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1. Wstęp 
Instrukcja ta dotyczy ogólnych zasad eksploatacji i konserwacji pól rozdzielnicy prądu stałego typu RPS plus 

w wykonaniu wolnostojącym. Instrukcja ta nie obejmuje zasad działania i eksploatacji układów automatyki, jakie są 
zainstalowane w rozdzielnicy. Zasady te są podane w dokumentacji techniczno ruchowej układów automatyki. 
Rozdzielnica typu RPSplus przeznaczona jest do zasilania trakcji tramwajowej, trolejbusowej. 

RPSplus 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. 

2. Dokumenty związane 
Wraz z dokumentacją techniczno – ruchową rozdzielnicy typu RPS plus są dostarczane następujące instrukcje 

obsługi i eksploatacji (o ile dany aparat jest zainstalowany w rozdzielnicy): 

a) instrukcja obsługi i montażu wyłącznika szybkiego prądu stałego typu BWS, numer 00.17 – 3; 

b) instrukcja obsługi stycznika uniwersalnego typu SU, numer 91.03; 

c) instrukcja montażu i eksploatacji odłącznika wnętrzowego typu OWD, numer OW4 / 06 / 02; 

d) instrukcja eksploatacji odłącznika typu STOL; 

3. Podstawowe dane techniczne 
Tabela 1 Podstawowe dane techniczne rozdzielnic trakcyjnych prądu stałego 660 V typu RPSplus dla podstacji trakcyjnych 

Lp. Wyszczególnienie Dane techniczne 

1  Napięcie znamionowe sieci trakcyjnej 600 V 

2  Napięcie znamionowe łączeniowe 660 V 

3  Napięcie probiercze izolacji doziemnej i między biegunowej 1min. 50Hz 4500 V 

4  

Prąd znamionowy ciągły: 

a) szyn zbiorczych 

b) szyny obejściowej 

c) zasilacza trakcyjnego i wyłącznika rezerwowego1 

d) pola odłącznikowego zespołu prostownikowego2 

e) pola kabli powrotnych 

 

do 6000 A 

2000 A 

1000, 1600, 2000 2500, 3150 A 

2000, 2500 A 

n × 1000 A3 

5  

Wytrzymałość zwarciowa szyn zbiorczych: 

a) spodziewany prąd zwarciowy 

b) czas trwania zwarcia 

 

≤100 kA 

≤200 ms 

6  Izolacja biegunów rozdzielnicy oba bieguny izolowane od ziemi 

7  

Napięcia znamionowe obwodów pomocniczych 

a) napięcie stałe 

b) napięcie przemienne trójfazowe 

c) napięcie przemienne jednofazowe 

 

220 V / IT 

230 / 400 V, 50 Hz, TN - S 

230 V, 50 Hz, TN - S 

                                                           
1 - pole dopływowe 
2 - pole odpływowe 
3 - n – ilość jednożyłowych kabli powrotnych (maksymalnie 16 w jednej celce) 
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Lp. Wyszczególnienie Dane techniczne 

8  Układ szyn zbiorczych 
Pojedynczy, pojedynczy z szyną 

obejściową lub pojedynczy 
sekcjonowany 

9  

Stopień ochrony: 

a) osłony zewnętrzne 

b) osłona górna (nad przedziałem wyłącznika) 

 

IP 30 

IP 20 

10  Wykonania rozdzielnicy Przyścienne lub wolnostojące 

11  

Rodzaje napędów: 

a) wyłączników szybkich 

b) odłączników 

 

Elektromagnesowy 

Silnikowy i ręczny 

12  

Automatyka zasilacza trakcyjnego-samoczynne powtórne 
załączenie(SPZ) po uprzednim wykonaniu cyklu próby linii: 

Wsam
4 18 s – PL5 (2s) neg.6 – 18 s – PL (2s) neg – 18 s – PL (2s) neg. – 

blokada7 

Wsam 18 s – PL8 (3s) neg. – 18 s – PL (3s) neg – blokada 

Cyfrowy zespół automatyki lub 
tradycyjny 

13  

Zabezpieczenie zasilacza trakcyjnego 

a) wyzwalacz nadprądowy wyłącznika szybkiego 

- zakres nastawczy 

- czas własny wyłącznika 

b) nadprądowo – czasowe niezależne o zakresach 

- prądowym 

- czasowym 

c) zabezpieczenie di / dt 

 

 

600 – 8500 A 

≤ 5 ms9 

 

zakresy nastawcze automatyki10 

 

dobór indywidualny11 

14  Zabezpieczenie ziemnozwarciowe i przeciwporażeniowe Elektroniczne zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe EZZ-1T 

15  Ochrona przeciwporażeniowa Uziemienie ochronne i ochrona 
nad-napięciowa12 

16  

Potrzeby własne stacji13: 

a) prąd stały 

b) prąd przemienny 

 

110 V lub 220 V 

220 / 380 V 

                                                           
4 - samoczynne wyłączenie zasilacza 
5 - próba linii (całkowity czas załączenia opornika próby linii – automatyka cyfrowa (1,5 sekundy) + czas własny styczników 

i przekaźników) 
6 - negatywna próba linii 
7 - zablokowanie układu po negatywnym cyklu prób 
8 - próba linii (całkowity czas załączenia opornika próby linii – automatyka cyfrowa (2,5 sekundy) + czas własny styczników 

i przekaźników) 
9 - przy stromości 0,5 kA / ms 
10 - do uzgodnienia. 
11 - zabezpieczenie odróżniające ograniczone prądy zwarciowe od prądów roboczych. 
12 - mogą być stosowane inne systemy ochrony przeciwporażeniowej. 
13 - umieszczone w polach zespołów prostownikowych lub oddzielnych szafach 
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4. Opis budowy 
Pola rozdzielnicy RPS zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność. 

Dzięki przedziałowej konstrukcji oraz zastosowaniu blokad i wskaźników rozdzielnica zapewnia 
bezpieczeństwo personelu i obsługi. Konstrukcja pól rozdzielnicy wykonana jest ze stalowego szkieletu, skręcanego z 
profili, do którego przykręcane są osłony wykonane z blachy stalowej oraz materiałów izolacyjnych. 

Pola zasilaczy trakcyjnych i wyłącznika rezerwowego wykonane są jako dwuczłonowe, natomiast pola 
odłącznikowe zespołów, kabli powrotnych wykonane są jako jednoczłonowe. 

Konstrukcja rozdzielnic oparta jest o podzia łkę budowlaną 750 mm 

W układzie rozdzielnicy wydzielono następujące przedziały (Rysunek 1, Rysunek 2): 

a) wyłącznikowy (A); 

b) odłącznikowy (B); 

c) aparatury sterowniczej (C); 

d) szyny głównej „+” (D); 

e) szyny obejściowej (E); 

f) przyłącza kablowego (F). 

 

C

A

C

D+
A

F

B

E

Widok
od pr zodu

Widok
z boku

 
Rysunek 1. Pole zasilacza trakcyjnego – wykonanie 

wolnostojące 

 

C 

C 

C 

D 

B 

A 
F 

Widok 
od przodu 

Widok 
z boku 

 
Rysunek 2. Pole odłącznikowe – wykonanie 

wolnostojące 

 

 

 

4.1. Pola rozdzielnicy 
Rozdzielnica typu RPS może być zestawiona z następujących pól: 

a) pola zasilacza trakcyjnego z wózkiem wyłącznikowym (człon wysuwny); 

b) pola wyłącznika rezerwowego z wózkiem wyłącznikowym (człon wysuwny); 

c) pola zespołów prostownikowych; 

d) pola zespołów prostownikowych z potrzebami własnymi; 

e) pola kabli powrotnych 



Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji rozdzielnic prądu stałego 660 V typu RPS plus dla trakcyjnych podstacji tramwajowych i trolejbusowych. 

 

8

4.1.1. Pole zasilacza trakcyjnego  
Pole zasilacza trakcyjnego jest konstrukcję dwuczłonową. Istnieją następujące typy pól zasilaczy trakcyjnych: 

a) pole zasilacza trakcyjnego z szyną obejściową z przyłączem dolnym kablowym (Rysunek ); 

 

Rysunek 3. Pole zasilacza trakcyjnego z przyłączem 
dolnym 

 
 

 

 

W polu zostały wydzielone następujące przedziały: 

a) wyłącznikowy (1); 

b) odłącznikowy (2); 

c) aparatury sterowniczej (3); 

d) szyny głównej „+” (4); 

e) szyny obejściowej (5); 

f) przyłącza kablowego lub przyłącza szynowego (6). 

 

 
Rysunek 4. Człon wysuwny  

 

4.1.1.1. Przedział wyłącznikowy 
Przedział wyłącznikowy składa się z dwóch członów: 

a) członu stałego; 

b) członu wysuwnego (Rysunek 4). 

W członie stałym zainstalowane są izolatory przepustowe z gniazdami złącz obwodów głównych, ruchoma 
przesłona ruchoma, gniazda złącz obwodów pomocniczych oraz część stała mechanizmu napędowego. Ruchoma 
przesłona ruchoma uniemożliwia dostęp do gniazd obwodów głównych po wyjechaniu członu wysuwnego. Górna część 
przedziału wyłącznikowego jest zabezpieczona perforowaną osłoną zapewniająca stopień ochrony IP 20. 

Człon wysuwny stanowi wózek, na którym zamontowany jest wyłącznik szybki typu BWS z wtykami, obwód 
próby linii (w skład, którego wchodzą: rezystor 6 Ω, stycznik SU, bezpieczniki WBT 1,5 / 40) oraz wtyczki złącz 
obwodów pomocniczych. Człon wysuwny posiada pełną zamienność ze wszystkimi polami zasilaczy trakcyjnych. 

Złącze wielostykowe obwodów pomocniczych stanowią dwa złącza wtykowe 16 obwodowe każde. Złącza te 
posiadają zabezpieczenie eliminujące błędne połączenie obwodów pomocniczych (poprzez odpowiednią długość 
przewodów, uniemożliwiającą połączenie wtyczki prawego złącza obwodów pomocniczych z gniazdem lewego złącza 
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obwodów pomocniczych i na odwrót). Połączenie obwodów pomocniczych następuje w położeniu odłączenia (człon 
wysuwny wprowadzony do członu stałego bez połączenia obwodu głównego i pomocniczych). Po połączeniu obwodów 
pomocniczych uzyskuje się położenie próby. 

Dodatkowo rozdzielnica wyposażona jest w przedłużacz umożliwiający połączenie obwodów pomocniczych 
w położeniu rozdzielenia oraz przewód do uziemiania członu wysuwnego w tym położeniu (człon wysuwny 
wystawiony poza człon stały). 

4.1.1.2. Przedział odłącznikowy 
W polach zasilacza trakcyjnego w wykonaniu wolnostojącym (o szerokości 750 mm) zabudowany jest jeden 

odłącznik szyny obejściowej. Służy on do zasilania kabla odpływowego z szyny obejściowej poprzez wyłącznik 
rezerwowy, w przypadku awarii zasilacza trakcyjnego. 

W czasie przeglądów dojście do odłącznika następuje po otwarciu tylnych drzwi przedziału oraz po zdjęciu osłon. 

4.1.1.3. Przedział aparatury sterowniczej 
W konstrukcji pola zasilacza trakcyjnego został wydzielony przedział aparatury sterowniczej. Przedział ten jest 

przeznaczony do zabudowy automatyki zabezpieczeniowej (automatyka przekaźnikowa, automatyka cyfrowa CZAT 
3000, automatyka cyfrowa CZAT 3000plus lub inna). 

W konstrukcji zostały wydzielone kanały do prowadzenia obwodów okrężnych. 

4.1.1.4. Przedział szyny głównej „+” 
Z przedziału wyłącznikowego obwodu głównego połączenie z szyną główną „+” następuje poprzez górny 

izolator przepustowo - wsporczy. Poprzez obwód główny wyłącznika i dolny izolator przepustowy następuje połączenie 
z przedziałem szyny obejściowej i przyłącza kablowego. Szyna główna jest prowadzona na górnych izolatorach 
przepustowo – wsporczych. 

4.1.1.5. Przedział szyny obejściowej 
Z dolnego izolatora przepustowego następuje połączenie z szyną obejściową poprzez odłącznik obejściowy. 

Szyna obejściowa jest prowadzona na izolatorach wsporczych. 

4.1.1.6. Przedział przyłącza kablowego 
Szyna przyłącza kablowego jest wyprowadzona z dolnego izolatora przepustowego poprzez jeden lub dwa 

boczniki. 

Dojście do przedziału kablowego pola w wykonaniu wolnostojącym (o szerokości 750 mm) następuje po 
otwarciu drzwi znajdujących się z tyłu pola, w jego dolnej części. W dolnej części tego przedziału znajduje się również 
wspornik do mocowania kabli. W drzwiach tego przedziału wydzielono miejsce na przetwornik pomiarowy. 

Drzwi przedziału kablowego są zamykane zamkiem z blokadą elektromagnetyczną. Zamek ten jest otwierany 
kluczem patentowym, a w stanach awaryjnych specjalnym kluczem. Podanie napięcia na mechanizm zamka następuje 
po naciśnięciu przycisku znajdującego się na drzwiach tego przedziału. 

4.1.1.7. Przedział szyny ochronnej i pomocniczej (-) 
Przedział ten znajduje się w tylnej części pola. Szyna ochronna PE przykręcana jest do wsporników konstrukcji, 

natomiast pomocnicza (-) prowadzona jest w wydzielonym kanale izolacyjnym. 
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4.1.1.8. Blokady pola zasilacza trakcyjnego 
4.1.1.8.1. Blokada przetaczania członu wysuwnego 

Blokada przetaczania [2,3] członu wysuwnego [1] uniemożliwia wytoczenie wózka wyłącznikowego z położenia 
pracy, jeśli nie jest on otwarty, a dźwignia rygla blokady nie jest podniesiona. 

Działanie blokady polega na tym, że w położeniu pracy wprowadzenie korby napędowej w gniazdo napędu 
powoduje otwarcie styków wyłącznika, (gdy nie nastąpiło wyłączenie wyłącznika przed manewrowaniem). 
Równocześnie zostaje podniesiony rygiel pozycji wózka. 

Pozostawienie korby w gnieździe napędu powoduje, że rygiel pozycji wózka zostaje podniesiony w czasie 
przetaczania członu wysuwnego. Wyciągnięcie korby w położeniu próby powoduje mechaniczne zablokowanie członu 
wysuwnego w tym położeniu. Pozostawienie korby w gnieździe napędu uniemożliwia załączenie wyłącznika. 

 
Rysunek 5. Blokada przetaczania i położenia członu wysuwnego 

 

4.1.1.8.2. Blokady drzwi 
Blokada ta powoduje, że w pozycji pracy nie ma możliwości otwarcia drzwi przedziału wyłącznikowego [2]. 

Otwarcie tych drzwi jest możliwe tylko w pozycji próby. W celu otwarcia drzwi należy podnieść do góry rygiel [1], 
który znajduje się z boku lewego przedniego słupka konstrukcji członu wysuwnego [3]. Po podniesieniu rygla oraz 
otwarciu zamków możliwe jest otwarcie drzwi. 

 
Rysunek 6. Blokada otwierania drzwi 
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Drzwi przyłącza kablowego posiadają blokadę otwierania. Blokadę tą stanowi zamek elektromagnetyczny. 
Otwarcie drzwi jest możliwe tylko w pozycji próby i gdy odłącznik szyny obejściowej jest otwarty. W stanach 
awaryjnych otwarcie drzwi jest możliwe przy pomocy specjalnego klucza (nagwintowanego drucika). 

Uwaga: 

Pozostawienie klucza w środkowej pozycji zamka może spowodować spalenie cewki zamka po podaniu na 
nią napięcia, w przypadku braku przycisku podającego napięcie na zamek. 

 

 

4.1.1.8.3. Blokada złącz obwodów pomocniczych 
Blokada ta zabezpiecza złącze obwodów pomocniczych [1] przed wystawieniem członu wysuwnego przy nie 

rozłączonych obwodach pomocniczych. Rygiel [2] sprzężony z układem złącz wtykowych obwodów pomocniczych 
powoduje mechaniczne zablokowanie wózka (na członie wysuwnym znajdują się dwa bolce [4] mechanicznie 
blokujące wyjechanie członu wysuwnego). Mechanizm blokady jest umieszczony w górnej przedniej części stałej 
przedziału wyłącznikowego [3]. Po rozłączeniu złącz sprężyna powoduje przesunięcie rygla i zwolnienie blokady. 

 

 
Rysunek 7. Blokada złącz obwodów pomocniczych – stan odblokowany 

 
Rysunek 8. Blokada złącz obwodów pomocniczych – stan zablokowany 

4.1.1.8.4. Blokady elektryczne między aparatami obwodów głównych 
Blokady te realizowane są przez układy automatyki. Opis według indywidualnego projektu podstacji. 

Uwaga: 

Instrukcja niniejsza nie obejmuje tego opisu. 

 

 

 

4.1.1.8.5. Blokada przesłony ruchomej 
Po wyjechaniu członu ruchomego z przedziału wyłącznikowego [1] istnieje możliwość zablokowania otwierania 

ruchomych przesłon izolacyjnych złącz głównych [2]. W prowadnicy przesłony znajduje się otwór [4], który przy 
zamkniętej przesłonie pokrywa się z otworem w konstrukcji pola [3]. W otwory te można włożyć kłódkę [5]. Po 
zamknięciu kłódki nie ma możliwości otwarcia przesłony ruchomej. 
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Rysunek 9. Blokada przesłony ruchomej  
– blokada założona 

 

 

4.1.1.8.6. Blokada przed ręcznym manewrowaniem odłącznika obejściowego 
Blokada ta uniemożliwia ręczne manewrowanie odłącznikiem w polu zasilacza trakcyjnego, w przypadku, gdy 

przez niego przepływa prąd. 

 

 
Rysunek 11. Blokada przed ręcznym manewrowaniem 

odłącznikiem– stan zablokowany 

 
Rysunek 12. Blokada przed ręcznym manewrowaniem 

odłącznikiem– stan odblokowany 

 

Chcąc ręcznie manewrować odłącznikiem należy przekręcić dźwignię [2] (Rysunek 11, Rysunek 12) o kąt 90o 
przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Przekręcenie dźwigni powoduje zmianę położenia krzywki [3], 
zostaje odblokowany otwór [1], przez który można włożyć korbę ręcznego napędu odłącznika. Przekręcenie krzywki 
powoduje również, przełączenie mikrołącznika [4]. Mikrołącznik ten jest włączony w układ automatyki podstacji. 



Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji rozdzielnic prądu stałego 660 V typu RPS plus dla trakcyjnych podstacji tramwajowych i trolejbusowych . 

 

13

Zadziałanie mikrołącznika powoduje wyłączenie wyłącznika zasilacza trakcyjnego lub wyłącznika rezerwowego, 
w zależności od układu pracy rozdzielnicy. 

Blokada ta równocześnie uniemożliwia sterowanie napędem silnikowym odłącznika. 

W przypadku zastosowania odłącznika z nabudowanym łącznikiem na napędzie silnikowym zmiana położenia 
styków mikro-łącznika następuje w momencie wkładania korby sterowania ręcznego na wał silnika. 

4.1.1.9. Sygnalizacja w polach zasilacza trakcyjnego 
4.1.1.9.1. Sygnalizacja położenia członu wysuwnego 

Na drzwiach członu wysuwnego[3] (rys 13) znajduje się wskaźnik położenia tego członu [2]. Sygnalizowane jest 
położenie pracy oraz położenie próby i odłącznika (wskaźnik znajduje się w tym samym miejscu). W położeniu próby 
na wskaźniku biała kreska na zielonym tle jest w środku szkiełka wskaźnika. W położeniu pracy na wskaźniku biała 
kreska na czerwonym tle jest w środku szkiełka wskaźnika. 

 
Rysunek 13. Sygnalizacja położenia członu ruchomego i stanu styków wyłącznika 

4.1.1.9.2. Wskaźnik stanu styków wyłącznika 
Na drzwiach członu wysuwnego [3] (rys. 13) znajduje się wskaźnik stanu styków wyłącznika[1]. Sygnalizowany 

jest stan styków wyłącznika szybkiego prądu stałego w zasilaczu trakcyjnym oraz wyłączniku rezerwowym. Stan 
załączony wyłącznika jest sygnalizowany cyfrą I na czerwonym tle. Stan wyłączony wyłącznika jest sygnalizowany 
cyfrą 0 na zielony tle. 

4.1.1.9.3. Sygnalizacja stanu wyłącznika 
Sygnalizacja ta może być zrealizowana poprzez elektryczny wskaźnik położenia, bądź układ lampek 

sygnalizacyjnych. Jest ona zabudowana na drzwiach przedziału aparatury sterowniczej i wkomponowana w schemat 
synoptyczny rozdzielnicy. Sterowanie tą sygnalizacją odbywa się za pomocą styków pomocniczych wyłącznika 
szybkiego. 

4.1.1.9.4. Sygnalizacja stanu położenia odłącznika 
Sygnalizacja ta może być zrealizowana poprzez elektryczny wskaźnik położenia, bądź układ lampek 

sygnalizacyjnych. Jest ona zabudowana na drzwiach przedziału aparatury sterowniczej i wkomponowana w schemat 
synoptyczny rozdzielnicy. Sterowanie tą sygnalizacją odbywa się za pomocą styków pomocniczych odłącznika. 

4.1.1.9.5. Sygnalizacja zadziałania aparatury obwodów głównych 
Sygnalizacja stanów aparatury jest realizowana poprzez łączniki pomocnicze członu wysuwnego wyłącznika 

szybkiego odłącznika szyny obejściowej. Opis sygnalizacji według indywidualnego projektu podstacji. 

Uwaga: 

Instrukcja niniejsza nie obejmuje tego opisu. 
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4.1.2. Pole wyłącznika rezerwowego  
Pole to jest wykonane identycznie jak pole zasilacza trakcyjnego, z tą różnicą, że nie występuje tutaj przedział 

przyłącza kablowego. Wyłącznik szybki przeznaczony jest natomiast do zasilania szyny obejściowej. Człon wysuwny 
jest identyczny i zamienny z innymi członami wysuwnymi. 

Konstrukcja pola wyłącznika rezerwowego jest identyczna jak zasilaczy trakcyjnych. Pola te nie są jedynie 
wyposażone w przyłącze kablowe lub przyłącze szynowe. 

Pole wyłącznika rezerwowego jest konstrukcję dwuczłonową. 

 
Rysunek 14. Pole wyłącznika rezerwowego 

 

 

4.1.3. Pole zespołu prostownikowego 
Pole zespołu prostownikowego jest przeznaczone do zasilania rozdzielnicy z jednego zespołu prostownikowego. 

Pole zespołu prostownikowego trakcyjnego jest konstrukcją jednoczłonową (stacjonarną). 

Pole zespołu prostownikowego (umożliwia przyłączenie jednego zespołu prostownikowego oraz rozdzielenie szyny „-”; 
wyposażone jest w jeden odłącznik dwubiegunowy; pole przystosowane do rozdzielnicy w wykonaniu wolnostojącym; 
szerokość pola 750 mm) (Rysunek ); 

 

 
Rysunek 15. Pole zespołu prostownikowego 

W polu zostały wydzielone następujące przedziały: 

a) odłącznikowy (1); 

b) aparatury sterowniczej (2); 

c) szyny głównej „+” (3); 
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4.1.3.1. Przedział odłącznikowy 
W polach zespołu prostownikowego w wykonaniu wolnostojącym (o szerokości 750 mm) zabudowany jest 

jeden odłącznik dwubiegunowy zespołu prostownikowego. W przedziale tym jest również zabudowany napęd 
silnikowy oraz łączniki pomocnicze odłącznika. 

Bezpośrednio pod dolnymi zaciskami odłączników znajduje się przyłącze kablowe oraz wspornik do mocowania kabli. 

W czasie przeglądów dojście do odłącznika następuje po otwarciu drzwi w tylnej części pola. 

4.1.3.2. Przedział aparatury sterowniczej 
W konstrukcji pola zespołu prostownikowego został wydzielony przedział aparatury sterowniczej przeznaczony 

do zabudowy aparatury sterowniczej związanej z zespołem prostownikowym oraz do prowadzenia obwodów okrężnych 
i kabli sterowniczych wprowadzonych z kanału kablowego. Kanały te mogą być również umieszczane na dachu pola. 

4.1.3.3. Przedział szyny głównej „+” 
Szyna główna „+” jest bezpośrednio przymocowana do odłącznika (odłączników). Szyna ta jest prowadzona na 

izolatorach wsporczych. 

4.1.3.4. Przedział szyny ochronnej i pomocniczej „-” 
Przedział ten znajduje się w tylnej części pola. Szyna ochronna PE przykręcana jest do wsporników konstrukcji 

znajdujących się w tylnej części pola. 

4.1.3.5. Blokada w polu zespołu prostownikowego 
4.1.3.5.1. Blokada przed ręcznym manewrowaniem odłącznika  

Blokada ta uniemożliwia ręczne manewrowanie odłącznikiem w polu odłącznikowym zespołu 
prostownikowego, w przypadku, gdy przez niego przepływa prąd. 

Chcąc ręcznie manewrować odłącznikiem należy przekręcić dźwignię [2] (Rysunek 1, Rysunek 12) o kąt 90o 
przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Przekręcenie dźwigni powoduje zmianę położenia krzywki [3], 
zostaje odblokowany otwór [1], przez który można włożyć korbę ręcznego napędu odłącznika. Przekręcenie krzywki 
powoduje również, przełączenie mikrołącznika [4]. Mikrołącznik ten jest włączony w układ automatyki podstacji. 
Zadziałanie mikrołącznika powoduje wyłączenie zespołu prostownikowego. W przypadku łącznika nabudowanego na 
napędzie silnikowym przełączenie mikrołącznika następuje w momencie wkładania korby na wał silnika. Wówczas nie 
występują elementy jak na rysunku 11 i 12. 

Blokada ta równocześnie uniemożliwia sterowanie napędem silnikowym odłącznika. 

4.1.3.6. Sygnalizacja w polu zespołu prostownikowego 
4.1.3.6.1. Sygnalizacja stanu położenia odłącznika 

Sygnalizacja ta może być zrealizowana poprzez elektryczny wskaźnik położenia, bądź układ lampek 
sygnalizacyjnych. Jest ona zabudowana na drzwiach przedziału aparatury sterowniczej i wkomponowana w schemat 
synoptyczny rozdzielnicy. Sterowanie tą sygnalizacją odbywa się za pomocą styków pomocniczych odłącznika. 

4.1.4. Pole zespołu prostownikowego z potrzebami własnymi 
Pole zespołu prostownikowego z potrzebami własnymi przeznaczone jest do zasilania rozdzielnicy z jednego 

zespołu prostownikowego w wykonaniu wolnostojącym. Budowa takiego pola jest identyczna jak pola zespołu 
prostownikowego. Pole to posiada dodatkowo dwie wnęki przeznaczone na aparaturę obwodów sterowniczych. Górna 
wnęka aparatowa jest przeznaczona na aparaturę sterowniczą pola. Dolna wnęka przeznaczona jest na aparaturę potrzeb 
własnych. 

4.1.5. Pole kabli powrotnych typu  
Pole kabli powrotnych przeznaczone jest do rozprowadzenia kabli minusowych. Wykonane może być w kilku 

wersjach zależnych od: ilości kabli powrotnych, układu pracy oraz zabudowanych urządzeń w polu. Kable powrotne 
mogą być łączone z szyną „-” poprzez boczniki pomiarowe i odłączniki dla każdego kabla lub z pominięciem 
odłączników. Każdy kabel posiada pomiar prądu wykonywany pośrednio poprzez bocznik. W jednym polu kabli 
powrotnych można zabudować max do 16 kabli powrotnych. 

Istnieją następujące typy pól kabli powrotnych: 
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a) pole kabli powrotnych typu CKP / B 12 (B14) (Rysunek ); 

b) pole kabli powrotnych typu CKP / B 12 (B14) O (Rysunek ); 

c) pole kabli powrotnych typu CKP / B 16 O (Rysunek ); 

W oznaczeniu typu pola litery i cyfry oznaczają: 

a) litera B – oznacza, że pole jest przystosowane do rozdzielnic wolnostojących (o szerokości 750 mm); 

b) litera O – oznacza, że kable w polu są przyłączane poprzez odłącznik (brak tej litery oznacza brak odłącznika); 

c) cyfra 6 – oznacza, że pole jest przystosowane do przyłączenia 6 kabli powrotnych; 

d) cyfra 12 – oznacza, że pole jest przystosowane do przyłączenia 12 kabli powrotnych; 

e) cyfra 14 – oznacza, że pole jest przystosowane do przyłączenia 14 kabli powrotnych; 

f) cyfra 16 – oznacza, że pole jest przystosowane do przyłączenia 16 kabli powrotnych. 
 

 
Rysunek 16. Pole kabli powrotnych typu CKP / B12 

 
Rysunek 17. Pole kabli powrotnych typu CKP / B 12 O 

 
 

 
Rysunek 18. Pole kabli powrotnych typu CKP / B 16 O 

W polu zostały wyróżnione następujące przedziały: 

a) szyny „-”; 

b) przyłączy kablowych; 

c) przedział szyny głównej „+”. 

 

 

 

 

4.1.5.1. Przedział szyny „-” 
Przedział ten znajduje się w tylnej części pola. W przedziale tym prowadzona jest szyna „-”. Z tego przedziału 

poprzez bocznik jest ona połączona z przedziałem przyłączy kablowych. 

4.1.5.2. Przedział przyłączy kablowych 
W przedziale tym znajdują się przyłącza kablowe dla kabli powrotnych. Maksymalnie w jednym polu może być 

przyłączone 16 kabli powrotnych. Kable powrotne są przyłączane poprzez odłącznik i bocznik. Istnieje również 
wykonanie, w którym nie występują odłączniki. Przyłącza kablowe mogą być umieszczane w czterech rzędach. Pod 
każdym z rzędów jest umieszczone belka służąca do zamocowania kabla. 

Na drzwiach przedziału przyłączy kablowych są umieszczone amperomierze: amperomierz mierzący prąd szyny 
zbiorczej „-” oraz amperomierze mierzące prąd w poszczególnych kablach powrotnych. Są one wkomponowane w 
schemat synoptyczny pola kabli powrotnych. 
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4.1.5.3. Przedział szyny głównej „+” 
O ile to wynika z układu rozdzielnicy w polu kabli powrotnych jest wyodrębniony przedział szyny głównej „+”. 

Szyna ta niej jest powiązana z układem elektrycznym pola kabli powrotnych. 

4.1.6. Urządzenie EZZ 
Urządzenie EZZ służy do ochrony ziemnozwarciowej rozdzielnicy. Może ono być dostarczane jako oddzielne 

pole lub zostać zabudowane w polu kabli powrotnych. W przypadku zabudowy celce kabli powrotnych dostęp do kabli 
powrotnych jest od tyłu rozdzielnicy a amperomierze zabudowane są na drzwiach od frontu rozdzielnicy. Dostęp do 
EZZ jest również od frontu rozdzielnicy. 

Uwaga: 

Instrukcja niniejsza nie obejmuje zasad eksploatacji urządzenia EZZ. 

5. Zasady BHP 

5.1. Zasady ogólne 
W trakcie pracy rozdzielnica jest pod napięciem niebezpiecznym dla życia. W trakcie eksploatacji rozdzielnicy 

należy przestrzegać następujących zasad: 

a) instalacja, dozór, obsługa i naprawa może być dokonywana tylko przez wykwalifikowany personel, zgodnie 
z odpowiednimi wymogami i przepisami bezpieczeństwa; 

b) nie wolno dotykać żadnych elementów znajdujących się pod napięciem; 

c) kategorycznie zabrania się manewrowania odłącznikami za pomocą ręcznej korby w przypadku, gdy odłącznik 
przewodzi (lub może przewodzić) prąd; grozi to poważną awarią (spalenie rozdzielnicy lub zagrożenie życia 
obsługi); 

d) śruby i nakrętki należy dokręcać momentem określonym w instrukcji; 

e) instalować rozdzielnicę tak aby śmieci, narzędzia lub woda nie dostały się do jej wnętrza; 

f) klucze do drzwi, korby napędów wyłączników i odłączników itp. powinna posiadać tylko upoważniona osoba; 

g) po zablokowaniu wyłącznika zasilacza z powodu negatywnej próby linii, każdorazowo należy ustalić (i w razie 
potrzeby usunąć) przyczynę zadziałania zabezpieczenia; 

h) 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; 

i) parametry sieci, w której rozdzielnica jest instalowana muszą odpowiadać danym technicznym podanym 
w tabliczce znamionowej i w dokumentacji techniczno ruchowej; 

j) instalowanie oraz warunki środowiskowe, w których rozdzielnica będzie eksploatowana, muszą być zgodne 
z niniejszą instrukcją; 

k) nie wolno eksploatować rozdzielnicy ze zdemontowanymi osłonami, przegrodami i innymi częściami. 

Nie dotrzymanie wymagań niniejszej instrukcji obsługi powoduje utratę gwarancji. Ponadto 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. 
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5.2. Zasady bezpiecznego użytkowania 
W czasie użytkowania rozdzielnicy należy przestrzegać następujących zasad: 

a) nie wolno pozostawiać członu wysuwnego w położeniu pośrednim; grozi to przeskokiem napięcia w obwodzie 
głównym; 

b) po wprowadzeniu członu wysuwnego należy wyjąć korbę napędową; 

c) nie wolno usuwać jakichkolwiek istniejących blokad; 

d) czynności konserwacyjne wyłącznika oraz pozostałej aparatury znajdującej się na członie wysuwnym można 
przeprowadzać tylko w stanie beznapięciowym poza rozdzielnicą; 

e) czynności konserwacyjne wyłącznika oraz odłączników przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi tych 
aparatów; 

f) podczas próby sterowania wyłącznika może się pojawić sygnał w obwodzie sterowania, który może 
spowodować niespodziewane załączenie lub wyłączenie wyłącznika; dlatego podczas tej próby należy unikać 
bezpośredniego kontaktu z mechanizmami wyłącznika; 

g) 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; 

h) przed założeniem przedłużacza obwodów pomocniczych należy uziemić człon wysuwny przy pomocy 
specjalnego przewodu uziemiającego; 

i) nie przyłączać przedłużacza obwodów sterowniczych do niekompletnego członu wysuwnego i zawsze odłączać 
przedłużacz przed jakimikolwiek pracami konserwacyjnymi; 

j) po zmianach nastaw w automatyce należy sprawdzić poprawność ustawienia czasów działania cyklu próby linii; 

k) w przypadku otwarcia drzwi przyłączy kablowych należy mieć na uwadze możliwość istnienia napięcia na 
zaciskach kablowych, podawanego od strony sieci trakcyjnej lub prostownika; wszelkie prace wykonywane 
w tym przedziale mogą być prowadzone tylko przy założonych uziemiaczach przenośnych; 

l) w czasie przestawiania członu wysuwnego należy dokładnie przestrzegać opisu podanego w niniejszej instrukcji; 
nie przestrzeganie tego może doprowadzić do awarii (np. wyrwania wiązek złącz wtykowych lub uszkodzenia 
innych elementów); 

m) podczas wykonywania prób działania wózka wyłącznikowego poza polem, powinien być on uziemiony 
specjalnym uziemiaczem dostarczanym wraz z rozdzielnicą; 

n) przy odłączaniu przedłużacza obwodów pomocniczych jako ostatni należy odłączyć przewód uziemiający człon 
wysuwny. 

5.3. Odłączenie zasilania 
W przypadku konieczności dostępu do elementów, które normalnie znajdują się pod napięciem należy wszystkie 

źródła zasilania odłączyć, przestawić człony wysuwne w pozycję próby, 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. 
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6. Odbiór, transportowanie i magazynowanie 

6.1. 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. 

6.2. Transportowanie i rozpakowywanie 
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 
prostownikowych, pole kabli powrotnych itd.). 

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. Oddzielnie są dostarczane szyny 
poziome rozdzielnicy. Na każdej z szyn jest nabita cecha. 

Nie dopuszczalne jest transportowanie pól (np. samochodem) z wtoczonym cz łonem wysuwnym. 

Pola dostarczane są standardowo w pokrowcach foliowych. 

6.3. Podnoszenie 
Każde pole rozdzielnicy posiada na dachu 4 śruby z uchem. Przeznaczone są one do jego podnoszenia za 

pomocą dźwigu, żurawika lub suwnicy. Całą konstrukcję należy zawsze podnosić za wszystkie 4 śruby z uchem. 
Niedopuszczalne jest podnoszenie za mniej niż 4 śruby. Wszystkie 4 liny dźwigu, żurawika lub suwnicy powinny mieć 
jednakową długość, tak aby po podniesieniu pola zachować równoległość płaszczyzn podłogi i dna pola. 

Pole należy podnosić możliwie wolno. Należy unikać gwałtownego szarpania podczas podnoszenia pola. Może 
to doprowadzić do zdeformowania pola i uniemożliwi prawidłową współpracą członu wysuwnego rozdzielnicy 
z członem stałym. 

Tabela 2 Przybliżone masy pół i elementów rozdzielnicy typu RPS plus 

Lp. Pole lub element rozdzielnicy Masa [kg] 

1.  Pole zasilacza trakcyjnego 600 

2.  Pole wyłącznika rezerwowego 550 

3.  Pole zespołu prostownikowego 450 

4.  Wózek  300 

5.  Pole kabli powrotnych 
CKP/B12 O 420 

6. Pole kabli powrotnych 
CKP/B14 O 450 

7. Pole kabli powrotnych 
CKP/B16 O 450 

8. Pole kabli powrotnych 
CKP/B12 400 

9. Pole kabli powrotnych 
CKP/B14  430 
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6.4. Magazynowanie 
Jeśli po nadejściu rozdzielnicy ma ona być magazynowana przez jakiś czas, należy ją rozpakować, sprawdzić 

czy nie uległa uszkodzeniu w czasie transportu. Następnie należy ją ponownie opakować i składować w miejscu 
czystym, suchym, nie narażonym na oddziaływania klimatyczne, wolnym od działania chemicznie czynnych par 
i gazów. W zasadzie nie przewiduje się składowania na zewnątrz. Jeśli składowanie odbywa się w pobliżu wznoszonego 
budynku, 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. 

Temperatura otoczenia podczas składowania powinna wynosić od - 5 oC do + 40 oC. Nie dopuszczalne są nagłe 
zmiany temperatury mogące spowodować roszenie. 

7. Instalowanie 

7.1. 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 niniejszej instrukcji. Rozdzielnica i wszystkie jej elementy składowe 
muszą być suche i czyste. Wszystkie powierzchnie izolacyjne należy oczyścić suchą, niestrzępiącą się lub suchą miękką 
bibułą. 

7.2. Warunki posadowienia 
Rozdzielnica musi być posadowiona na wypoziomowanej podłodze betonowej. Wytrzymałość podłogi musi być 

dostosowana do ciężaru rozdzielnicy. Plan fundamentów pokazano na poniższym rysunku (Rysunek 19). W dolnej 
części każdego pola rozdzielnicy znajdują się otwory o średnicy Ø 14. Każde pole należy przykręcać do podłoża 4 
śrubami M 12. 

 

 
 

Rysunek 19 Rozmieszczenie otworów fundamentowych pól rozdzielnicy  
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Usytuowanie rozdzielnicy w rozdzielni względem ścian i sufitu, przedstawiają poniży rysunek (Rysunek ). 
Wszystkie wymiary w centymetrach. 

 
Rysunek 20 Usytuowanie rozdzielnicy w wykonaniu wolnostojącym w rozdzielni (wymiary w cm). 

 

W przypadku posadowienia rozdzielnicy na kanale kablowym, należy przestrzeń pod przedziałem wyłącznika 
szybkiego celki zasilacza trakcyjnego i wyłącznika rezerwowego zabezpieczyć dodatkowymi ceownikami (Rysunek 
21). Wzmocnienia te mają na celu zabezpieczenia dna przed odkształceniem konstrukcji. 

 
Rysunek 21 Wzmocnienie kanału kablowego pod zasilaczem trakcyjnym. 

1. Rama fundamentu 

2. Ceownik wzmacniający 

 

Zaleca się oznaczyć podłogę według rysunków montażu rozdzielnicy i jej rozplanowania. Niedopuszczalne jest 
występowanie szczelin między dnem rozdzielnicy, a podłogą rozdzielni, co może świadczyć o jej nierówności. 

7.3. Łączenie pól 
Poszczególne pola rozdzielnicy należy łączyć ze sobą zgodnie z dostarczaną wraz z rozdzielnicą instrukcją jej 

montażu. 
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Boczne ściany każdego z pól w części przedniej i tylnej posiadają otwory, które służą do skręcenia pól ze sobą. 
Dwa pola ze sobą są skręcone przy pomocy przygotowanych z jednej strony ram konstrukcji tulejki ze śrubami M 6 . 

 

 
Rysunek 22  Szczegół łączenia ze sobą pól rozdzielnicy w wykonaniu wolnostojącym (o szerokości 750 mm) 

Sposób skręcania: 

Włożyć tulejkę między ramy szaf. Połączyć ramy szaf przy pomocy śrub i tulejki specjalnej. 
 

7.4. Łączenie szyn zbiorczych (głównej i obejściowej) oraz uziemiających 
Łączenie pól rozdzielnicy i mocowanie zdemontowanych na czas transportu szyn poziomych wykonuje się 

dwoma sposobami: 

a) należy sukcesywnie skręcać ze sobą pola (po dwa pola), przykręcić do śrub fundamentowych, a następnie należy 
montować kolejne odcinki szyn zbiorczych i uziemiających; 

b) należy skręcić ze sobą wszystkie pola, mocując do śrub fundamentowych, a następnie montować poszczególne 
odcinki szyn zbiorczych i uziemiających. 

Szyny łączy się przy pomocy elementów dołączonych do przesyłki. Wszystkie szyny dostarczane z rozdzielnicą 
są cechowane i należy je montować zgodnie z instrukcji montażu dostarczaną wraz z rozdzielnicą, zawierającą wykaz 
elementów dostarczonych z rozdzielnicą oraz sposób rozmieszczenia szyn. Przy dokręcaniu śrub należy stosować klucz 
dynamometryczny i dociągać śruby momentem podanym w rozdziale 13 niniejszej instrukcji. 

Sposób rozmieszczenie zdemontowanych na czas transportu szyn poziomych jest pokazany w oddzielnie 
dostarczanej z rozdzielnicą instrukcji montażu. 

Wszystkie połączenia szyn w rozdzielnicy powinny być wykonane zgodnie z przedstawionymi poniżej 
szczegółami skręcania. 

7.4.1. Szczegóły skręcania występujące przy rozdzielnicy  

7.4.1.1. Szczegół mocowania szyny głównej „+” na izolatorze przepustowo – 
wsporczym w polu zasilacza trakcyjnego i wy łącznika rezerwowego 

Szyna główna „+” na izolatorze przepustowo wsporczym w polu zasilacza trakcyjnego jest mocowana w 
następujący sposób: 

a) szyna główna „+” jest przymocowana bezpośrednio do izolatora przepustowo wsporczego, jeżeli jest ona 
podwójna lub potrójna to się je oddziela przy pomocy przekładek szyny o grubości równej grubości szyny 
(Rysunek 23); 

b) szyna główna „+” jest przymocowana do izolatora przepustowo wsporczego poprzez przekładkę, jeżeli jest ona 
podwójna lub potrójna to się je oddziela przy pomocy przekładek szyny o grubości równej grubości szyny 
(Rysunek 24); 
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c) na izolatorze przepustowo wsporczym łączone są dwa kolejne odcinki szyny głównej „+” (Rysunek 25). 

 

 
Rysunek 23 Szczegół skręcania szyny głównej na 

izolatorze przepustowo wsporczym w polu zasilacza 
trakcyjnego I 

 
Rysunek 24 Szczegół skręcania szyny głównej na 

izolatorze przepustowo wsporczym w polu zasilacza 
trakcyjnego II 

 

 

 

 

1. Szyna główna „+”. 

2. Przekładka szyny. 

3. Izolator przepustowo wsporczy. 

4. Element zabezpieczający śrubę. 

5. Śruba z łbem sześciokątnym M 16 × ... . 

6. Podkładka okrągła 17. 

7. Podkładka sprężysta 16,3. 

8. Nakrętka sześciokątna M 16. 

 

 

 

Rysunek 25 Szczegół skręcania szyny głównej na 
izolatorze przepustowo wsporczym w polu zasilacza 

trakcyjnego III 
 

7.4.1.2. Szczegół skręcania szyny głównej „+” z szyną odłącznika w polu zespołu 
prostownikowego 

W przypadku gdy, występuje pojedyncza lub podwójna szyna główna „+”, mocowana jest ona wówczas 
bezpośrednio do szyny odłącznika pola zespołu prostownikowego. Dla szyny głównej „+” potrójnej lub większej, każda 
następna jest oddzielona przekładką szyny o grubości równej grubości szyny. 
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Rysunek 26 Szczegół skręcania szyny głównej „+” z 
szyną odłącznika w polu zespołu prostownikowego 

 

1. Szyna główna „+”. 

2. Szyna odłącznika zespołu prostownikowego. 

3. Element zabezpieczający śrubę. 

4. Przekładka szyny. 

5. Śruba z łbem sześciokątnym M 16 × ... . 

6. Podkładka okrągła 17. 

7. Podkładka sprężysta 16,3. 

8. Nakrętka sześciokątna M 16. 

 

7.4.1.3. Szczegół skręcania szyny obejściowej 
Szyna obejściowa może być skręcana w dwojaki sposób: 

a) mocowana w polu zasilacza trakcyjnego, z odłącznikiem OWD, za wyjątkiem skrajnego zasilacza trakcyjnego 
(Rysunek ); 

b) mocowana w polu skrajnego zasilacza trakcyjnego, z odłącznikiem OWD lub w polu wyłącznika rezerwowego, 
z odłącznikiem OWD (Rysunek ). 

c) mocowana w polu zasilacza trakcyjnego, z odłącznikiem STOL (Rysunek ); 

d) mocowana w wyłącznika rezerwowego, z odłącznikiem STOL (Rysunek ). 
 

 
Rysunek 27 Szczegół skręcania szyny obejściowej I 

 
Rysunek 28 Szczegół skręcania szyny obejściowej II 
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Rysunek 29 Szczegół skręcania szyny obejściowej III 

 
Rysunek 30 Szczegół skręcania szyny obejściowej IV 

 

 
1. Szyna obejściowa. 

2. Szyna odłącznika obejściowego. 

3. Śruba z łbem sześciokątnym M 16 × ... . 

4. Podkładka okrągła 17. 

5. Podkładka sprężysta 16,3. 

6. Nakrętka sześciokątna M 16. 

 

7.4.1.4. Szczegół skręcania szyny ochronnej PE 
Szyna PE zawsze jest pojedyncza. Poszczególne odcinki szyny są skręcane bezpośrednio ze sobą. 

 

 
Rysunek 31 Szczegół skręcania szyny ochronnej PE 
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Rysunek 32 Szczegół skręcania szyny ochronnej PE 
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1. Szyna ochronna PE. 

2. Śruba z łbem sześciokątnym M 12 × 35. 

3. Podkładka okrągła 12,5 

4. Podkładka sprężysta 12,2. 

5. Nakrętka z łbem sześciokątnym M 12. 

6. Nakładka 

 

7.4.1.5. Szczegół skręcania szyny PE z konstrukcją 
Szyna PE zawsze jest mocowana do konstrukcji pola w dwóch miejscach. 

 

 
Rysunek 33 Szczegół skręcania szyny PE z konstrukcją 

 

1. Szyna PE. 

2. Element konstrukcji pola. 

3. Śruba z łbem sześciokątnym M 16 × 35. 

4. Podkładka okrągła 17. 

5. Podkładka sprężysta 16,3. 

 

7.4.1.6. Szczegół skręcania szyny „-” z szyną odłącznika w polu zespołu 
prostownikowego 

W przypadku gdy występuje pojedyncza lub podwójna szyna „-”, mocowana jest ona wówczas bezpośrednio do 
szyny odłącznika pola zespołu prostownikowego. Dla szyny „-” potrójnej lub większej, każda następna jest oddzielona 
przekładką szyny o grubości równej grubości szyny. 

 

 
Rysunek 34 Szczegół skręcania szyny „-” z szyną 

zespołu prostownikowego 

 

1. Szyna „-”. 

2. Szyna odłącznika zespołu prostownikowego. 

3. Element zabezpieczający śrubę. 

4. Śruba z łbem sześciokątnym M 16 × ... . 

5. Podkładka okrągła 17. 

6. Podkładka sprężysta 16,3. 

7. Nakrętka z łbem sześciokątnym M 16. 
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7.4.1.7. Szczegół skręcania szyny głównej („+” i „-”) 
Szczegół ten pokazuje sposób skręcania dwóch odcinków szyny głównej „+” i „-”w polach zespołu 

prostownikowego. 

 

 
Rysunek 35 Szczegół skręcania szyny „-” 

 

1. Szyna główna 

2. Element zabezpieczający śrubę. 

3. Śruba z łbem sześciokątnym M 16 × ... . 

4. Podkładka okrągła 17. 

5. Podkładka sprężysta 16,3. 

6. Nakrętka sześciokątna M 16. 

 

7.4.1.8. Szczegół skręcania szyny „-” z bocznikiem 
W przypadku, gdy występuje pojedyncza lub podwójna szyna „-”, mocowana jest ona wówczas bezpośrednio do 

bocznika. Dla szyny „-” potrójnej lub większej, każda następna jest oddzielona przekładką szyny o grubości równej 
grubości szyny. 

 

 
Rysunek 36 Szczegół skręcania szyny „-” z bocznikiem 

 

1. Szyna „-”. 

2. Bocznik. 

3. Przekładka szyny. 

4. Śruba z łbem sześciokątnym M 16 × ... (M 20 × ...). 

5. Podkładka sprężysta 16,3 (20,5). 

6. Podkładka okrągła 17 (21). 

7. Nakrętka sześciokątna M 16 (M 20). 

 

7.4.1.9. Szczegół mocowania szyny na izolatorze wsporczym 
Na izolatorze wsporczym mogą być mocowane: od jednej do czterech szyn 10 × 80 lub 10 × 100. Jeżeli 

występuje szyna podwójna lub większa, to są one oddzielane od siebie przekładkami o grubości równej grubości szyny. 
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Rysunek 37 Szczegół mocowania szyny na izolatorze 

wsporczym 

 

1. Izolator wsporczy. 

2. Szyna. 

3. Nakładka na izolator. 

4. Przekładka szyny. 

5. Śruba z łbem sześciokątnym M 10 × ... . 

6. Podkładka sprężysta 10,2. 

7. Podkładka okrągła 10,5. 

 

 

7.5. Dostęp do przedziałów 
Drzwi od strony frontowej rozdzielnicy wyposażone są w zamki, natomiast dostęp do przedziałów tylnych 

uzyskuje się po odkręceniu rygli lub otwarciu zamków. Drzwi przedziału przyłącza kablowego są wyposażone w zamek 
z blokadą elektromagnetyczną zamykany kluczem patentowym. 

8. 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 zasilaczy trakcyjnych w wykonaniu wolnostojącym (o szerokości 750 mm) dostęp do przyłącza 
kablowego uzyskuje się po otwarciu tylnych dolnych drzwi rozdzielnicy. 

W polach zespołów prostownikowych dostęp do przyłącza kablowego uzyskuje się po otwarciu drzwi pola. 

Kable sterownicze do rozdzielni należy wprowadzać specjalnymi otworami i prowadzić w przeznaczonych do 
tego kanałach kablowych. 
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9. Uruchomienie 

9.1. 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 niniejszej instrukcji. 

Przed każdym uruchomieniem rozdzielnicy należy przeprowadzić poniższe próby. 

9.2. Próby działania 

9.2.1. Dane na tabliczce znamionowej 
Należy upewnić się, czy dane na tabliczkach znamionowych rozdzielnicy odpowiadają danym zawartym 

w dołączonej do rozdzielnicy dokumentacji techniczno - ruchowej. 

9.2.2. Próba mechanicznego działania wyłączników 
Próby mechanicznego działania wyłącznika szybkiego należy przeprowadzać po wyjechaniu człony wysuwnego 

z rozdz0ielnicy. Próby te należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi i montażu wyłącznika szybkiego typu 
BWS. Instrukcja ta jest dostarczana wraz z rozdzielnicą. 

9.2.3. Próba mechanicznego działania odłączników 
Próby mechanicznego działania odłączników należy wykonywać po odłączeniu rozdzielnicy 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, co najmniej 3 razy. 

Uwaga: 

Manewrowanie ręczne za pomocą korby według punktu 12.4. Nie przestrzeganie zaleceń z punktu 12.4 
może doprowadzić do uszkodzenia przekładni odłącznika. 

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

9.3. Badania elektryczne 

9.3.1. Niezbędny sprzęt 
Do przeprowadzenia badań elektrycznych rozdzielnicy potrzebny jest następujący sprzęt: 

a) przedłużacz obwodów sterowniczych, który jest dostarczany wraz z rozdzielnicą; 

b) uziemiacz wózka wyłącznikowego; 

c) zasilacz regulowany prądu stałego (do pomiarów rezystancji obwodów metodą techniczną); 

d) woltomierz i amperomierz magnetoelektryczny o odpowiednich zakresach dostosowanych do zasilacza 
wymienionego w punkcie c); 

e) jednofazowy autotransformator z transformatorem probierczym zdolnym do wygenerowania napięcia 
probierczego o wartości 5 kV. 
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9.3.2. Próby obwodów głównych 
Jeśli jest to tylko możliwe, należy odłączyć całą rozdzielnicę. Zostanie wtedy sprawdzona izolacja całego 

obwodu głównego. 

W celu wykonania próby należy odłączyć całą rozdzielnicę, wtoczyć człony wysuwne do pozycji pracy. 
Zamknąć wszystkie wyłączniki szybkie. Wszystkie urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej powinny być na czas 
próby odłączone, obwody pomocnicze uziemione. 

Napięcie probiercze powinno być przyłożone do szyny głównej „+”, ,pozostałe szyny rozdzielnicy powinny 
uziemione. Próbę należy przeprowadzić podnosząc napięcie probiercze od zera do wartości 75 % × 4,5 V. Utrzymywać 
nastawią wartość napięcia probierczego przez 1 minutę, po czym wolno obniżać 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 należy uznać za pozytywny, jeżeli w czasie próby nie nastąpi przeskok ani przebicie izolacji. 

Po wyłączeniu napięcia probierczego 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. 

Jeżeli odłączenie całej rozdzielnicy niej jest możliwe należy wykonać próbę obwodów głównych członu 
wysuwnego. Próbę należy przeprowadzić w identyczny sposób jak całej rozdzielnicy. 

9.3.3. Próby obwodów pomocniczych 
Jeżeli jest to tylko możliwe, należy odłączyć całą rozdzielnicę. Zostanie wtedy sprawdzona izolacja obwodów 

pomocniczych całej rozdzielnicy. 

Próbę należy przeprowadzić przykładając napięcie probiercze o wartości 2000 V pomiędzy połączone ze sobą 
obwody pomocnicze, a szynę uziemiającą na czas 1 minuty. 

Jeżeli odłączenie całej rozdzielnicy nie jest możliwe należy wykonać próbę obwodów pomocniczych członu 
wysuwnego. Próbę należy przeprowadzić w identyczny sposób jak całej rozdzielnicy. 

9.3.4. Próby elektrycznego działania wyłącznika 
Próby elektrycznego działania wyłącznika szybkiego należy przeprowadzać po wytoczeniu członu wysuwnego 

z rozdzielnicy. Próby te należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi i montażu wyłącznika szybkiego typu BWS. 
Instrukcja ta jest dostarczana wraz z rozdzielnicą. 

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. 

9.3.5. Próby elektrycznego sterowania odłącznikiem 
Próby elektrycznego działania odłączników należy wykonywać po odłączeniu rozdzielnicy Przed próbą należy 

przejść na sterowanie ręczne rozdzielnicy (automatyka rozdzielnicy powinna być wyłączona). Następnie przy pomocy 
przycisków umieszczonych na drzwiach przedziału aparatury sterowniczej zamknąć odłącznik, a następnie należy go 
otworzyć. Czynność powtórzyć, co najmniej 3 razy. 

Próby te mogą być wykonywane tylko na odłącznikach wyposażonych w napęd silnikowy. 
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9.3.6. Próby działania obwodu próby linii 
W położeniu próby należy dokonać pomiaru czasu cyklu próby linii oraz poprawności działania tego obwodu. 

Rezystor główny obwodu próby izolacji linii o oporności 6 Ω zaprojektowany jest dla pracy dorywczej w sieci 
tramwajowej o napięciu 660 V prądu stałego. Łączny maksymalny czas pracy rezystora w odniesieniu do jednego cyklu 
próby linii może wynosić 6 sekund przy najwyższym napięciu systemu Umax Zarówno w automatyce przekaźnikowej 
jak i cyfrowej opornik może realizować jeden z dwóch zalecanych cykle pracy: 

a) WS
14 (18s) – PL (2s) – W15 (18s) – PL16 (2s) – W (18s) – PL (2s) – blokada17; 

b) WS (18s) – PL (3s) – W (18s) - PL (3s) – blokada. 

Rzeczywisty czas załączenia rezystora PL jest sumą czasu nastawienia automatyki oraz czasu własnego 
odpadania stycznika i przekaźników (który wynosi około 0,5 sekundy) stąd czas nastawienia automatyki powinien 
wynosić odpowiednio 1,5 s. dla cyklu „a)” lub 2,5 sek. dla cyklu „b)”. 

Po negatywnym wyniku cyklu badania próby izolacji linii następny pełny cykl może nastąpić po czasie 
minimum 3 minut. Kolejne powtórzenie cykli prób jw. może nastąpić po 15 minutach. 

Po każdym negatywnym cyklu próby linii należy określić i usunąć przyczynę negatywnych wyników próby 
(zwarcie, doziemienie itp.), a następnie ponowić próbę załączenia zasilacza. 

Rezystor zabezpieczony jest zwarciowo wkładką topikową WBT 1,5 / 40 o prądzie znamionowym 40 A. 
Z uwagi na pasmową charakterystykę wkładek topikowych nie jest możliwe pełne zabezpieczenie rezystora przy 
prądach przeciążeniowych, dlatego też należy bezwzględnie przestrzegać podanych wyżej cykli pracy próby izolacji 
linii. 

Przy uruchomieniu rozdzielnicy i w czasie przeglądów okresowych należy dokonać sprawdzenia czasów cykli 
pracy rezystora, zarówno w układach ze sterowaniem przekaźnikowym, jak i cyfrowym. 

Uwaga: 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia spowodowane niezgodną, 
z niniejszymi zaleceniami, eksploatacją rozdzielnicy. 

9.3.7. Układ sterowania rozdzielnicą 
Należy dokonać sprawdzenia prawidłowego funkcjonowania zainstalowanej automatyki w rozdzielnicy oraz 

poprawności realizowanych przez nią blokad pomiędzy aparatami rozdzielnicy oraz sprawdzić nastawy aparatury 
zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową podstacji. 

10. Manewrowanie 

10.1. 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 niniejszej instrukcji. 

10.2. Sprzęt pomocniczy 
Dodatkowy sprzęt pomocniczy, który może być niezbędny w trakcie obsługi. 

a) korba napędu członu wysuwnego;  

b) korba ręcznego przestawienia odłącznika; 

c) gwintowany drucik do awaryjnego otwierania zamka z blokadą elektromagnetyczną. 

                                                           
14 - wyłączenie samoczynne zasilacza. 
15 - obwód próby linii wyłączony. 
16 - rzeczywisty czas załączenia opornika próby linii. 
17 - zablokowanie układu po negatywnym cyklu próby linii. 



Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji rozdzielnic prądu stałego 660 V typu RPS plus dla trakcyjnych podstacji tramwajowych i trolejbusowych. 

 

32

10.3. Wtaczanie członu wysuwnego do pola 
Wózek należy wprowadzić do przedziału wyłącznikowego do położenia próby. W tym położeniu wózek zostaje 

samoczynnie zablokowany (po wprowadzeniu wózka blokada powoduje ustawienie go w pozycji próby przez 
wprowadzenie bolca ruchomego [2] (Rysunek 38) w wycięcie krzywki [4]). 

W pozycji próby należy załączyć obwody pomocnicze przez odsunięcie sworzni blokujących i włożenie wtyczek 
wózka do gniazd wtykowych w części stałej (następuje zwolnienie blokady mechanicznej [3] zabezpieczającej przed 
usiłowaniem wysunięcia wózka przy załączonych wtyczkach). Przy wprowadzaniu wózka należy sprawdzić stan 
wskaźnik położenia wózka. W pozycji próby wskaźnik ma kolor zielony, a w pozycji pracy czerwony. 

10.4. Przestawianie członu wysuwnego do położenia pracy z położenia 
próby 

Aby przestawić człon wysuwny do położenia pracy z położenia próby należy unieść w górne położenie osłonę 
otworu korby [2] (Rysunek 38), włożyć korbę (następuje odblokowanie stanu położenia wózka oraz otwarcie styku 
łącznika blokady wózka). Kręcąc korbą w prawo, zgodnie z oznaczeniem na tabliczce, wprowadzić wózek w położenie 
pracy. Podczas przestawiania wózka wskaźnik położenia zmienia kolor z zielonego na czerwony. 

Po wyciągnięciu korby opada samoczynnie osłona otworu korby, wózek zostaje zablokowany w położeniu pracy, 
równocześnie zostaje zamknięty styk łącznika blokady w obwodzie cewki trzymającej wyłącznika szybkiego. 

Po tych czynnościach pole jest gotowe do pracy. 

Uwaga: 

Po dokręceniu śruby napędu wózka do oporu należy wykonać pół obrotu korbą z powrotem. 

10.5. Przestawianie człony wysuwnego z położenia pracy do położenia 
próby 

Aby przestawić człon wysuwny z położenia pracy do położenia odłączenia należy włożyć korbę do mechanizmu 
napędowego (jeżeli wyłącznik był załączony, styk łącznika blokady elektrycznej wózka spowoduje jego otwarcie). 
Korbą należy kręcić w lewo zgodnie z oznaczeniem na tabliczce do oporu (wózek ustawi się w położeniu próby). 
Podczas przestawiania wózka wskaźnik położenia zmienia kolor z czerwonego na zielony. Wyjąć wtyczki obwodów 
sterowniczych, co spowoduje zwolnienie blokady uniemożliwiającej wysunięcie wózka z celki. 

Uwaga: 

Wyjęcie wtyczek obwodów sterowniczych jest łatwiejsze przy otwartych drzwiach wózka. 

Wózek jest gotowy do wystawienia z celki - wyjęcie korby w pozycji próby spowoduje zablokowanie wózka 
w tej pozycji; odblokowanie ponowne nastąpi po włożeniu korby do mechanizmu napędowego lub podniesieniu 
przysłony tego mechanizmu. 

 
Rysunek 38 Manewrowanie wózkiem zasilacza trakcyjnego 
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10.6. Otwarcie drzwi wózka 
Otwarcie drzwi wózka możliwe jest tylko w stanie próby. W celu otwarcia drzwi należy otworzyć dwa zamki, 

następnie zwolnić blokadę umieszczoną po lewej bocznej stronie wózka przez uniesienie dźwigni blokady w górę. 

Uwaga: 

Niedopuszczalne jest usiłowanie otwarcia drzwi, gdy wózek jest w położeniu pracy lub między stanem 
pracy i próby - grozi to uszkodzeniem zawiasów drzwi. 

10.7. Elektryczne manewrowanie wyłącznikiem w pozycji odłączenia 
Zgodnie z instrukcją obsługi wyłącznika szybkiego typu BWS. 

10.8. Inne 
Opis działania osprzętu dodatkowego oraz automatyki jest w instrukcji obsługi osprzętu i automatyki lub 

w suplemencie do niniejszej instrukcji, który jest zawsze dostarczany z rozdzielnicą. 

11. Próby 

11.1. 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 5. 

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. 

11.2. Niezbędny sprzęt 
Podczas prób potrzebny jest następujący sprzęt pomocniczy: 

a) przedłużacz obwodów sterowniczych; 

b) uziemiacz członu wysuwnego; 

c) jednofazowy autotransformator z transformatorem probierczym zdolnym do wygenerowania napięcia 
probierczego do wartości skutecznej 5 kV; 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); 

d) źródło prądu stałego zdolne do wymuszenia prądu nastawy wyzwalacza; 

11.3. Próby okresowe 
Poniższe próby powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w roku lub po wykonaniu przez wyłącznik 300 

cykli ZW (w zależności od tego, który z warunków jest spełniony wcześniej): 

a) sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji obwodów głównych; 

b) sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej obwodów pomocniczych; 

c) sprawdzenie nastawy wyzwalacza; 

d) oględziny komory łukowej; 

e) oględziny wyłącznika ze szczególnym uwzględnieniem elementów izolacyjnych i styków; 

f) pomiar styczności styku głównego. 
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11.3.1. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji obwodów 
głównych 

Przed rozpoczęciem badania zapoznać się z punktem 11.1. 

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 punkt 11.3.2). 

Wyłącznik fabrycznie nowy należy sprawdzać napięciem probierczym o wartości skutecznej 4,5 kV. Wyłącznik 
używany, który wyłączał już zwarcia lub przeciążenia należy sprawdzać napięciem probierczym o wartości obniżonej 
o 25 %. 

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 punkt 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 stany przerwy zestykowej wyłącznika należy wykonać próbę według punktu 
11.3.2. 

11.3.2. Sprawdzenie izolacji obwodów głównych wyłącznika 
Przed rozpoczęciem badania zapoznać się z punktem 11.1. 

Badanie napięciem probierczym obwodów głównych wyłącznika w pozycji rozdzielenia należy przeprowadzić 
każdorazowo w trakcie prób okresowych. Napięcia probiercze i czasy prób według punktu 11.3.1. 

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. 

Uwaga: 

Nagłe zdjęcie napięcie 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. 
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11.3.3. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej obwodów pomocniczych 
Przed rozpoczęciem badania zapoznać się z punktem 11.1. 

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 11.3.4. 

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 wyjścia 
zabezpieczenia 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. 

11.3.4. Sprawdzenie izolacji obwodów pomocniczych wyłącznika 
Przed rozpoczęciem badania zapoznać się z punktem 11.1. 

W celu przeprowadzenia próby należy wytoczyć człon wysuwny do położenia rozdzielenia. Sprawdzenie należy 
przeprowadzić przykładając napięcie probiercze o wartości skutecznej 2000 V pomiędzy połączone ze sobą obwody 
pomocnicze wyłącznika a uziemioną obudowę wózka na czas 1 minuty. Po wyłączeniu napięcia upewnić się, czy 
zostały usunięte połączenia tymczasowe. Wynik sprawdzenia należy uznać za pozytywny, jeżeli w czasie próby nie 
nastąpi przebicie izolacji 

11.3.5. Sprawdzenie nastawy wyzwalacza 
Sprawdzenie należy wykonać w celu zapobieżenia niepożądanym wyłączeniom wyłącznika. 

W celu sprawdzenia należy wymusić w obwodzie głównoprądowym wyłącznika prąd równy nastawie 
wyłącznika. Wyłącznik powinien wyzwolić przy prądzie równym nastawie wyłącznika 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 tylokrotnie mniejszy od prądu 
nastawy wyzwalacza, z ilu zwojów składa się cewka probiercza wprowadzona w miejsce cewki wyzwalacza 
wyłącznika. 

11.3.6. Oględziny komory łukowej 
Sprawdzenie jest bardzo ważnym przeglądem eksploatacyjnym. Pozwala on sprawdzić wizualnie stan przegród 

komory, rożków i klinów. W przypadku stwierdzenia nadmiernego napylenia przewodzącego materiału pochodzącego 
ze styków wyłącznika (miedź, srebro) należy warstwę tą usunąć przy pomocy skrobaka wykonanego z twardej stali. 
W przypadku nadmiernego zużycia materiału izolacyjnego przegród komory łukowej należy wymienić komorę łukową. 

Po wykonaniu powyższych czynności należy komorę przedmuchać suchym i czystym sprężonym powietrzem. 
Po założeniu komory łukowej na wyłącznik należy wykonać próbę według punktu 11.3.2. 

11.3.7. 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 instrukcji 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 styk 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.). 

11.3.8. 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 powierzchnia styczności powinna wynosić co 
najmniej 75 % powierzchni zestyku. Oceniając stan styku na podstawie pomiaru należy zdawać sobie sprawę z tego, że 
kryterium to odnosi się do wyłącznika obciążonego prądem znamionowym. Jeżeli wyłącznik jest obciążony w sposób 
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ciągły prądem mniejszym od znamionowego możliwe jest zmniejszenie powierzchni zestyku w stosunku równym 
kwadratowi ilorazu prądu znamionowego do prądu rzeczywistego obciążenia wyłącznika. 

12. Czynności regulacyjne 
Rozdzielnica zmontowana zgodnie z instrukcją dostawcy nie wymaga żadnych czynności regulacyjnych od 

strony mechanicznej. Ewentualną konieczność dokonania regulacji, mogącą pojawić się w trakcie eksploatacji 
ogranicza się wyłącznie do członu wysuwnego zasilacza trakcyjnego. 

12.1. Zamontowanie wyłącznika szybkiego na wózku 
W przypadku konieczności demontażu i ponownego montażu wyłącznika na wózku należy zachować 

następujący sposób postępowania: 

a) ustawić wyłącznik na wózku, włożyć 4 śruby mocujące i lekko dokręcić tak, żeby była możliwość jego 
przesuwania; 

b) wtoczyć wózek do pola do stanu pracy celem właściwego ustawienia się wyłącznika względem złącz 
wtykowych; 

c) wysunąć wózek z pola i dokręcić śruby mocujące wyłącznik. 

12.2. Awaryjne otwieranie drzwi przedziału wyłącznikowego pola zasilacza 
trakcyjnego 

W przypadku konieczności otwarcia drzwi przedziału wyłącznikowego pola zasilacza trakcyjnego lub 
wyłącznika rezerwowego należy odkręcić śruby zawiasów, otworzyć zamki drzwi przedziału. Po tych operacjach 
można zdjąć drzwi. 

Uwaga: 

Przy awaryjnym otwarciu drzwi obwód wyłącznik szybki może się znajdować pod napięciem sieci trakcyjnej. 

12.3. Awaryjne otwarcie drzwi przyłączy kablowych pola zasilacza 
trakcyjnego 

W przypadku konieczności otwarcia drzwi przyłączy kablowych, gdy wyłącznik szybki pola lub rezerwowy jest 
załączony, możliwe jest awaryjne zwolnienie blokady zamka elektromagnetycznego przez włożenie w otwór nad 
zamkiem gwintowanego drucika i wkręcenie go do oporu. 

Uwaga: 

Przy awaryjnym otwarciu drzwi obwód odpływowy jest pod napięciem sieci trakcyjnej. 

12.4. Awaryjne manewrowanie odłącznikiem z napędem silnikowym 
Odłącznik wyposażony jest w korbę służącą do ręcznego manewrowania odłącznikiem i stanowi napęd awaryjny 

dla odłącznika. W przypadku konieczności awaryjnego otwarcia odłącznika należy kręcić korbą, w kierunku podanym 
na tabliczce ostrzegawczej, do momentu całkowitego otwarcia noża odłącznika. 

W przypadku zamykania odłącznika należy kręcić korbą, w kierunku podanym na tabliczce ostrzegawczej, do 
momentu całkowitego wejścia noża odłącznika na zestyk stały (równoległe ustawienie noża w stosunku do podstawy 
odłącznika. 

Dalsze kręcenie w obu przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia przekładni napędu silnikowego. 

13. Przeglądy konserwacyjne i smarowanie 
W normalnych warunkach pracy rozdzielnica wymaga minimalnej konserwacji. Natomiast, gdy rozdzielnica jest 

ustawiona w miejscu o wysokim zapyleniu i zanieczyszczeniu wymagane są częstsze niż normalnie przeglądy 
konserwacyjne. 

Przeglądy konserwacyjne należy przeprowadzać po każdym wyłączeniu ciężkiego zwarcia lub wykonaniu przez 
wyłącznik 30 cykli ZW, lecz nie częściej niż raz do roku. W przypadku wyłączenia ciężkiego zwarcia należy w 
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pierwszym rzędzie dokonać przeglądu wyłącznika szybkiego i komory, zgodnie z instrukcją obsługi wyłącznika oraz 
punktem 11 niniejszej instrukcji. 

Podczas przeglądu potrzebne są następujące materiały: 

a) odkurzacz; 

b) szmaty; 

c) detergent o odczynie alkalicznym; 

d) śrubokręty; 

e) klucze, różnych rozmiarów i typów, w tym klucz dynamometryczny; 

f) wazelina bezkwasowa; 

g) olej maszynowy; 

h) smar stały maszynowy. 

W trakcie przeglądu należy przeprowadzić następujące oględziny i inspekcje. 

Tabela 3 Oględziny i inspekcje okresowe rozdzielnicy typu RPS 

Rejon Miejsce Kryterium oceny Sposób badania Środek zaradczy 

Cała 
rozdzielnica Cała rozdzielnica Brak kurzu, kleistego 

brudu Oględziny 
Usunąć przy pomocy 

szmatki zwilżonej 
detergentem 

Brak pęknięć Oględziny 
Wymiana 

uszkodzonych 
elementów 

Prawidłowość 
zamocowania - brak 

luzów 
Oględziny Dokręcenie śrub Materiał 

izolacyjny 

Wsporniki izolacyjne szyn 
i aparatów, okładziny izolacyjne 
przedziału wyłącznikowego, 
przegroda izolacyjna na członie 
wysuwnym 

Brak kurzu lub 
okopceń Oględziny Czyszczenie 

Obwód główny względem 
ziemi 

Wytrzymałość 
dielektryczna Sprawdzenie izolacji Oczyścić i ponowić 

próbę 

Między zaciskami obwodu 
głównego 

Wytrzymałość 
dielektryczna Sprawdzenie izolacji Oczyścić i ponowić 

próbę 
Całość 
izolacji 

Obwody pomocnicze względem 
ziemi 

Wytrzymałość 
dielektryczna Sprawdzenie izolacji Oczyścić i ponowić 

próbę 

Zużycie styków Sprawdzenie według 
punktu 11.3.8 

Dopiłowanie lub 
wymiana styków 

Wyłącznik szybki Brud na elementach 
izolacyjnych 
i metalowych 

Oględziny Czyszczenie 

Brak uszkodzeń 
i zużycia 

Oględziny według 
punktu 11.3.6 

naprawa uszkodzeń 
lub wymiana komory 

Komora łukowa Brak napylenia 
materiałem 

przewodzącym 
wewnątrz komory 

Oględziny według 
punktu 11.3.6 Czyszczenie 

Wtyki złącz torów głównych Brak nadmiernego 
zużycia Oględziny Wymiana 

Elementy 
obwodu 

głównego 

Mocowanie wyłącznika BWS 
oraz szyn Brak luzów Oględziny Dokręcenie śrub 

mocujących 
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Rejon Miejsce Kryterium oceny Sposób badania Środek zaradczy 

Złącze obwodów pomocniczych Brak uszkodzeń 
mechanicznych Oględziny Wymiana 

Zamocowanie aparatów Brak luzów Oględziny Dokręcenie śrub 
mocujących 

Zaciski Poprawne połączenie Oględziny Dokręcenie śrub 

Obwody 
pomocnicze 

Oprzewodowanie Pewne zamocowanie Oględziny Naprawa mocowania 
 

Brak zabrudzeń lub 
ciał obcych Oględziny Oczyszczenie 

Lekka, płynna praca, 
bez zacięć 

Sprawdzenie 
działania 

Oczyszczenie 
i przesmarowanie 

Odkształcenia lub 
nadmierne zużycie Oględziny Naprawa lub 

wymiana części 

Poprawność 
działania Próba działania 

Skorygowanie 
usterek lub wymiana 

części 

Napęd 
i mechanizmy 

Mechanizm napędowy, 
ruchoma przegroda izolacyjna 
wtyków złącz torów głównych, 
mechanizmy blokad 

Pewne zamocowanie Oględziny Dokręcenie śrub 

Konserwację przeprowadzić zgodnie z instrukcjami fabrycznymi. Przesmarować niżej wyszczególnione 
elementy rozdzielnicy: 

a) szczękowe złącza wtykowe oraz uziemiający zestyk ślizgowy na dnie celki smarować wazeliną bezkwasową; 

b) styki nożowe odłączników smarować wazeliną bezkwasową; 

c) śrubę pociągową napędu ręcznego wózka wyłącznikowego smarować smarem stałym; 

d) rolki popychaczy przesłony ruchomej pola wyłącznikowego smarować olejem maszynowym 1 ÷ 2 kropli 
w szczelinę między rolkę i dźwignię popychacza. 

Przy sprawdzaniu dociągnięcia połączeń śrubowych zaleca się stosowanie kluczy dynamometrycznych. 
Momenty dokręcania śrub podane są w rozdziale 14 niniejszej instrukcji. 

14. Momenty dokręcania 
Podczas montażu rozdzielnicy oraz jej przeglądów okresowych należy stosować następujące momenty 

dokręcania śrub: 

a) śruby M 5 - 5,7 Nm; 

b) śruby M 6 - 7,9 Nm; 

c) śruby M 8 - 17 Nm; 

d) śruby M 10 - 32 Nm; 

e) śruby M 12 - 50 Nm; 

f) śruby M 16 - 85 Nm; 

g) śruby M 20 - 120 Nm. 

15. 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 do rozdzielnic prądu stałego typu RPS: 
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Tabela 4 Wykaz części zapasowych 

Lp. Nazwa części zapasowej Numer rysunku 

1. Wyłącznik szybki typu BWS z komorą łukową Zgodnie z katalogiem wyłączników BWS 

2. Złącze wtykowe członu wysuwnego 2500 A Z – 321508 

3. Złącze wtykowe członu wysuwnego 3150 A Z – 315595 

4. Wtyk uziomowy członu wysuwnego Z – 443645 

5. Izolator przepustowo wsporczy Z – 13045 

6. Wtyk stały obwodu głównego zasilacza trakcyjnego Z – 319185 

7. Złącze obwodów pomocniczych Element katalogowy 

8. Napęd członu wysuwnego  

9. Wózek wyłącznikowy  

10. Wskaźnik położenia wózka  

11. Szybka wskaźnika położenia I – 438183 

12. Odłącznik szynowy OS 1000 Z – 326586 

13. Przedłużacz obwodów pomocniczych  

14. Uziemiacz członu wysuwnego  

15. Korba napędu ręcznego członu wysuwnego Z – 326194 spr. ręczne 

16. Korba napędu awaryjnego odłącznika  Element katalogowy 
 

16. Najczęściej występujące problemy 
Tabela 5 Najczęściej występujące problemy 

Objawy Możliwe przyczyny Sposób rozwiązania 

Sprawdzić wtyki złącz obwodów 
pomocniczych 

Brak napięcia sterowniczego 
Sprawdzić układ sterowania 
w rozdzielnicy 

Zawieszona przesłona 
gniazda napędu 

Sprawdzić poprawność położenia 
pracy lub próby 

Przesunąć płytkę przesłony 
w skrajne górne położenie Zablokowana osłona 

gniazda napędu Przeczyścić i nasmarować płytkę 
osłony 

Brak napięcia sterowniczego,  
przerwa na łączniku 
krańcowym blokady 
manewrowania 

Uszkodzony łącznik Sprawdzić i ewentualnie wymienić 
łącznik krańcowy blokady 

Wyłącznik szybki nie 
daje się załączyć w 
położeniu pracy 
i próby 

Niesprawny lub uszkodzony wyłącznik szybki, 
aparatura sterownicza lub napęd Sprawdzić wyłącznik 
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18 

 

                                                           
18 - tramwaj typu „Kummer” z 1895 roku, jeżdżący po ulicach Bielska od 1895 roku. 
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