, przy pozycji członu 

ruchomego pomiędzy pozycją pracy a pozycją próby. 

Jest to blokada elektryczna. 

3.1.1.10.4. Blokada wysunięcia członu wysuwnego WPW z położenia próby do położenia 

rozdzielenia 

Blokada zabezpiecza przed niezamierzonym wysunięciem członu wysuwnego z położenia próby do położenia 

rozdzielenia. Odryglowanie blokady następuje po wyjęciu korby napędowej z gniazda napędu i przesunięciu przesłony 

gniazda napędu w skrajne dolne położenie. Jest to blokada mechaniczna zrealizowana za pomocą dźwigni rygla. 

 

3.1.1.10.5. Blokada drzwi 

Blokada ta (rys. 5b) powoduje mechaniczne zaryglowanie drzwi w położeniu pracy członu wysuwnego. 

Odryglowanie następuje samoczynnie po przestawieniu członu wysuwnego w pozycję próby. 

Istnieje możliwość awaryjnego wejścia do przedziału wyłącznika w położeniu pracy członu wysuwnego. 

Odkręcenie dwóch śrub M6x12 w dolnej części drzwi powoduje zwolnienie blokady i możliwość normalnego otwarcia 

drzwi. Po awaryjnym wejściu do przedziału wyłącznika zaleca się wykonanie inspekcji pola zgodnie z pkt. 13.1 
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NIEBEZPIECZEŃSTWO: Awaryjnego wejścia do przedziału wyłącznika w stanie, gdy człon wysuwny 

znajduje się w położeniu pracy, można dokonać tylko po uprzednim odłączeniu zasilania całej 

rozdzielnicy. 

 

3.1.1.10.6. Blokada złącz obwodów pomocniczych 

Jest to blokada mechaniczna zabezpieczająca przed możliwością wytoczenia członu wysuwnego do położenia 

rozdzielenia, bez uprzedniego rozłączenia złącz obwodów pomocniczych (rys. 5c). 

3.1.1.10.7. Blokady uzależnień pomiędzy aparatami obwodów głównych 

Blokady te realizowane są przez uzależnienia układów automatyki. Opis tych uzależnień - wg indywidualnego 

projektu podstacji. 

 

Uwaga: Niniejsza instrukcja nie obejmuje tego opisu. 

 

 

 

3.1.1.11. Sygnalizacja pola zasilania trakcyjnego 

3.1.1.11.1. Sygnalizacja położenia członu wysuwnego WPW 

Sygnalizacją położenia członu wysuwnego jest pozycja obudowy napędu członu wysuwnego względem drzwi 

przednich przedziału wyłącznika szybkiego (rys. 5b). 

W położeniu pracy obudowa napędu znajduje się prawie całkowicie wewnątrz przedziału wyłącznika szybkiego; 

płyta czołowa obudowy napędu wystaje ok. 20 mm przed drzwi. W położeniu próby obudowa napędu jest wysunięta 

przed drzwi o ok. 210mm. 

O osiągnięciu poprawnego położenia pracy lub próby świadczy fakt, że po wyjęciu korby napędu z gniazda, 

ruchoma przesłona gniazda napędu powraca samoczynnie do skrajnego górnego położenia, przesłaniając dostęp 

do gniazda. 

Człon wysuwny wyposażony jest również w łącznik krańcowy (rys. 5a, poz.19), współpracujący z odbojnicą 
na członie stałym i sygnalizujący położenie próby. 

3.1.1.11.2. Sygnalizacja stanu styków wyłącznika szybkiego 

Opcjonalny wskaźnik stanu styków wyłącznika szybkiego może być zabudowany w płycie czołowej napędu 

członu wysuwnego (rys. 5a, poz. 13).  

3.1.1.11.3. Sygnalizacja stanu położenia odłącznika 

Mechaniczna sygnalizacja stanu odłącznika odbywa się za pomocą położenia kątowego pierścienia 

sprzęgającego na płycie czołowej napędu silnikowego typu UEMC40. 

3.1.1.11.4. Sygnalizacje stanów aparatury 

Sygnalizacje stanów aparatury realizowane są poprzez łączniki pomocnicze członu wysuwnego, wyłącznika 

szybkiego i odłącznika szyny obejściowej, w połączeniu z aparaturą sygnalizacyjną. Opis sygnalizacji 

wg indywidualnego projektu podstacji.  

 

Uwaga: Niniejsza instrukcja nie obejmuje tego opisu. 
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3.1.2. Pole wyłącznika rezerwowego (PWR) 

Wyłącznik szybki przeznaczony jest w tym polu do zasilania szyny obejściowej. Pole (rys. 3) wykonane jest jak 

pole zasilacza trakcyjnego, z tym, że nie występuje tutaj przedział odgromnika oraz nie ma odłącznika szyny 

obejściowej. Człon wysuwny jest identyczny i zamienny z innymi członami wysuwnymi. 

3.1.3. Pola odłącznika prostownikowego (POP) 

Pole odłącznikowe (rys. 6) jest konstrukcją jednoczłonową (stacjonarną). W konstrukcji pola można wyróżnić 
dwa przedziały: 

• przedział obwodów głównych, 

• przedział obwodów pomocniczych . 

 

W przedziale obwodów głównych znajdują się: 

- szyna główna, 

- szyna obejściowa, 

- odłącznik zespołu prostownikowego, 

- przyłącze kablowe, 

- szyna ochronna PE. 

 

Odłącznik zespołu prostownikowego podłączony jest do szyny głównej. Szyna ochronna PE zamocowana jest do 

konstrukcji w dolnej tylnej części tego przedziału 

 

W przedziale obwodów pomocniczych znajdują się: 

- napęd silnikowy odłącznika, 

- komplet styków pomocniczych odłącznika), 

- komplet modułów CZAT 3000plus, 

- dwie płyty aparatowe, 

- korytka do prowadzenia przewodów okrężnych, 

- korytka do prowadzenia kabli sygnalizacyjnych, 

- odgałęzienie szyny PE. 

 

Napęd silnikowy sprzęgnięty jest z przekładnią na wale odłącznika za pomocą cięgna. Za pomocą innego cięgna 

sprzęgnięte są z dźwignią na wale odłącznika styki pomocnicze. Dostęp do przedziału obwodów pomocniczych 

uzyskuje się po otwarciu drzwi pola, natomiast do przedziału obwodów głównych po otwarciu dodatkowych drzwi 

wewnętrznych z wziernikiem. 

 

Mechaniczna sygnalizacja stanu odłącznika odbywa się za pomocą położenia kątowego pierścienia 

sprzęgającego na płycie czołowej napędu silnikowego typu UEMC40. 

3.1.4. Pola odłącznika sekcyjnego (POS) 

Pole odłącznikowe (rys. 7) jest konstrukcją jednoczłonową (stacjonarną). W konstrukcji pola można wyróżnić 
dwa przedziały: 

• przedział obwodów głównych, 

• przedział obwodów pomocniczych . 

 

W przedziale obwodów głównych znajdują się: 
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- szyna główna, 

- szyna obejściowa, 

- odłącznik sekcyjny, 

- szyna ochronna PE. 

 

Odłącznik sekcyjny ma dwa bieguny. Dzieli on (sekcjonuje) zarówno szynę główną jak i szynę obejściową na 

część lewą i część prawą. Szyna ochronna PE zamocowana jest do konstrukcji w dolnej tylnej części tego przedziału 

 

W przedziale obwodów pomocniczych znajdują się: 

- napęd silnikowy odłącznika, 

- komplet styków pomocniczych odłącznika, 

- komplet modułów CZAT 3000plus, 

- dwie płyty aparatowe, 

- korytka do prowadzenia przewodów okrężnych, 

- korytka do prowadzenia kabli sygnalizacyjnych, 

- odgałęzienie szyny PE. 

 

Napęd silnikowy sprzęgnięty jest z przekładnią na wale odłącznika za pomocą cięgna. Za pomocą innego cięgna 

sprzęgnięte są z dźwignią na wale odłącznika styki pomocnicze. Dostęp do przedziału obwodów pomocniczych 

uzyskuje się po otwarciu drzwi pola, natomiast do przedziału obwodów głównych po otwarciu dodatkowych drzwi 

wewnętrznych z wziernikiem. 

 

Mechaniczna sygnalizacja stanu odłącznika odbywa się za pomocą położenia kątowego pierścienia 

sprzęgającego na płycie czołowej napędu silnikowego typu UEMC40. 

3.1.5. Pole sekcyjno-prostownikowe (PSP-L, PSP-P, PSP-LP) 

Pole odłącznikowe (rys. 8, rys. 9, rys 10) jest konstrukcją jednoczłonową (stacjonarną). W konstrukcji pola 

można wyróżnić dwa przedziały: 

• przedział obwodów głównych, 

• przedział obwodów pomocniczych . 

 

W przedziale obwodów głównych znajdują się: 

- szyna główna, 

- szyna obejściowa, 

- odłącznik sekcyjny, 

- odłącznik zespołu prostownikowego (dwa odłączniki w PSP-LP), 

- przyłącze kablowe (dwa przyłącza w PSP-LP), 

- szyna ochronna PE. 

 

Odłącznik sekcyjny ma dwa bieguny. Dzieli on (sekcjonuje) zarówno szynę główną jak i szynę obejściową na 

część lewą i część prawą. W polu PSP-L odłącznik zespołu prostownikowego podłączony jest do szyny głównej po 

lewej stronie odłącznika sekcyjnego, a w polu PSP-P po stronie prawej. W polu PSP-LP są dwa odłączniki: jeden 

podłączony do szyny głównej po lewej stronie odłącznika prostownikowego, a drugi po stronie prawej. Szyna ochronna 

PE zamocowana jest do konstrukcji w dolnej tylnej części tego przedziału 
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W przedziale obwodów pomocniczych znajdują się: 

- dwa napędy silnikowe odłączników (trzy w PSP-LP) 

- dwa komplety styków pomocniczych odłącznika (trzy w PSP-LP), 

- komplet modułów CZAT 3000plus, 

- cztery płyty aparatowe, 

- korytka do prowadzenia przewodów okrężnych, 

- korytka do prowadzenia kabli sygnalizacyjnych, 

- dwa odgałęzienia szyny PE. 

Napęd silnikowy sprzęgnięty jest z przekładnią na wale odłącznika za pomocą cięgna. Za pomocą innego cięgna 

sprzęgnięte są z dźwignią na wale odłącznika styki pomocnicze. Dostęp do przedziału obwodów pomocniczych 

uzyskuje się po otwarciu drzwi pola, natomiast do przedziału obwodów głównych po otwarciu dodatkowych drzwi 

wewnętrznych z wziernikiem. 

Mechaniczna sygnalizacja stanu odłącznika odbywa się za pomocą położenia kątowego pierścienia 

sprzęgającego na płycie czołowej napędu silnikowego typu UEMC40. 

3.1.5.1. Sygnalizacja stanu położenia odłącznika  

Dźwignia sprzężona z wałem odłącznika powoduje przestawienie mechaniczne wskaźnika położenia styków 

łącznika pomocniczego odłącznika. 

3.1.6. Pole filtru aperiodycznego (PFA) 

Pole to jest konstrukcją jednoczłonową stacjonarną.  

W konstrukcji pola wydzielone zostały następujące przedziały (rys. 11): 

• przedział odłącznika;  

• przedział szyny głównej; 

• przedział szyny obejściowej;  

• przedział zespołu filtrującego; 

• przedział aparatury sterowniczej 

3.1.6.1. Przedział odłącznika 

Przedział znajduje się w tylnej części pola. W przedziale został zabudowany odłącznik stanowiący łącznik 

łączący elementy zespołu filtrującego z szyną główną oraz ogranicznikiem przepięć. Napęd odłącznika znajduje się w 

przedniej części pola (od frontu). Dostęp do napędu uzyskuje się po otwarciu drzwi z wziernikiem. 

3.1.6.2. Przedział szyny głównej  

Przedział ten stanowi wydzielony osłonięty kanał. Szyna główna posiada połączenie z odłącznikiem zespołu 

filtrującego. Dostęp uzyskuje się po otwarciu drzwi przedziału. 

3.1.6.3. Przedział szyny obejściowej 

Przedział ten stanowi wydzielony osłonięty kanał, przez który przeprowadzona jest na izolatorach wsporczych 

szyna obejściowa. 

3.1.6.4. Przedział zespołu filtrującego 

Dostęp do przedziału uzyskuje się z przodu rozdzielnicy, po otwarciu drzwi. 

W przedziale tym został zabudowany zespół filtrujący, składający się z kondensatorów oraz oporników i układu 

pomiarowego. Zespół jest zasilany poprzez układ dwóch styczników. Przewody łączące prowadzone są w izolacyjnych 

wężach kablowych, mocowanych do konstrukcji. 

3.1.6.5. Sygnalizacja 

Zastosowany napęd odłącznika posiada jednoznaczne oznaczenie stanu położenia styków odłącznika. Napęd 

zabudowany jest od przodu za drzwiami z wziernikiem (dostęp po otwarciu drzwi). Bezpiecznik zabudowany w 

przedniej części szafy posiadają łącznik pomocniczy, które jest przełączany przez wkładkę bezpiecznikową w czasie jej 

zadziałania. 
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4. Zasady BHP  

4.1. Zasady ogólne 

UWAGA: W TRAKCIE PRACY ROZDZIELNICA ZNAJDUJE SIĘ POD NAPIĘCIEM 

NIEBEZPIECZNYM DLA ŻYCIA.  

• Instalacja, dozór, obsługa i naprawa może być dokonywana tylko przez wykwalifikowany personel, zgodnie 

z odpowiednimi wymogami i przepisami bezpieczeństwa. 

• Nie wolno dotykać żadnych elementów znajdujących się pod napięciem. 

• Zabrania się kategorycznie manewrowania odłącznikami za pomocą ręcznej korby w przypadku, gdy odłącznik 

przewodzi (lub może przewodzić) prąd - grozi to poważną awarią, nawet do spalenia rozdzielnicy i obrażeń obsługi. 

Sterowanie odłącznikami przy pomocy napędu ręcznego w warunkach normalnej eksploatacji jest kategorycznie 

zabronione. 

• Niedopuszczalne jest wprowadzanie członu wysuwnego do położenia pracy bez uprzedniego zamknięcia drzwi 

przedziału wyłącznikowego. 

• Śruby i nakrętki należy dokręcać momentem określonym w instrukcji. 

• Instalować rozdzielnicę tak, aby śmieci, narzędzia lub woda nie dostały się do jej wnętrza. 

• Klucze do drzwi, korby napędów itp. wyłączników i odłączników powinna posiadać tylko upoważniona osoba. 

• Po zablokowaniu wyłącznika zasilacza z powodu negatywnej próby linii, każdorazowo należy ustalić (i w razie 

potrzeby usunąć) przyczynę zadziałania zabezpieczenia. 

• Jakiekolwiek czynności przy rozdzielnicy, poza dopuszczonymi w niniejszej instrukcji, mogą być dokonywane 

jedynie po odłączeniu zasilania, upewnieniu się o braku napięcia i uziemieniu - zgodnie z odpowiednimi wymogami 

i przepisami bezpieczeństwa. 

• Parametry sieci, w której rozdzielnica jest instalowana, muszą odpowiadać danym technicznym podanym 

w tabliczce znamionowej i w dokumentacji techniczno ruchowej. 

• Instalowanie oraz warunki środowiskowe (zgodnie z normą PN-EN 50123-1, dodatek B), w których rozdzielnica 

będzie eksploatowana, muszą być zgodne z niniejszą instrukcją.  

• Nie wolno eksploatować rozdzielnicy ze zdemontowanymi osłonami, przegrodami i innymi częściami. 

• Awaryjnego wejścia do przedziału wyłącznika w stanie, gdy człon wysuwny znajduje się w położeniu pracy, można 

dokonać tylko po uprzednim odłączeniu zasilania całej rozdzielnicy. 

 

Niedotrzymanie wymagań niniejszej instrukcji może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i 

innych wypadków, a w konsekwencji doprowadzić do strat materialnych, okaleczenia, a nawet śmierci, za które 

producent nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto powoduje utratę gwarancji. 

4.2. Zasady bezpiecznego użytkowania 

• Nie wolno pozostawiać członu wysuwnego w położeniu pośrednim - pomiędzy położeniem pracy a położeniem 

próby - grozi to przeskokiem napięcia w obwodzie głównym. 

• Po wprowadzeniu członu wysuwnego do położenia pracy lub próby należy wyjąć korbę napędową. 

• Nie wolno usuwać jakichkolwiek istniejących blokad. 

• Czynności konserwacyjne wyłącznika szybkiego oraz pozostałej aparatury znajdującej się na członie wysuwnym 

można przeprowadzać tylko w stanie beznapięciowym poza rozdzielnicą. 

• Przed wejściem do wnętrza przedziału wyłącznika szybkiego należy upewnić się, że wtyki złącz głównych torów 

prądowych są przesłonięte przez ruchomą przegrodę izolacyjną. 

• Czynności konserwacyjne wyłącznika oraz odłączników przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi tych aparatów. 

• Podczas próby sterowania wyłącznika w położeniu rozdzielenia należy zdawać sobie sprawę z tego, że sygnał 

w obwodzie sterowania może spowodować niespodziewane załączenie lub wyłączenie wyłącznika. Dlatego podczas 

tej próby należy unikać bezpośredniego kontaktu z mechanizmami wyłącznika. 

• W razie zastosowania sterowania ręcznego układu rozdzielnicy należy przestrzegać opisu funkcjonowania układu 

elektrycznego zawartego w instrukcji obsługi podstacji. Nie przestrzeganie tego może doprowadzić do poważnych 

awarii oraz wypadków. 

• Nie przyłączać przedłużacza obwodów sterowniczych do niekompletnego członu wysuwnego i zawsze odłączać 
przedłużacz przed jakimikolwiek pracami konserwacyjnymi. 
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• Po zmianach nastaw w automatyce należy sprawdzić poprawność ustawienia czasów działania cyklu próby linii. 

• W przypadku otwarcia drzwi przyłączy kablowych należy zwrócić uwagę na możliwość istnienia na zaciskach 

kablowych napięcia, podawanego od strony sieci trakcyjnej lub prostownika. Wszelkie prace wykonywane w tym 

przedziale mogą być prowadzone tylko przy założonych uziemiaczach przenośnych. 

• W czasie przestawiania członu wysuwnego należy dokładnie przestrzegać opisu podanego w pkt. 9 niniejszej 

instrukcji. Nie przestrzeganie tego może doprowadzić do awarii (np. wyrwania wiązek złącz wtykowych obwodów 

pomocniczych lub uszkodzenia innych elementów). 

4.3. Odłączenie zasilania 

W przypadku konieczności dostępu do elementów, które normalnie znajdują się pod napięciem, należy wszystkie 

źródła zasilania odłączyć, przestawić człony wysuwne w położenie rozdzielenia, założyć uziemiacze. Dotyczy to 

zarówno obwodów głównych jak i pomocniczych. 

 

 

UWAGA: Należy uwzględnić możliwość pojawienia się napięcia od strony sieci trakcyjnej i prostownika. 

Szczegółowe zasady związane z obsługą urządzeń elektrycznych stanowią Przepisy Eksploatacji Technicznej 

Urządzeń Elektrycznych. 

5. Obiór, Transport, magazynowanie 

5.1. Odbiór rozdzielnicy 

Należy sprawdzić ze specyfikacją wysyłkową kompletność rozdzielnicy, łącznie z akcesoriami, jak również 
sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona mechanicznie. W razie stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń należy 

niezwłocznie powiadomić o tym producenta. 

5.2. Transportowanie i rozpakowanie 

Rozdzielnica zawiera urządzenia i aparaturę, którą łatwo można uszkodzić wskutek niewłaściwej obsługi. 

Dlatego jest ważne, aby dostęp do rozdzielnicy miał jedynie personel upoważniony.  

Jest ważne, aby rozpakowanie nastąpiło w miejscu zainstalowania, ponieważ transport w oryginalnym opakowaniu jest 

bezpieczniejszy.  

Rozdzielnice tworzy zestaw składający się z wielu pól (pola zasilaczy, pole wyłącznika rezerwowego, pole 

zespołów, pole sprzęgłowe, pole urządzenia wygładzającego). Do transportu rozdzielnica jest rozmontowana 

na poszczególne pola. Po rozpakowaniu pola powinny być przemieszczane poziomo z wykorzystaniem dźwigu. Człon 

wysuwny dostarcza się oddzielnie, posadowiony na drewnianych wspornikach dostosowanych do transportu za pomocą 
wózka widłowego.  

 

 

UWAGA:  Niedopuszczalne jest przemieszczanie pola rozdzielnicy z wtoczonym członem wysuwnym.  

UWAGA: Niedopuszczalne jest transportowanie członu wysuwnego z komorą łukową zamontowaną 
na wyłączniku szybkim - grozi to uszkodzeniem komory i wyłącznika. 

Pola dostarczane są standardowo w pokrowcach foliowych. 

5.3. Podnoszenie 

Wszystkie celki rozdzielnicy należy podnosić mocując zawiesie do 4 otworów ∅25 w kątownikach nośnych 

zamocowanych do dachu celki (Fot.2) 

Na życzenie klienta istnieje możliwość dostarczenia również palet transportowych (Fot.1). Standardowo z paletą 
transportową dostarczany jest tylko człon wysuwny WPW. 
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Fot.1. Paleta transportowa 

 

Fot.2. Podnoszenie rozdzielnicy 

 

 

 

 

Uwaga: Niedopuszczalne jest zaczepianie zawiesi za inne niż wskazane elementy lub wykorzystywanie 

do podnoszenia tylko 2 lub 3 otworów. 

Człon wysuwny rozdzielnicy należy transportować na palecie transportowej, np. przy użyciu wózka widłowego.  

 

Uwaga: Niedopuszczalne jest zaczepianie zawiesia za elementy konstrukcji członu wysuwnego. 
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Tabela 2 

Przybliżony ciężar pól i elementów rozdzielnicy RPSplus/K 3kV 

Pole lub element rozdzielnicy Ciężar [kG] 

PWT, PWR 950 

WPW - 

PSP-P, PS-L - 

PSP-LP 960 

POP - 

POS - 

PFA 1000 

5.4. Magazynowanie 

Jeśli po nadejściu rozdzielnicy ma ona być magazynowana przez jakiś czas, należy ją rozpakować i sprawdzić, 
czy nie uległa uszkodzeniu w czasie transportu. Następnie należy ją ponownie opakować i składować w miejscu 

czystym, suchym, nie narażonym na oddziaływania klimatyczne. Nie dopuszcza się składowania na zewnątrz. Jeśli 
składowanie odbywa się w pobliżu miejsca, gdzie prowadzone są prace budowlane, należy opakowanie dodatkowo 

zabezpieczyć przed pyłem, wilgocią i spadającymi przedmiotami. Jeśli w miejscu składowania występuje para lub 

wilgoć, należy tam zainstalować i okresowo włączać grzejniki, tak, aby uniknąć kondensacji pary wodnej 

na elementach rozdzielnicy. Należy okresowo sprawdzić, czy dotrzymane są wyżej podane warunki składowania. 

6. Instalowanie 

6.1. Uwagi ogólne 

Przed rozpoczęciem instalowania należy upewnić się, że teren, na którym będzie ono przeprowadzone jest 

odpowiednio przygotowany i zabezpieczony. W trakcie instalowania rozdzielnicy należy przestrzegać zasad BHP, a w 

szczególności zasad zawartych w rozdziale 5. Rozdzielnica i wszystkie jej elementy składowe muszą być suche i 

czyste. Wszystkie powierzchnie izolacyjne należy oczyścić suchą, niestrzępiącą się szmatką lub suchą miękką bibułą. 

6.2. Warunki posadowienia 

Rozdzielnica musi być posadowiona na wypoziomowanej podłodze betonowej. Wytrzymałość podłogi musi być 
dostosowana do ciężaru rozdzielnicy. Plany sposobu mocowania, oraz wprowadzenia kabli pokazane są na  rysunkach. 

W dolnej części każdego pola rozdzielnicy znajdują się otwory na śruby M12, które wykorzystuje się do przykręcania 

rozdzielnicy do podłogi. 

Do wprowadzenia kabli sterowniczych w konstrukcji przewidziane są wydzielone kanały, do których 

wprowadzenie kabli należy wykonać w podanych na rysunku miejscach. W przypadku posadowienia rozdzielnicy na 

kanale kablowym biegnącym pod nią, należy przestrzeń pod przedziałem wyłącznika szybkiego celki zasilacza 

trakcyjnego i wyłącznika rezerwowego zabezpieczyć dodatkowymi ceownikami wg rys. 4, które stanowią 
zabezpieczenie dna przedziału przed odkształceniem. 

Zaleca się oznaczyć podłogę wg rysunków montażu rozdzielnicy i jej rozplanowania. 

6.3. Łączenie pól 

Profile konstrukcji rozdzielnicy są wyposażone w otwory, które mogą służyć do skręcenia z sobą tych pól. 

Są one skręcane za pomoc zestawów dystansujących dołączonych do poszczególnych pól (przekładka dystansująca, 

dwie śruby M6x16 oraz dwie podkładki sprężyste M6) wg rys. 1. 

 

6.4. Łączenie szyn zbiorczych (głównych , obejściowych i uziemiających) 

Możliwy jest montaż szyn zbiorczych dwoma poniższymi sposobami: 
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1) Po przymocowaniu pól do podłoża i połączeniu ich między sobą, należy zdemontować odpowiednie boczne osłony 

skrajnych pól i przykręcić ciąg szyn wsuwając je z boków do przedziału szyny zbiorczej.  

2) Należy ustawić pierwsze skrajne pole, przymocować je do podłoża i przykręcić pierwszy odcinek szyny zbiorczej. 

Następnie montować na przemian kolejne pola (mocując je za każdym razem do podłoża i skręcając między sobą) i 
kolejne odcinki ciągu szyny zbiorczej. 

Szyny łączy się przy pomocy elementów dołączonych do przesyłki. Szyny są cechowane i należy je montować 
wg instrukcji montażu, która zawiera wykaz elementów dostarczonych z rozdzielnicą oraz sposób rozmieszczenia szyn. 

Przy dokręcaniu śrub należy stosować klucz dynamometryczny i dokręcić śruby momentem zgodnym z podanym w 

rozdziale 12.7. 

6.5. Dostęp do przedziałów 

Drzwi zarówno od strony przedniej jak i tylnej wyposażone są w zamki, które umożliwiają dostęp do 

poszczególnych przedziałów. Dostęp z boku możliwy jedynie po zdemontowaniu osłon bocznych.  

6.6. Demontaż  

Po zakończonym montażu mechanicznym usunąć tylne kątowniki nośne w polach wyłącznikowych (PWT, 

PWR). 

 

UWAGA: Nie zdemontowanie kątowników nośnych może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie 
rozdzielnicy. 

7. Okablowanie rozdzielnicy 

Kable, które przechodzą przez otwory w fundamentach, należy zamocować do wsporników za pomocą 
uchwytów kablowych, a następnie podłączyć do odpowiednich przyłączy kablowych. 

W polach wyłączników trakcyjnych dostęp do przyłącza kablowego uzyskuje się po wytoczeniu członu 

ruchomego do położenia rozdzielenia i otwarciu przegrody (rys. 2a poz.13). W polach odłącznikowych dostęp 

do przyłącza kablowego uzyskuje się po otwarciu drzwi zewnętrznych i drzwi wewnętrznych. 

8. Uruchomienie 

8.1. Uwagi ogólne 

Należy upewnić się, że pomieszczenie, w którym zainstalowana jest rozdzielnica zapewnia jej prawidłową 
i bezpieczną eksploatację. W trakcie uruchomienia należy przestrzegać zasad BHP, a w szczególności zasad zawartych 

w rozdziale 5. 

Należy przeprowadzić poniższe próby. 

8.2. Próby działania 

8.2.1. Dane na tabliczce znamionowej 

Należy upewnić się, czy dane na tabliczkach znamionowych odpowiadają danym zawartym w dołączonej 

do rozdzielnicy dokumentacji techniczno-ruchowej. 

8.2.2. Próba mechanicznego działania wyłącznika szybkiego 

Przed próbami należy sprawdzić prawidłowość nastawienia wyzwalacza wyłącznika. Nastawa powinna być 
zgodna z dokumentacją. Następnie należy sprawdzić położenie komory łukowej na wyłączniku. Komora powinna 

równo spoczywać na wyłączniku, elementy izolacyjne powinny dolegać równo do siebie, przewody komory powinny 

być dobrze dokręcone zarówno od strony zawiasu, jak i od strony cewki wydmuchowej wyłącznika. Komora łukowa 

powinna być czysta i sucha. Przed założeniem komora łukowa powinna być dokładnie przedmuchana czystym i suchym 

sprężonym powietrzem. Należy zamknąć wyłącznik przy pomocy dołączonej dźwigni napędu ręcznego (przy podanym 

napięciu na cewkę trzymającą). Wyłącznik powinien zamykać się bez oporów, a styk ruchomy wyłącznika nie może 

ocierać o przegrody zewnętrzne komory łukowej. W czasie załączania i wyłączania sprawdzić poprawność działania 
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mechanicznego wskaźnika położenia styków (jeśli występuje), znajdującego się na płycie czołowej obudowy napędu 

członu wysuwnego. Sprawdzenie należy przeprowadzić trzykrotnie. 

8.2.3. Próba mechanicznego działania odłączników 

Przed próbą należy starannie sprawdzić kompletność wyposażenia odłącznika, a także wzrokowo ocenić stan 

połączeń poszczególnych jego elementów. Następnie za pomocą korby sterowania awaryjnego odłącznika zamknąć i 

otworzyć styki odłącznika sprawdzając poprawność zamknięcia zestyku odłącznika oraz działanie łącznika 

pomocniczego i wskaźnika mechanicznego odłączników. Czynność powtórzyć min. 3 razy. 

Działanie odłącznika odgromnika sprawdzić używając izolacyjnego drążka manewrowego. 

8.2.4. Próba mechanicznego działania członu wysuwnego 

1) Przed  próbą starannie sprawdzić kompletność wyposażenia członu wysuwnego, a także wzrokowo ocenić stan 

połączeń poszczególnych jego elementów. 

2) W położeniu rozdzielenia sprawdzić działanie następujących mechanizmów: 

• ruchomej przegrody izolacyjnej wtyków złącz głównych torów prądowych 

• blokady drzwi celki 

• gniazda napędu i dźwigni ryglującej 

• mechanizmu napędowego 

• zamków drzwi celki. 

3) Postępując wg punktów 9.2.1 i 9.3, lecz bez zamknięcia drzwi celki, wprowadzić człon wysuwny w położenie 

pracy, a następnie przestawić go w położenie próby wg punktu 9.4, obserwując jednocześnie poprawność działania 

mechanizmów: 

• ruchomej przegrody izolacyjnej wtyków złącz głównych torów prądowych 

• ślizgowego styku uziomowego 

• złącz głównych torów prądowych 

• blokady drzwi celki 

• mechanizmu napędowego. 

4) Zamknąć drzwi celki i przestawić człon wysuwny w położenie pracy a następnie próby, zwracając uwagę 
na poprawność zamknięcia drzwi i współpracę ruchomej ramki uszczelniającej obudowę napędu. 

5) Postępując wg punktu 9.5 przestawić człon wysuwny w położenie rozdzielenia. 

8.2.5. Inne 

Sprawdzenie mechanicznego działania osprzętu dodatkowego opisane jest w instrukcjach obsługi tego osprzętu. 

8.3. Badania elektryczne 

8.3.1. Próby obwodów głównych 

Przed oddaniem do eksploatacji wyłącznika należy wykonać próbę sprawdzenia wytrzymałości elektrycznej 

izolacji obwodów głównych wyłącznika. Próba ta powinna być przeprowadzona przy pomocy odpowiedniego źródła 

napięcia prądu przemiennego 50Hz zdolnego do wygenerowania napięcia o wartości skutecznej 15kV. Napięcie 

probiercze powinno być doprowadzone do badanego wyłącznika w następujących konfiguracjach: 

• przy otwartym wyłączniku napięcie probiercze doprowadzić pomiędzy otwarty styk wyłącznika; obwody 

pomocnicze i sterownicze należy przyłączyć do bieguna uziemionego, 

• przy zamkniętym wyłączniku (styk ruchomy można podeprzeć przy pomocy klocka izolacyjnego) doprowadzić 
napięcie probiercze pomiędzy tor głównoprądowy a ramę wyłącznika. 

W obu przypadkach należy przyłożyć na czas 1 minuty napięcie probiercze o wartości skutecznej: 

• 15kV w przypadku sprawdzania nowego wyłącznika, 

• 11,25kV w przypadku wyłącznika eksploatowanego (tzn. takiego, który wyłączył już zwarcie lub przeciążenie). 

Bezwarunkowo kryterium oceny przydatności wyłącznika do eksploatacji jest pozytywny wynik próby 

wytrzymałości elektrycznej izolacji. 
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8.3.2. Próby obwodów pomocniczych 

Sprawdzenie należy przeprowadzić przykładając napięcie probiercze o wartości skutecznej 2000V pomiędzy 

połączone ze sobą obwody pomocnicze a szynę uziemiającą na czas 1 minuty. 

Na czas próby należy odłączyć wejścia i wyjścia układu sterowania mikroprocesorowego poprzez rozłączenie 

odpowiednich wtyczek. 

8.3.3. Próby elektrycznego działania wyłącznika szybkiego 

Należy sprawdzić działanie wyłącznika przy pomocy napędu elektromagnesowego. W tym celu należy przy 

pomocy przycisku umieszczonego na drzwiach pola wyłącznikowego trzykrotnie zamknąć wyłącznik. Wyłącznik 

powinien zamykać się bez zacięć, a styk ruchomy wyłącznika nie może ocierać się o płyty zewnętrzne komory łukowej. 

Próby działania napędu należy przeprowadzić przy napięciu 0,8 (dwa razy) oraz 1,1 (dwa razy) napięcia 

znamionowego. 

8.3.4. Próby elektrycznego sterowania odłącznikiem 

Należy sprawdzić działanie odłączników otwierając i zamykając każdy z nich trzykrotnie przy użyciu napędu 

silnikowego i sterując nimi przy pomocy przycisków lub przełączników umieszczonych na drzwiach odpowiednich 

przedziałów pola. 

Próby działania napędu należy przeprowadzić przy napięciu 0,8 (dwa razy) oraz 1,1 (dwa razy)napięcia 

znamionowego. 

8.3.5. Próba działania obwodu próby linii 

W położeniu próby należy dokonać pomiaru czasu cyklu próby linii oraz poprawności działania tego obwodu. 

Obwód próby linii dostosowany jest do następującego cyklu: 

ZW (3 s) - t (5 s)- ZW (3 s) - t (60 s) - ZW (3 s) - t (5 s)- ZW (3 s),  

gdzie czas operacji ZW (3 s) obejmuje również czasy własne urządzeń układu próby linii; nastawy automatyki 

próby linii powinny w tym przypadku wynosić 1,5 s. 

W czasie eksploatacji, po wykonaniu pełnego cyklu próby linii przez automatykę, konieczne jest odczekanie 

minimum 5 minut, po których obwód może być ponownie uruchomiony. Rezystor próby linii posiada zabezpieczenie 

przed zwarciem w tym obwodzie za pomocą wkładek topikowych  WBTI-3/20. 

 

 

Uwaga: Wkładki te nie stanowią zabezpieczenia przed przeciążeniem obwodu próby linii, dlatego 

koniecznie należy przestrzegać powyższych zaleceń. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie przestrzegania powyższych zaleceń co do czasów 

pracy obwodu próby linii. 

8.3.6. Układ sterowania rozdzielnicą 

Należy dokonać sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania automatyki zainstalowanej w rozdzielnicy, 

poprawności realizowanych przez nią blokad pomiędzy aparatami rozdzielnicy oraz sprawdzić nastawy aparatury 

zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową podstacji. 

9. Manewrowanie 

9.1. Uwagi ogólne 

Należy upewnić się, że pomieszczenie, w którym jest zainstalowana rozdzielnica, zapewnia jej prawidłową 
i bezpieczną eksploatację. W trakcie uruchamiania należy przestrzegać zasad BHP, a w szczególności zasad zawartych 

w rozdziale 5. 
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9.2. Sprzęt pomocniczy 

Dodatkowy sprzęt pomocniczy, który może być niezbędny w trakcie obsługi: 

• korba posuwu członu wysuwnego  

• korba ręcznego przestawienia odłącznika 

• klucze do zamków drzwi rozdzielnicy. 

9.2.1. Przestawienie członu wysuwnego z położenia  rozdzielenia w 
położenie próby 

1) Upewnić się, że: 

• na członie wysuwnym i wewnątrz członu stałego nie znajdują się żadne obce przedmioty (np. pozostawione 

narzędzia, uziemiacze, itp.) 

• poprawnie założona jest przegroda izolacyjna oddzielająca wyłącznik od wspornika z aparatami próby linii 

• poprawnie założona jest komora łukowa wyłącznika szybkiego 

• wiązka przewodów i wtyki złącz obwodów pomocniczych nie wystają poza platformę wózka 

• korba napędu jest usunięta z gniazda napędu. 

2) Wtoczyć człon wysuwny do wnętrza celki aż do oparcia się gwintu napędu o gniazdo napędu zamontowane w tylnej 

ściance przedziału wyłącznikowego członu stałego. 

 

 

 

 UWAGA: W czasie wtaczania człon wysuwny należy ująć rękami za uchwyty znajdujące się 
w górnej części filarów przednich. Umieszczenie rąk w innym miejscu może spowodować ich 

przytrzaśnięcie o ościeżnicę drzwi. 

3) Połączyć wtyki złącz obwodów pomocniczych z gniazdami. 

4) Zamknąć drzwi celki i wszystkie zamki. 

Człon wysuwny znajduje się w położeniu próby.  

9.3. Przestawienie członu wysuwnego z położenia próby w położenie 

pracy 

1) Upewnić się, że drzwi celki i wszystkie zamki są poprawnie zamknięte, a wyłącznik szybki jest otwarty. 

 

 

 UWAGA: Niedopuszczalne jest wprowadzanie członu wysuwnego do położenia pracy bez 

uprzedniego zamknięcia drzwi przedziału wyłącznikowego. 

2) Jedną ręką przesunąć w dół przesłonę gniazda napędu aż do jego odsłonięcia, a drugą ręką wprowadzić do gniazda 

końcówkę korby. 

3) Zwolnić przesłonę gniazda. Przestawić człon wysuwny z położenia próby w położenie pracy, obracając korbą 
w prawo aż do wyraźnego oporu  

Płyta czołowa obudowy napędu wystaje ok. 20 mm przed drzwi celki. 

4) Wyjąć korbę. Przesłona gniazda napędu powinna samoczynnie powrócić w skrajne położenie, blokując dostęp 

do gniazda. Zawieszenie się przesłony w pozycji pośredniej może wskazywać na nieprawidłową pozycję członu 

wysuwnego w celce. 

Człon wysuwny znajduje się w położeniu pracy. 

9.4. Przestawienie członu wysuwnego z położenia pracy w położenie 

próby 

1) Upewnić się, że wyłącznik szybki jest otwarty. 
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2) Jedną ręką przesunąć w dół przesłonę gniazda napędu aż do jego odsłonięcia, a drugą ręką wprowadzić do gniazda 

końcówkę korby. 

 

 

 UWAGA: Jeżeli przed wykonaniem tych czynności wyłącznik szybki nie był otwarty, 

to przesuwanie w dół przesłony gniazda napędu spowoduje jego otwarcie. 

3) Przestawić człon wysuwny z położenia pracy w położenie próby obracając korbą w lewo, aż do ustania oporu (utrata 

kontaktu gwintu i nakrętki napędu) oraz sygnalizacji lampki pozycji próby. 

Płyta czołowa obudowy napędu wystaje ok. 210 mm przed drzwi celki. 

4) Wyjąć korbę. Przesłona gniazda napędu powinna samoczynnie powrócić w skrajne górne położenie, blokując dostęp 

do gniazda. Zawieszenie się przesłony w pozycji pośredniej może wskazywać na nieprawidłową pozycję członu 

wysuwnego w celce. 

Człon wysuwny znajduje się w położeniu próby. 

9.5. Przestawienie członu wysuwnego z położenia próby w położenie 

rozdzielenia 

1) Otworzyć drzwi celki. 

2) Rozłączyć wtyki złącz obwodów pomocniczych 

3)  Jedną ręką przesunąć przesłonę gniazda napędu w dół, w skrajne dolne położenie, a drugą pociągnąć człon wysuwny 

za uchwyt. Po wyjechaniu członu wysuwnego o kilka centymetrów (przemieszczenie dźwigni ryglującej poza zaczep 

ryglujący) zwolnić przesłonę gniazda i kontynuować wytaczanie ciągnąc dwoma rękami za uchwyty. 

 

 

 

UWAGA: Przed wejściem do wnętrza przedziału wyłącznika szybkiego upewnić się, że wtyki złącz 

głównych torów prądowych są przesłonięte przez ruchomą przegrodę izolacyjną. 

9.6. Elektryczne manewrowanie wyłącznikiem szybkim w położeniu 

rozdzielenia 

1) Uziemić wózek przy pomocy uziemiacza przenośnego. 

2) Przyłączyć przedłużacz do wtyczki przewodów pomocniczych na członie wysuwnym i gniazda na członie stałym. 

Człon wysuwny jest gotowy do manewrowania wyłącznikiem. 

 

 

UWAGA: Podczas próby sterowania wyłącznika w położeniu rozdzielenia należy zdawać sobie sprawę 
z tego, że sygnał w obwodzie sterowania może spowodować niespodziewane załączenie lub 

wyłączenie wyłącznika. Dlatego podczas tej próby należy unikać bezpośredniego kontaktu 

z mechanizmami wyłącznika. 

Po zakończeniu manewrowania należy rozłączyć najpierw wtyczki przedłużacza, a następnie zdjąć uziemiacz. 

9.7. Zdejmowanie i zakładanie przegrody izolacyjnej 

W celu zdjęcia przegrody izolacyjnej należy odkręcić śruby blokujące i wysunąć przegrodę do przodu (rys. 4, 

poz. 15). 

Przy ponownym zakładaniu przegrody należy wsunąć ją w prowadnice dolną, aż do oparcia się o zderzak. 

Zabezpieczyć przegrodę przed wysunięciem, wkręcając śrubę blokującą. 
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Zdjęcie przegrody izolacyjnej pomiędzy wyłącznikiem szybkim a wspornikiem z aparatami próby linii ułatwia 

dostęp do styków głównych i zwory elektromagnesu wyłącznika BWS podczas ich przeglądu i konserwacji. 

9.8. Inne 

Opis działania osprzętu dodatkowego oraz automatyki znajduje się w instrukcji obsługi osprzętu i automatyki 

lub w suplemencie do niniejszej instrukcji. 

10. Próby 

10.1. Bezpieczeństwo w trakcie prób 

Przed rozpoczęciem prób należy upewnić się, że miejsce prób jest odpowiednio przygotowane i zabezpieczone. 

W trakcie wykonywania prób rozdzielnicy należy przestrzegać zasad BHP, a w szczególności zasad zawartych 

w rozdziale 4. 

Należy upewnić się, czy teren, na którym wykonywane są próby jest prawidłowo oznakowany i zabezpieczony 

przed pojawieniem się osób postronnych. 

 

 

UWAGA: Podczas prób występuje wysokie napięcie niebezpieczne dla życia. 

10.2. Niezbędny sprzęt 
• Przedłużacz obwodów sterowniczych. 

• Jednofazowy autotransformator z transformatorem probierczym zdolnym do wygenerowania napięcia probierczego 

do wartości skutecznej 15kV. Układ probierczy powinien być wyposażony w wyzwalacz nadprądowy nastawiony 

na wartość odpowiadającą co najmniej 100 mA po stronie wtórnej transformatora probierczego (po stronie 

wysokiego napięcia). 

• Źródło prądu stałego zdolne do wymuszenia prądu nastawy wyzwalacza. 

10.3. Próby okresowe 

Poniższe próby powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w roku lub po wykonaniu przez wyłącznik 

n=300 umownych cykli ZW (w zależności od tego, który z warunków jest spełniony wcześniej), obliczonych ze wzoru: 

n = n1 + 5n2 + 100n3 

w którym: 

n1 - liczba cykli z wyłączeniem przeciążenia na poziomie niewiele przewyższającym nastawę wyzwalacza, 

n2 - liczba cykli z wyłączeniem lekkiego zwarcia na poziomie do 10 kA, 

n3 - liczba cykli z wyłączeniem ciężkiego zwarcia odpowiadającego zwarciu dwóch i więcej zespołów 

prostownikowych; 

 

• Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji obwodów głównych. 

• Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej obwodów pomocniczych. 

• Sprawdzenie nastawy wyzwalacza. 

• Oględziny komory łukowej. 

• Oględziny wyłącznika ze szczególnym uwzględnieniem elementów izolacyjnych i styków. 

• Pomiar styczności styku głównego. 

W przypadku wyposażenia rozdzielnicy w automatykę typu CZAT 3000plus możliwe jest automatyczne 

sygnalizowanie konieczności wymiany komory łukowej lub styków. Układ posiada wpisany algorytm trwałości styków 

i komory łukowej. Wszystkie wyłączenia są zliczane i sumowane według ww. algorytmu. Przekroczenie pewnej 

wartości powoduje sygnalizowanie konieczności wymiany w pierwszej kolejności styków, w drugiej natomiast komory 

łukowej. 
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10.4. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji obwodów głównych 

Przed rozpoczęciem badania zapoznać się z 10.1. 

Jeśli to tylko możliwe, należy odłączyć całą rozdzielnicę. Zostanie wtedy sprawdzona izolacja całego obwodu 

głównego. 

Jeśli odłączenie nie jest możliwe, należy przeprowadzić sprawdzenie izolacji obwodów głównych wyłącznika 

(patrz 10.5).  

Wyłącznik fabrycznie nowy należy sprawdzać napięciem probierczym o wartości skutecznej 15kV. 

Wyłącznik używany, który wyłączał już zwarcia lub przeciążenia, należy sprawdzać napięciem probierczym 

o wartości skutecznej 11,25kV. 

W celu wykonania sprawdzenia należy odłączyć całą rozdzielnicę, otworzyć wszystkie uziemniki i wtoczyć 
człony wysuwne w położenie pracy. Zamknąć wszystkie wyłączniki. Wszystkie urządzenia ochrony 

przeciwprzepięciowej i przetworniki prądu i napięcia powinny być na czas próby odłączone, a obwody pomocnicze 

uziemione. Napięcie probiercze powinno być przykładane łącząc kolejno każdy biegun rozdzielnicy do zacisku 

wysokiego napięcia zasilającego źródła napięcia probierczego (patrz 11.2) przy pozostałym biegunie przyłączonym do 

szyny uziemiającej. 

Próbę przeprowadzić podnosząc wolno napięcie probiercze od 0 do wymaganego poziomu. Utrzymać 
nastawioną wartość przez 1 min, po czym wolno obniżyć napięcie do zera. 

 

 

 

UWAGA: Nagłe zdjęcie napięcia probierczego może doprowadzić do uszkodzenia izolacji ze względu 

na pojawienie się przepięcia znacznie przewyższającego znamionowy poziom izolacji 

rozdzielnicy. 

Wynik próby uznać należy za pozytywny, jeżeli w czasie próby nie nastąpi przeskok ani przebicie izolacji.  

Po wyłączeniu napięcia rozładować wszystkie elementy obwodu probierczego kolejno je uziemiając. Upewnić 
się, czy zostały usunięte tymczasowe połączenia, a miejsca, w których dokonano czasowego rozłączenia są ponownie 

połączone. 

Dodatkowo, w celu sprawdzenia stanu przerwy zestykowej wyłącznika, należy wykonać próbę według 10.5b. 

10.5. Sprawdzenie izolacji obwodów głównych wyłącznika 

Przed rozpoczęciem badania zapoznać się z 10.1. 

Badanie napięciem probierczym obwodów głównych wyłącznika w pozycji rozdzielenia należy przeprowadzić 
każdorazowo w trakcie prób okresowych. Napięcia probiercze i czasy prób wg 10.4 

W celu przeprowadzenia próby należy wytoczyć człon wysuwny w położenie rozdzielenia. Próbę należy 

przeprowadzać z prawidłowo założoną komorą łukową. 

Napięcie probiercze należy doprowadzić do badanego wyłącznika w dwóch konfiguracjach: 

a) Przy zamkniętym styku wyłącznika doprowadzić napięcie probiercze pomiędzy obwód główny wyłącznika a ramę 
wyłącznika (styk ruchomy wyłącznika można podeprzeć klockiem izolacyjnym). 

b) Doprowadzić napięcie probiercze pomiędzy styki wyłącznika. Zacisk napięciowy transformatora probierczego 

należy przyłączyć do styku stałego wyłącznika. Tor prądowy od strony styku ruchomego należy połączyć z ramą 
wyłącznika i uziemić. 

Napięcie probiercze powinno być przykładane pomiędzy zaciski wyłącznika. 

Obwody pomocnicze uziemić na czas próby. 

Próbę przeprowadzić podnosząc napięcie probiercze od 0 do wymaganego poziomu. Utrzymać nastawioną 
wartość przez 1 min, po czym wolno obniżyć napięcie do zera. 
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UWAGA Nagłe zdjęcie napięcia probierczego może doprowadzić do uszkodzenia izolacji ze względu na 

pojawienie się przepięcia znacznie przewyższającego znamionowy poziom izolacji wyłącznika. 

Wynik próby uznać należy za pozytywny, jeżeli w czasie próby nie nastąpi przeskok ani przebicie izolacji.  

Po wyłączeniu napięcia rozładować wszystkie elementy obwodu probierczego kolejno je uziemiając. Upewnić 
się, czy zostały usunięte połączenia tymczasowe. 

10.6. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej obwodów pomocniczych 

Przed rozpoczęciem badania zapoznać się z 10.1. 

Jeśli to tylko możliwe, należy odłączyć całą rozdzielnicę. Zostanie wtedy sprawdzona izolacja obwodów 

pomocniczych całej rozdzielnicy. Jeśli nie jest to możliwe należy przeprowadzić próbę jak w punkcie 10.7. 

Sprawdzenie należy przeprowadzić przykładając napięcie probiercze o wartości skutecznej 2000 V pomiędzy 

połączone ze sobą obwody pomocnicze a szynę uziemiającą na czas 1 minuty. 

Na czas próby należy odłączyć wejścia i wyjścia układu sterowania mikroprocesorowego poprzez rozłączenie 

odpowiednich wtyczek. 

Po wyłączeniu napięcia upewnić się, czy zostały usunięte połączenia tymczasowe. 

Wynik sprawdzenia należy uznać za pozytywny, jeżeli w czasie próby nie nastąpi przebicie izolacji. 

10.7. Sprawdzenie izolacji obwodów pomocniczych wyłącznika 

Przed rozpoczęciem badania zapoznać się z 10.1. 

W celu przeprowadzenia próby należy wytoczyć człon wysuwny do położenia rozdzielenia. 

Sprawdzenie należy przeprowadzić przykładając na czas 1 minuty napięcie probiercze o wartości skutecznej 

2 000 V pomiędzy połączone ze sobą obwody pomocnicze wyłącznika a uziemioną obudowę wózka członu 

wysuwnego. 

Po wyłączeniu napięcia upewnić się, czy zostały usunięte połączenia tymczasowe. 

Wynik sprawdzenia należy uznać za pozytywny, jeżeli w czasie próby nie nastąpi przebicie izolacji 

10.8. Sprawdzenie nastawy wyzwalacza 

Sprawdzenie należy wykonać w celu zapobieżenia niepożądanym wyłączeniom wyłącznika. 

W celu sprawdzenia należy wymusić w obwodzie głównoprądowym wyłącznika prąd równy nastawie 

wyzwalacza. Wyłącznik powinien wyzwolić przy prądzie równym nastawie wyzwalacza z tolerancją ±20%. 

W przypadku niemożliwości wymuszenia prądu równego prądowi nastawy wyzwalacza można w miejsce cewki 

wyzwalacza wprowadzić cewkę wielozwojową. Prąd probierczy jest w takim przypadku tylukrotnie mniejszy od prądu 

nastawy wyzwalacza, z ilu zwojów składa się cewka probiercza wprowadzona w miejsce cewki wyzwalcza wyłącznika. 

10.9. Oględziny komory łukowej 

Sprawdzenie jest bardzo ważnym przeglądem eksploatacyjnym. Pozwala on sprawdzić stan przegród, rożków 

i płytek dejonizacyjnych wizualnie. Sposób przeprowadzenia oględzin podaje instrukcja obsługi dejonkowych komór 

łukowych do wyłączników szybkich typu BWS. 

W przypadku stwierdzenia nadmiernego napylenia przewodzącego materiału pochodzącego ze styków 

wyłącznika (miedź, srebro), należy warstwę tą usunąć przy pomocy skrobaka wykonanego z twardej stali. Ewentualne 

zwęglenia materiału izolacyjnego płyt zewnętrznych (na których zamocowane są płytki dejonizacyjne) należy usunąć 
przy pomocy szczotki z włosem z drutu stalowego o długości odpowiedniej do szerokości płytek. 

W przypadku nadmiernego zużycia materiału izolacyjnego przegród komory łukowej należy dokonać ich 

regeneracji zgodnie z procedurą podaną w instrukcji obsługi i eksploatacji komór łukowych serii KBD-3. 

Po wykonaniu powyższych czynności należy komorę przedmuchać suchym i czystym sprężonym powietrzem. 

Po założeniu komory łukowej na wyłącznik należy wykonać próbę według 10.5. 

W przypadku uszkodzeń komory łukowej uniemożliwiających jej regenerację i dalsze jej użytkowanie, należy 

skonsultować się z serwisem technicznym producenta i ewentualnie odesłać ją do regeneracji u producenta. 
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10.10. Oględziny wyłącznika 

Oględziny wyłącznika stanowią istotny element dodatkowy obok prób pozwalający ocenić stan wyłącznika. 

Pozwala on wizualnie dokonać oceny stanu zużycia podzespołów wyłącznika ze szczególnym uwzględnieniem jego 

elementów izolacyjnych i styków. W trakcie oględzin wyłącznika należy dokonać sprawdzenia rozwarcia styku 

wyłącznika w stanie przejściowym w sposób taki, jak opisuje to instrukcja obsługi i montażu wyłączników szybkich 

prądu stałego typu BWS (punkt 6.4.). W przypadku przekroczenia wartości granicznej 11 mm lub wyraźnego zbliżenia 

się do tej granicy, należy styki wymienić na nowe. Sposób wymiany styków opisany jest w instrukcji obsługi i montażu 

wyłączników szybkich prądu stałego typu BWS. W przypadku podejrzenia, że styki wyłącznika wykazują zbyt małą 
powierzchnię styczności i zachodzi prawdopodobieństwo przegrzewania się styku, należy przeprowadzić sprawdzenie 

przylegania styku w sposób opisany w instrukcji obsługi i montażu wyłączników szybkich prądu stałego typu BWS 

(punkt 6.2.). 

10.11. Sprawdzenie przylegania styku głównego 

Sposób wykonania pomiaru styczności podany jest w instrukcji obsługi i montażu wyłączników szybkich prądu 

stałego typu BWS (punkt 6.2.)..Instrukcja wyraźnie wskazuje, że dla wyłącznika o prądzie znamionowym INe=2500 A d 

dopuszczalny spadek napięcia na zestyku wynosi 30mV a dopuszczalny spadek napięcia między zaciskami 

przyłączeniowymi 200mV. Oceniając stan styku na podstawie pomiaru należy zdawać sobie sprawę z tego, że kryterium 

to odnosi się do wyłącznika obciążonego prądem znamionowym.  

11. Obsługa 

11.1. Uwagi ogólne 

Należy upewnić się, że pomieszczenie, w którym jest zainstalowana rozdzielnica jest prawidłowo zabezpieczone 

i że dopełniono wszystkich wymogów bezpieczeństwa. W czasie obsługi należy przestrzegać zasad BHP, 

a w szczególności zasad zawartych w rozdziale 5. 

UWAGA: Upewnij się, że dopełniono wszystkich wymogów bezpieczeństwa; napięcia występujące 

w rozdzielnicy są niebezpieczne dla życia. 

11.2. Przeglądy 

Przeglądy okresowe powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w roku lub po wykonaniu przez wyłącznik 

n=300 umownych cykli ZW (wg definicji z punktu 11.3). Ponadto przegląd powinien być wykonany po każdym 

wyłączeniu ciężkiego zwarcia. 

W skład przeglądu wchodzą: 

• oględziny, 

• czyszczenie, 

• smarowanie, 

• próby mechaniczne i elektryczne. 

Typowy harmonogram przeglądów okresowych znajduje się w tabeli 3. 

11.3. Oględziny 

W czasie oględzin należy zwrócić uwagę na: 

• oględziny przedziału wyłącznikowego: 

• oględziny komory łukowej wg pkt. 11.9, 

• oględziny wyłącznika wg pkt. 11.10, 

• stan aparatów, 

• poluzowane elementy izolacyjne, 

• pęknięcia elementów izolacyjnych, 

• działanie mechanizmów i blokad, 

• oględziny innych przedziałów rozdzielnicy: 

• stan aparatów, 

• poprawne mocowanie szyn i przewodów, 
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• elementy izolacyjne - wsporniki i osłony. 

11.4. Czyszczenie 

Czyszczenie rozdzielnicy powinno obejmować: 

• usunięcie kurzu, szczególnie z elementów izolacyjnych, szyn i aparatów, 

• usunięcie śladów okopceń pochodzących od gazów powstałych w trakcie wyłączania zwarć. 

11.5. Smarowanie 

W czasie smarowania należy: 

• oczyścić ze starego smaru i przesmarować wtyki złącz głównych torów prądowych, wtyk uziomowy, ślizgowy styk 

uziomowy,  styki nożowe odłączników - przy użyciu wazeliny bezkwasowej lub pasty stykowej SR1, 

• oczyścić ze starego smaru i przesmarować smarem stałym: 

• elementy układu napędowego: śrubę napędową i łożysko oporowe śruby, 

• przesłonę gniazda napędu, 

• kapnąć 1÷2 krople oleju maszynowego w łożyska ślizgowe w osiach ruchomych elementów mechanizmów. 

11.6. Próby mechaniczne i elektryczne 

Próby mechaniczne i elektryczne powinny obejmować: 

• próby mechaniczne i elektryczne działania, wg punktów 9.2, 9.3.3 i 9.3.4, 

• próby wg 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.11. 

11.7. Momenty dokręcania  

Śruby i nakrętki szyn zbiorczych powinny być dokręcane za pomocą klucza dynamometrycznego z momentami 

określonymi poniżej: 

M10 - 40 Nm 

M12 - 70 Nm 

M16 - 140 Nm 

M20 - 180 Nm. 

Pozostałe śruby i nakrętki mogą być dokręcane bez użycia klucza dynamometrycznego, chyba że w tekście 

niniejszej instrukcji zaznaczono inaczej. 

12. Części zapasowe  

W celu zminimalizowania przerw w eksploatacji zalecane jest posiadanie w magazynie niezbędnego zestawu 

części zapasowych. Poziom zapasu jest parametrem zmiennym, uzależnionym od indywidualnych warunków 

eksploatacyjnych rozdzielnicy i powinien wynikać z doświadczenia eksploatacyjnego.  

Wykaz części zapasowych: 

• wyłącznik BWS lub BWS-50 wraz z wyposażeniem, 

• rezystor próby linii, rys. nr APN336013 wyk.2 

• korba napędu ręcznego, rys. nr Z-327726, 

• wtyk złącza głównego toru prądowego, rys. nr  Z-315595, 

• wkład żeński (ze stykami na śrubę) H-BE 16 BS  nr art. 10195000 (Lappkabel)  2szt 

• obudowa gniazda pulpitowa (jedna klamra) H-B 16 AG-LB nr art. 10072900 (Lappkabel) 2szt 

• przegroda izolacyjna członu wysuwnego, rys. nr APN336981 
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13. Rysunki i tablice  

13.1. Oględziny i inspekcje okresowe pola rozdzielnicy RPSplus/K 3kV  

Tablica 3 - Oględziny i inspekcje okresowe rozdzielnicy RPSplus/K 3kV. 

Rejon Miejsce Kryterium oceny Sposób badania Środek zaradczy 

Materiał izolacyjny wsporniki izolacyjne 

szyn i aparatów 
brak pęknięć oględziny wymiana elementów 

 okładziny izolacyjne 

przedziału wy-

łącznikowego 

prawidłowość 
zamocowania - brak 

luzów 

oględziny dokręcenie śrub 

 przegroda izolacyjna 

na członie 

wysuwnym 

brak kurzu lub 

okopceń 
oględziny czyszczenie 

Całość izolacji obwód główny 

względem ziemi 

wytrzymałość 
dielektryczna 

sprawdzenie izolacji oczyścić i ponowić 
próbę 

 między zaciskami 

obwodu głównego 

j.w. j.w. j.w. 

 obwody pomocnicze 

względem ziemi 

j.w. j.w. j.w. 

Elementy obwodu 

głównego 

wyłącznik szybki zużycie styków sprawdzenie 

wg pkt. 11.11 

dopiłowanie lub 

wymiana styków 

  brud na elementach 

izolacyjnych 

i metalowych 

oględziny czyszczenie 

 Komora łukowa brak uszkodzeń 
i zużycia 

Oględziny 

wg pkt. 11.9 

naprawa uszkodzeń 
lub  wymiana 

komory 

  brak napylenia 

materiałem 

przewodzącym 

wewnątrz komory 

oględziny 

wg pkt. 11.9 

czyszczenie 

 wtyki złącz torów 

głównych 

brak nadmiernego 

zużycia 

oględziny wymiana 

 mocowanie 

wyłącznika BWS 

oraz szyn 

brak luzów oględziny dokręcenie śrub 

mocujących 

Obwody 

pomocnicze 

złącze obwodów 

pomocniczych 

brak uszkodzeń 
mechanicznych 

oględziny wymiana 

 zamocowanie 

aparatów 

brak luzów oględziny dokręcenie śrub 

mocujących 

 Zaciski poprawne połączenie oględziny dokręcenie śrub 

 Oprzewodowanie pewne zamocowanie oględziny naprawa mocowania 
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Rejon Miejsce Kryterium oceny Sposób badania Środek zaradczy 

Napęd i mechanizmy mechanizm 

napędowy 
brak zabrudzeń lub 

ciał obcych 

oględziny oczyszczenie 

 ruchoma przegroda 

izolacyjna wtyków 

złącz torów 

głównych 

lekka, płynna praca, 

bez zacięć 
sprawdzenie 

działania 

oczyszczenie 

i przesmarowanie 

 mechanizmy blokad odkształcenia lub 

nadmierne zużycie 

oględziny naprawa lub 

wymiana części 

  poprawność 
działania 

próba działania skorygowanie 

usterek lub wymiana 

części 

  pewne zamocowanie oględziny dokręcenie śrub 

13.2. Najczęściej występujące problemy 

Tabela 4 

Objawy Możliwe przyczyny Sposób rozwiązania 

Drzwi przedziału 

wyłącznikowego 

nie otwierają się 
w położeniu próby, pomimo 

otwarcia wszystkich 

zamków. 

dźwignia blokady drzwi „zawisła” na zaczepie 

drzwi. 

dopchnąć drzwi do celki, 

a następnie popuścić je. 

 zablokowana dźwignia blokady popchnąć dźwignię blokady 

w dół za pomocą drążka 

izolacyjnego, poprzez otwarty 

dach przedz. wyłącznikowego 

• Odkręcić zaczep blokady 

(dwie śruby M6x12) 

Wyłącznik szybki nie daje 

się załączyć w położeniu 

pracy i próby 

brak napięcia sterowniczego • sprawdzić wtyki złącz 

obwodów pomocniczych 

• sprawdzić układ sterowania 

w rozdzielnicy 

 brak napięcia. 

sterowniczego - przerwa 

na łączniku krańcowym 

blokady manewrowania 

zawieszona 

przesłona gniazda 

napędu 

sprawdzić poprawność położenia 

pracy lub próby 

  zablokowana osłona 

gniazda napędu 
• przesunąć płytkę przesłony 

w skrajne górne położenie 

• przeczyścić i nasmarować 
płytkę osłony 

  uszkodzony łącznik sprawdzić i ew. wymienić 
łącznik krańcowy blokady 

 niesprawny lub uszkodzony wyłącznik szybki - 

aparatura sterownicza lub napęd 

sprawdzić wyłącznik 

zakleszczona ramka uszczelniająca odblokować ramkę Drzwi przedziału wyłącz-

nikowego nie domykają się 
w pozycji próby 

uszkodzone zamki drzwi przedziału 

wyłącznikowego 

sprawdzić i ew. wymienić 
zamki drzwi 
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13.3. Rysunki 
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