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Aparaturę łączeniową i rozdzielnice należy instalować tylko w zamkniętych
pomieszczeniach odpowiednich dla urządzeń elektrycznych.

Trzeba zapewnić, żeby instalowanie, obsługa i konserwacja były dokonywane tylko
przez wykwalifikowanych elektryków.

Należy spełnić wszystkie obowiązujące normy (DIN VDE / IEC), warunki
przyłączania urządzeń elektrycznych i odpowiednie przepisy bezpieczeństwa pracy.

Należy przestrzegać odpowiednich wskazówek podanych w instrukcji obsługi przy
wszystkich czynnościach, dokonywanych na aparaturze łączeniowej i rozdzielniach.

Niebezpieczeństwo!
Szczególną uwagę należy zwracać w instrukcji obsługi na uwagi o niebezpieczeń-
stwie oznaczone znakiem ostrzegawczym.

Podczas normalnej pracy aparatury łączeniowej lub rozdzielnicy nie wolno
przekraczać obciążeń podanych w danych technicznych.

Instrukcja obsługi powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla
wszystkich osób mających do czynienia z instalowaniem, obsługą i konserwacją.

Personel użytkownika powinien we wszystkich sprawach związanych
z bezpieczeństwem pracy i prawidłową obsługą urządzeń działać w sposób
odpowiedzialny.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszą instrukcją obsługi
z przyjemnością dostarczymy informacje poprzez nasze placówki terenowe.

OSTRZEŻENIE

Trzeba zawsze przestrzegać wskazówek podanych
w instrukcji obsługi i zasad dobrej praktyki inżynierskiej.

Niebezpieczne napięcie może spowodować porażenie
elektryczne i oparzenia.

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy
na urządzeniu trzeba odłączyć zasilanie.

Na pierwszym miejscu zawsze bezpieczeństwo!
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1. Wprowadzenie

1.1
(rys. 1/1 i 1/2)

Rozłączniki typu C4 są rozłącznikami o styku nożowym
przesuwnym przeznaczone do Instalowania wnętrzo-
wego w rozdzielnicach izolowanych powietrzem. Mają
one zdolność łączeniową, która zaspakaja wszystkie
występujące w praktyce potrzeby, w szczególności
przeznaczone są do załączania,
• transformatorów

• kondensatorów

• kabli

• linni pierścieniowych i promieniowych na biegu jało-
wym i pracujących pod obciążeniem

Przy wyłączonym urządzeniu zachowana jest widoczna
przerwa w obwodzie.

Zasada przesuwu noża umożliwia małą głębokość za-
budowy aparatów. Ponieważ mogą być one bardzo
wąskiej budowy, pozwalają na tworzenie w najwyższym
stopniu oszczędnych pod względem miejsca
konstrukcji łączeniowych.

1.2

1.2.1

Aparaty łączeniowe odpowiadają następującym okreś-
leniom wg DIN VDE lub odpowiednich przepisów
IEC:

• DIN VDE 0670, część 2, ew. IEC 129

• DIN VDE 0670. część 4, ew. IEC 282-1

• DIN VDE 0670. część 301, ew. IEC 265-1

• DIN VDE 0670, część 1000, ew. IEC 694

1.2.2

Podczas montażu i eksploatacji należy uwzględnić
odpowiednie odnośne ustalenia, w szczególności:

• DIN VDE 0101, budowanie urządzeń elektroenerge-
tycznych o napięciach znamionowych powyżej 1 kV

• DIN VDE 0105. eksploatacja urządzeń elektroener-
getycznych

• DIN VDE 0141. eksploatacja urządzeń elektroener-
getycznych o napięciach znamionowych powyżej 1 kV

• Przepisy o zapobieganiu wypadkom branżowych
związków zawodowych lub podobnych organizacji.
W Niemczech są to m.in.:

– VBG 1, Przepisy związku zawodowego

– VBG 4, Przepisy związku zawodowego

– wytyczne dot. bezpieczeństwa dla materiałów
pomocniczych i warsztatowych

– Dane uzależnione od zamówienia ABB Calor Emag

Dane ogólne

Normy i przepisy

Zgodność

Montaż i eksploatacja

1.3.

1.3.1

Interpretacja wg. DIN VDE 0670, część 1000. "urzą-
dzenia na prąd zmienny na napięcia powyżej 1 kV" lub
publikacji IEC 694 z podanymi następującymi
wartościami granicznymi:

• Temperatura otoczenia:

– Wartość max. +40°C

– Wartość max. średniodobowa +35°C

– Wartość min. (odpowiada klasie
minus 5. wykonanie wnętrzowe) -5°C

• Wilgotność otoczenia

– Najwyższa wartość przeciętna
mierzonej przez ponad 24 h
relatywnej wilgotności powietrza 95 %

– Najwyższa wartość przeciętna
mierzonej przez 1 miesiąc
relatywnej wilgotności powietrza 90 %

• Wysokość ustawienia
– > 1000 m ponad normalnym poziomem morza

1.3.2

Specjalne warunki eksploatacji producent i użytkownik
uzgadniają między sobą. Na temat każdego specjal-
nego warunku eksploatacji należy najpierw zapytać
producenta.

• Wysokość ustawienia ponad 1000 m

– uwzględnić przyjęcie odporności na przebicie
powietrza

• Podwyższona temperatura otoczenia

– Zmniejszona jest wytrzymałość na obciążenia
prądowe

– Przewidzieć dodatkowe metody chłodzenia

• Klimat:

Unikać zagrożenia korozją i innych szkodliwych
czynników na obszarach

– o wysokiej wilgotności i/lub

– o dużych krótkotrwałych wahaniach temperatury

• Zapobiegać zjawiskom kondensacji za pomocą
środków zaradczych (np. ogrzewanie elektryczne)

Warunki eksploatacji

Normalne warunki eksploatacji

Specjalne warunki eksploatacji
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Rys. 1/1 Roz³¹cznik typu CK4, 12 kV Rys. 1/2 Roz³¹cznik typu CS4 z zamontowan¹ podstaw¹
bezpiecznikow¹ i uziemnikiem typu L, 12 kV



2. Dane techniczne

2.1 Dane techniczne rozłącznika C4

Tablica 1: Napięcia znamionowe

Napięcie znamionowe

Częstotliwość znamionowa Hz 50/60 50/60 50/60

Napięcie znamionowe probiercze udarowe 1)

Napięcie znamionowe probiercze udarowe
z przerwą międzystykową 1)

kV 75 95 125

kV 85 110 145

Napięcie znamionowe probiercze
o częstotliwości sieciowej 1)

kV 28 38 50

Napięcie znamionowe probiercze
o częstotliwości sieciowej z przerwą
międzystykową 1)

kV 32 45 60

kV 12 17,5 24

1) DIN VDE 0670, część 1000, lista 2/IEC 60694

Tablica 2: Prąd znamionowy

1)
2)

I dla rozłącznika CS4 bez podstawy bezpiecznikowej, patrz załącznik.
Typ wkładek bezpiecznikowych zatwierdzony przez producenta aparatów.
ma
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Tablica 3: Waga

Typ 1)

1)

2)
3)

Typ E – uziemnik dolny
Typ D – uziemnik górny
Typ C – uziemnik dolny i górny
Typ U – Podstawka bezpiecznikowa dolna
Typ L – Podstawka bezpiecznikowa dolna, uziemnik dolny

Lista 2 / 24 kV, dodatkowa izolacja
Tylko dla prądów znamionowych poniżej 630 A

Napięcie znamionowe 12 kV

Podziałka
między-
biegunowa

Waga

mm ca. kg

Napięcie znamionowe 17,5 kV / 24 kV

Podziałka
między-
biegunowa

Waga

mm ca. kg

CK4 / CS4

Uziemnik
typu E; D

Podstawa
bezpiecznikowa
typu U

Podstawa
bezpiecznikowa
typu L

2.2

Wyzwalacze

Dane techniczne rozłącznika C4

Urządzenie 3) Moc
znamionowa 1)

W

Wyzwalacz WYŁ -Y2 , -Y92) 2) 250

1)
2)
3)

Wartość średnia
Napięcie znamionowe 24, 48, 60, 110 i 220 V
Wyzwalacz posiada wewnętrzne połączenia umożliwiające
pracę przy napięciu AC/DC

2.3

Patrz rysunek 2/1

Liczba cykli łączeniowych
w zależności od prądu wyłączalnego

2.4
Patrz rysunki 2/2 do 2/9
Wymiary

Li
cz

ba
 o

pe
ra

cj
i  

 n

Prąd wyłączalny I (A)a

Rys. 2/1 Zale¿noœæ liczby cykli ³¹czeniowych
w zale¿noœci od pr¹du wy³¹czalnego.
Roz³¹cznik C4 12 kV / 17.5 kV / 24 kV
400 A, 630 A, 1250 A.
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Napięcie
znamionowe

12 kV

Możliwe wymiary f (od strony napędu)

Szczegół X: położenie w stosunku do płyty wsporczej

1)

2)
3)
4)
5)

6)

Minimalne położenie części nieizolowanych względem ziemi,
szerokość szyny 40 mm
Wg DIN
Położenie w stosunku do płyty wsporczej
Otwory transportowe 22
Strona otwierająca prawa: wymiar f = prawy, g = lewy (pokazany)
Strona otwierająca lewa: wymiar f = lewy, g = prawy
Kąt obrotu dla otwierania: ok. 90°
Kąt obrotu dla zamykania: ok. 51°

∅

-S1/-S2 = położenie dla styków pomocniczych
Możliwy montaż także w położeniu górnym

MB = Środek wału otwierającego
GA = Strefa robocza
C = Otwarty
0 = Zamknięty

Rys. 2/2: Szkic wymiarowy roz³¹cznika, typ CK4, 12 kV
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Napięcie
znamionowe

Możliwe wymiary f (od strony napędu)

17,5 kV/
24 kV

Szczegół Y: położenie w stosunku do płyty wsporczej
*) Lista 2: 24 kV z dodatkową izolacją

Rys. 2/3: Szkic wymiarowy roz³¹cznika, typ CK4, 17.5 kV / 24 kV

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

Minimalne położenie części izolowanych rurą samokurczliwą względem
ziemi, szerokość szyny 40 mm
Dla 17.5 kV, 170 mm
Położenie w stosunku do płyty wsporczej
Otwory transportowe 22
Strona otwierająca prawa: wymiar f = prawy, g = lewy (pokazany)
Strona otwierająca lewa: wymiar f = lewy, g = prawy
Napęd skokowy: wymagane lustrzane odbicie podczas montażu
Kąt obrotu dla otwierania: ok. 90°
Kąt obrotu dla zamykania: ok. 51°
Wg DIN

∅

-S1/-S2= położenie dla styków pomocniczych
Możliwy montaż także w położeniu górnym

MB = Środek wału otwierającego rozłącznika
GA = Strefa robocza
C = Otwarty
0 = Zamknięty
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Kąt otwarcia:

**) Po uwzględnieniu skrętu

Napięcie
znamionowe

Możliwe wymiary f (od strony napędu)

12 kV

Szczegół X: położenie w stosunku do płyty wsporczej

-S1/-S2 = położenie dla styków pomocniczych
Możliwy montaż także w położeniu górnym

MB = Środek wału otwierającego rozłącznika
GA = Strefa robocza
C = Otwarty
0 = Zamknięty

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

Minimalne położenie części nieizolowanych względem
ziemi, szerokość szyny 40 mm
Wg DIN
Położenie w stosunku do płyty wsporczej
Otwory transportowe 22
Naciąg sprężyny zamykającej
Naciąg sprężyny otwierającej
Odłączenie mech.
Napięcie sprężyny otwierającej
Położenie pośrednie dla napędu ręcznego
(sprężyny zamykające i otwierające nienapięte)
Kąt otwarcia
Naciąg sprężyny otwierającej
Przy montażu drugiego wyzwalacza WYŁ Y9, 65 mm (p. Rys. 5/3)

∅

Rys. 2/4: Szkic wymiarowy roz³¹cznika, typ CS4, 12 kV



360

m
in

.1
4
0

1
6
81

5
5

5

5

m
in

.
2
3
7

3
1
7

1
6
8

3
6
0
,5

6
2
9

312

35

360

398

M12

M12

2
7
9

2
2
2

1
2
8

55

MB

2
9
4

5
5
0

4
5
0

3
3
2

15

pp

249

r

42

15

c

a

fg

L 14x26

B

B

r

-S1/-S2

120

GA

L 14x26

Y

3
)

70

M12

4)

Y

)10

)8

),7 )9

)6

)5

7°1°

∅
3

0

70

B - B

15,5°
C

0

A

B

7° 1°+

90°

3512)

Kąt otwarcia:

**) Po uwzględnieniu skrętu

Napięcie
znamionowe

Możliwe wymiary f (od strony napędu)

Szczegół Y: położenie w stosunku do płyty wsporczej
*) Lista 2: 24 kV: z dodatkową izolacją

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

Minimalne położenie części izolowanych rurą samokurczliwą względem
ziemi, szerokość szyny 40 mm
Dla 17.5 kV; 170 mm
Położenie w stosunku do płyty wsporczej
Otwory transportowe 22
Naciąg sprężyny zamykającej
Naciąg sprężyny otwierającej
Odłączenie mech.
napięcie sprężyny otwierającej
Położenie pośrednie dla napędu ręcznego
(sprężyny zamykające i otwierające nienapięte)
Kąt otwarcia
Naciąg sprężyny otwierającej
Przy montażu drugiego wyzwalacza WYŁ Y9, 65 mm (p. Rys. 5/3)

∅

Rys. 2/5: Szkic wymiarowy roz³¹cznika, typ CS4, 17.5 kV / 24 kV

-S1/-S2 = położenie dla styków pomocniczych
Możliwy montaż także w położeniu górnym

MB = Środek wału otwierającego rozłącznika
GA = Strefa robocza
C = Otwarty
0 = Zamknięty
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Otwory transportowe 22∅

Rys. 2/6: Szkic wymiarowy uziemnika dla roz³¹czników CS4 i CK4,
Typu E i D, 12 kV / 25 kA

-S1/-S2 = położenie dla styków pomocniczych
Możliwy montaż także w położeniu górnym

MB = Środek wału otwierającego
D = Środek wału uziemnika typu D, moment obrotowy 100 Nm
E = Środek wału uziemnika typu E, moment obrotowy 100 Nm
V = Blokada
GA = Strefa robocza
C = Otwarty
0 = Zamknięty
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Napięcie
znamionowe

Możliwe wymiary f (od strony napędu)

1)

2)
3)
4)

Minimalne położenie części izolowanych względem
ziemi, szerokość szyny 40 mm
Dla 17.5 kV, 170 mm
Otwory transportowe 22
Wg DIN

∅

Rys. 2/7: Szkic wymiarowy uziemnika dla roz³¹czników CS4 i CK4,
Typu E i D, 17.5 kV / 20 kA i 24 kV / 16 kA

-S1/-S2 = położenie dla styków pomocniczych
Możliwy montaż także w położeniu górnym

MB = Środek wału otwierającego rozłącznika
D = Środek wału uziemnika typu D, moment obrotowy 100 Nm
E = Środek wału uziemnika typu E, moment obrotowy 100 Nm
V = Blokada
GA = Strefa robocza
C = Otwarty
O = Zamknięty
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Rys. 2/8: Szkic wymiarowy podstawy bezpiecznikowej
dla roz³¹czników CS4 i CK4, z uziemnikiem typu L, 12 kV

1)
2)

3)

Wg DIN
Minimalne położenie części izolowanych rurą samokurczliwą względem
ziemi, szerokość szyny 40 mm
Otwory transportowe 22∅

MB = Środek wału otwierającego rozłącznika
L = Środek wału uziemnika typu L, moment obrotowy 100 Nm
V = Blokada
GA = Strefa robocza
C = Otwarty
O = Zamknięty
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Minimalne położenie części izolowanych rurą samokurczliwą względem
ziemi, szerokość szyny 40 mm
Dla 17.5 kV, 185 mm
Otwory transportowe 22 Wg DIN
Wg DIN

∅

Rys. 2/9: Szkic wymiarowy podstawy bezpiecznikowej
dla roz³¹czników CS4 i CK4, z uziemnikiem
typu L 17.5 kV, 24 kV

MB = Środek wału otwierającego rozłącznika
L = Środek wału uziemnika typu L, moment obrotowy 100 Nm
V = Blokada
GA = Strefa robocza
C = Otwarty
O = Zamknięty
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3 Budowa i działanie

3.1 Podstawy budowy rozłącznika obciążenia
typu C4

(Rysunki 3/1, 3 / 4 do 3/8)

Rozłącznik obciążenia typu C4 jest kompaktowym apa-
ratem pracującym w oparciu o zasadę posuwu noża
Moduły składowe podstawowego wykonania rozłączni-
ka obciążenia:

• Rama podstawowa 1:
z wałkiem napędowym łącznika 1.2, wałkiem otwie-
rającym 1.3 i ramieniem łącznika 1.4

• Napęd skokowy 4 lub napęd zasobnikowy 5

• Górna część biegunów 2:
z izolatorami wsporczymi styków 2.1, stykiem 6 i sty-
kiem pomocniczym 8

• Dolna część bieguna 3:
z izolatorami wsporczymi styków 2.1. stykiem 6
i mostem łącznika 10

Wszystkie wymagane serie działań łączeniowych i na-
pędowniczych można zrealizować za pomocą dwóch
rodzajów napędu

• Typoszereg CK4:

– Napęd skokowy ZAŁĄCZ

– Napęd skokowy WYŁĄCZ

• Typoszereg CS4:

– Napęd sprężynowy ZAŁĄCZ

– Napęd zasobnbikowy WYŁĄCZ

Rodzaje napędów:

Modułowa budowa umożliwia uzbrojenie w dodatkowe
elementy:

• Część dolna do bezpieczników

• Uziemnik z napędem skokowym do wyboru:

– na dole

– na górze

– na dole i na górze

– umieszczone w polu bezpieczników

• Blokady mechaniczne pomiędzy rozłacznikiem
obciążenia, a jednym z uziemników

• Elementy napędowe do rozłaczników obciążenia
i uziemników, do wyboru napędzane ręcznie lub za
pomocą silnika

• Wyświetlacz stanu wyłącznika

• Wyświetlacz stanu napędu

• Łączniki pomocnicze do napędzania, sygnalizowa-
nia i ryglowania

• Wyzwalacze WYŁ l ZAŁ

• Położenie zwykłe: pionowo

• Inne położenia: możliwe na życzenie klienta

Podłączenia wyłączników 6.1 lub 7.1 są dostępne
w formie skrzynkowej ze swobodnymi końcami izolato-
rów wsporczych styków 2.1 lub 3.1.

Części dodatkowe:

Położenie rozłącznika obciążenia C4
po zamontowaniu:

Podłączenia wyłączników



2.1 Podstawowe części bieguna
Rys. 3/4 do 3/8)

Nazwa Poz.

Biegun 12 kV

dolny górny

Biegun 17,5 kV / 24 kV

dolny górny

Izolator żywiczny

Izolator żywiczny

Styk

Styk

Uchwyt styku

Końcówka styku

Sprężyna dociskowa

Płytka dociskowa

Płytka dociskowa

Przyłącze

Styk pomocniczy kpl.

Styk pomocniczy kpl.

Most łącznika

Most łącznika

Elektroda opalna

Styk uziemiający

Pokrywa

Śruba cylindryczna

Podkładka

Izolator styku

Podkładka sprężysta

Amortyzator

Amortyzator

Tuleja

Śruba cylindryczna

Nakrętka 6-0 kątna

Podkładka

Podkładka

Izolator styku

Rolka

2.1

3.1

6

7

6.2

6.3

6.4

6.5

7.2

6.1 / 7.1

8

9

10

11

12

13

14

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.4

3.2

3.3

3.5

3.6

x

-

x

-

x

10 szt.

20 szt.

x

-

x

-

-

x

-

-

x

-

x

x

-

x

-

x

x

-

x

-

-

x

x

x

-

x

-

x

10 szt.

20 szt.

x

-

x

x

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

x

x

10 szt.

20 szt.

-

x

x

-

-

-

x

x

x

x

x

x

-

x

-

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x

x

-

x

10 szt.

20 szt.

x

-

x

-

x

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-
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3.1.2
(Rysunki 2/2 do 2/5, 3/7 i 3/8)
Urządzenie podstawowe na CK4 i CS4:
• Wykonanie ogniotrwałe na rysunkach 3/7 i 3/8
• Każde urządzenie podstawowe przystosowane do

wyposażenia w napęd skokowy i zasobnikowy
Możliwe jest późniejsze przystosowanie.

• Napęd skokowy do wyboru umieszczony po lewej
lub prawej stronie

• Napęd akumulatorowy umieszczony zawsze po
lewej stronie.

• Koniec wału napędowego umieszczony zawsze po
przeciwnej stronie napędu

3.2
3.2.1

(Rysunki 2/2, 2/3 i 3/7)
• Napęd sprężynowy uchylny z dwiema sprężynami

naciskowymi w układzie tandemowym
• Elementy napędowe do CK4:

– Dźwignia wyłącznika
– Napęd ręczny obrotowy

(Instrukcja użytkowania BA 425)
– Napęd ręczny z kołem zębatym stożkowym

(Instrukcja użytkowania BA 423)
– Napęd silnikowy z kołem zębatym stożkowym

(Instrukcja użytkowania BA 424)
– Napęd wtykowy z połączeniem typu „flexball"*

(elastycznym)
• Orientacja obsługi napędu w CK4 (Patrząc z lewej

strony wyłącznika)
– Załączanie: wał napędowy 1.3 ok. 90°

kręcić w lewo (ruchem przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara) aż do ogranicznika ruchu

– Wyłączanie: wał napędowy 1.3 ok. 90°
kręcić w prawo (ruchem zgodnym z ruchem
wskazówek zegara) aż do ogranicznika ruchu

3 2.2
(Rysunki 2/4. 2/5, 3/8 i 3/9)
• Napęd sprężynowo-akumulatorowy:

– Sprężyna spiralna 6.2 jako sprężyna załączająca
– Sprężyna spiralna 5.3 jako sprężyna wyłączająca
– Sprężyna wyłączająca jest jednocześnie akumula-

torem energii wyłączania
– Zamek wyłącznika

• Elementy napędowe do CS4
– Dźwignia wyłącznika
– Napęd ręczny obrotowy

(Instrukcja użytkowania BA 425)
– Napęd ręczny z kołem zębatym stożkowym

(Instrukcja użytkowania BA 423)
– Napęd silnikowy z kotem zębatym stożkowym

(instrukcja użytkowania BA 424)

Rama wyłącznika, pełna

Napęd do CK4

Napęd do CS4

1

Konstrukcja napędów

– Napęd wtykowy z połączeniem typu „flexball”
(elastycznym piłkowym)

• Orientacja obsługi napędu w CS4: (Patrząc z lewej
strony wyłącznika) Uwzględnić rysunek 2/4 lub 2/5!
– Wstępne napięcie pól zataczających (konieczne

tylko przy określonym rodzaju wyłączeń wyłącznika
Patrz rozdział 3.3.3)
Przekręcić wał napędowy 53 dc 64 w lewo (ru-
chem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara)
aż do zamknięcia pól załączeniowych lub do
ogranicznika ruchu

– Załączanie: kręcić wał napędowy 84 do 93 w pra-
wo (ruchem zgodnym z ruchem wskazówek zega-
ra) aż nastąpi wyłączenie

– Wyłączanie: kręcić wał napędowy 84 do 93 w le-
wo (ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara) aż do ogranicznika ruchu

3.3
3.3.1

(Rysunki 3/1 do 2/3)
Most łącznika 10 lub 11 łączy jako główny tor prądowy
w stanie załączenia górne gniazdo wyłącznika 6.1 z dol-
nym gniazdem wyłącznika 7.1.
Pomocniczy tor prądowy z urządzeniem gaszeniowym
z zastosowaniem luku elektrycznego (styk pomocniczy
8 lub 9) umieszczony jest wewnątrz mostu wyłącznika
równolegle do głównego toru prądowego. System
styków pomocniczych pasuje kształtem do mostu
wyłącznika

• Główny tor prądowy jest otwierany bez użycia luku
elektrycznego.

• Prąd komutuje na jeszcze zamkniętym torze
pomocniczym prądowym.

• System styków pomocniczych zebrany jest
poprzez zapadkę 8.7 z mostu wyłącznika 10 lub 11.

• Zapadka 8.7 porusza się po dokładnie
zdefiniowanym torze.
Ruchomy styk 8.1 odbija przy tym za pomocą siły
sprężyny (8.4) z powrotem do swojego położenia
wyjściowego.

• Most wyłącznika porusza się dalej do położenia
końcowego

Poprzez połączenie następujących trzech zasad ga-
szenia osiągana jest optymalna wydajność łączeniowa:
1. Skompresowane powietrze wypływa z cylindra z ma-

teriału izolacyjnego.
2. Z materiału izolacyjnego dyszy gaszeniowej uwal-

niany jest gaz gaszeniowy.
3. Odległość elektrod szybko się zwiększa dzięki

błyskawicznemu ruchowi powrotnemu styku
pomocniczego o niewielkiej masie.

Działanie
Podstawy

Proces wyłączania

Zasady gaszenia:
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3.3.2

(Rysunek 3/7)

Rozłącznik CK4 przetacza się między położeniami
ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ za pomocą napędu skokowego.

Po przekręceniu wału napędowego 1.3 napinają się
dwie sprężyny naciskowe.
Po przekroczeniu położenia martwych punktów sprę-
żyny niezwłocznie przekazują swoją energię.
Wyzwolony przez to ruch obrotowy wału napędowego
1.2 prowadzi do załączenia bądź wyłączenia rozłącz-
nika.

3.3.3

(Rysunki 2/4, 2/5, 3/8 i 3/9)

a) Naprężanie zasobnika sprężyn załączających

Zaczynając od pozycji spoczynkowej lub po
wyłączeniu przez bezpiecznik lub cewkę
wyzwalacza, ale tylko w takich wypadkach, należy
najpierw napiąć sprężynę załączającą 5.2:

• Przekręcić wał napędu 1.3 w położenie
WYŁĄCZ.

• Równocześnie napęd 5.4 za pomocą zaczepu
uruchamia zapadkę wyłączającą 5.5.

• Zapadka załączająca 5.6 pozostaje podczas tego
działania w pozycji WYŁĄCZ.

• Zapadka wyłączająca 5.5 przeskakuje na
końcu ruchu napędu

W tym momencie sprężyna załączająca pozostaje
naprężona, a sprężyna wyłączająca - nie napięta

b) Proces załączania

• Podczas w. w. procesu naprężania sprężyna
wyłączająca 5.3 jest tylko luźno poruszana razem
z zapadką załączającą 5.7

• Do załączenia wału napędowego 1.3 przekręcić
do położenia ZAŁĄCZ.

• W czasie przekręcania wału napędowego w poło-
żenie ZAŁĄCZ następuje naprężenie sprężyny
wytaczającej 5.3.
Jednocześnie napęd 5.4 uruchamia swoimi
pazurami zapadkę 5.7
Pod koniec tego procesu naprężania uruchamia
się zapadka sprężyny wyłączającej

• Pod koniec ruchu następuje zwolnienie zapadki
załączającej 5.6, a tym samym szybkie załączenie
rozłącznika obciążenia.

c) Proces wyłączania

• Sprężyna wyłączająca naprężana jest już podczas
załączania

• Zwolnienie zapadki wyłączającej 5.5 prowadzi do
szybkiego wyłączenia rozłącznika obciążenia

• Możliwości zwolnienia:

Rozłącznik CK4

Rozłącznik CS4

1 Wał napędowy

Przekręcić wał napędowy 1.3 w pozycji WYŁĄCZ
w kierunku wyłączania o 84 do 90 aż do ogranicznika
ruchu. Zwrócić uwagę na rysunek 2/4 lub 2/5
Dźwignia 5.8 działa przy tym na przestrzeni
pierwszych 12 na wał wyzwalacza 5.9

2 Zabezpieczenie HH:

Wyzwolenie bezpiecznika HH działa poprzez
zespół dźwigni wyzwalacza i cięgno drutowe na wał
wyzwą l acz a 5.9

3 Cewka wyzwalacza:

Wyzwalacz prądu roboczego działa na wał
wyzwalacza

3.4

Rozłącznik C4 w pozycji WYŁĄCZ ma widoczną
przerwę międzystykową.

W trakcie robót konserwacyjnych - dla ochrony przeciw
dotknięciu części znajdujących się pod napięciem, np.
w zakresie szyn zbiorczych - można założyć izolowaną
płytę ochronną. Dopuszczalny dla płyty ochronnej
obszar podany jest na rysunkach wymiarowych.

Przerwa międzystykowa

3.5

Aby zapobiec przypadkowemu załączeniu, pomiędzy
rozłącznikiem obciążenia i uziemnikiem przewidziana
jest blokada mechaniczna. Normalnie można załączć
tylko albo rozłącznik obciążenia, albo uziemnik.

Rygle

Rysunki 3/10 i 5/1)

Uziemnik1) Rozłącznik obciążenia

CK4 CS4

Ryglowany
(wg rysunku
3/10a)

Ryglowany
(zgodnie z ideą jak
na rysunku 3/10a)

Ryglowany
(wg rysunku
3/10a)

Ryglowany jest
tylko jeden
z dwóch uziemni-
ków (typu F lub
typu D)

Ryglowany
(wg rysunku
3/10b)

Ryglowany
(zgodnie z ideą jak
na rysunku 3/10b)

Ryglowany
(wg rysunku
3/10b)

Ryglowany jest
tylko jeden
z dwóch uziemni-
ków (typu F lub
typu D)

Typ F

Typ D

Typ L

Typ C

Typ F: Uziemnik na dole
Typ D: Uziemnik na górze
Typ L: Podstawa bezpiecznikowa na dole, uziemnik na dole
Typ C: Uziemniki na dole i na górze

Szczegóły ewentualnych dodatkowych mechanizmów
ryglujących można uzyskać z odpowiednich dokumentów
zamówienia.
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3.6

3.6.1 Łączniki pomocnicze
(Rysunki 5/3 i 7/2 do 7/5)
Do napędzania, sygnalizowania i ryglowania można na
ramie wyłącznika zainstalować 1- i 5-biegunowe łącz-
niki pomocnicze. Kombinacje członów stykowych
można wybrać według życzenia na podstawie
tabeli. Miejsce zamontowania łączników pomocniczych
zależy od kombinacji urządzeń łączeniowych.

• Łączniki pomocnicze sygnalizują położenia końcowe
wyłączników.
Brak sygnału w położeniach pośrednich wyłącznika
wskazuje na uszkodzenie.

• Montaż na rozłączniku obciążenia -Q1:
– Montaż na wspólnej płycie,
– Napęd wymuszony z ramienia wyłącznika 1.4

poprzez zespół dźwigni i tor kręty*,
– Płyta łączników pomocniczych zamontowana

jest z reguły po wolnej od uziemników stronie
ramy wyłącznika, np. przy typie F lub L nad
rozłącznikiem obciążenia.

– Płyta łączników pomocniczych może być na
życzenie zamontowana również od strony ramy
wyłącznika, na której umieszczone są uziemniki.

Łączniki pomocnicze i wyzwalacze

Zamontowanie łączników pomocniczych -S1 i -S2:

W takim wypadku konieczny jest montaż zespołu
dźwigni ryglujących

• Montaż na uziemniku -Q5 lub -Q8: (Q5: uziemmk
górny Q8: uziemnik dolny)
– Montaż na oddzielnych płytach,
– Do wyboru zgodnie z potrzebami: -S1 i / lub -52.
– Montaż bezpośrednio na uziemniku w obrębie

noży uziemiających,
– Napęd wymuszony z ramienia wyłącznika 1.4

poprzez zespół dźwigni i tor kręty*.
– Płyta łączników pomocniczych zamontowana

jest z reguły po wolnej od uziemników stronie
ramy wyłącznika, np. przy typie F lub L nad
rozłącznikiem obciążenia.

– Płyta łączników pomocniczych może być na
życzenie zamontowana również od strony ramy
wyłącznika, na której umieszczone są uziemniki
W takim wypadku konieczny jest montaż zespołu
dźwigni przedłużających

• Montaż na uziemniku -Q5 lub -Q8
– Montaż na oddzielnych płytach,
– Do wyboru zgodnie z potrzebami: -S1 i / lub-S2.

– Montaż bezpośrednio na uziemniku w obrębie
noży uziemiających.

– Napęd wymuszony poprzez tor krety*

Wykonania łączników pomocniczych

Oznaczenie

Aparat
-Q1

-Q1

-Q5
lub - Q8

-Q5
lub - Q8

-S1

-S2

-S4

-S3 i -S4

-S5

-S5 + -S6

-S8

-S7 i -S8

-S1

-S2

Wyłącznik krańcowy, napędzany
wałkiem napędowym wyłącznika
Wyłącznik krańcowy, napędzany
wałkiem napędowym wyłącznika
Łącznik pomocniczy, napędzany
przy pomocy bezpiecznika
Moduł złożony z 2 wyłączników S4

Łącznik pomocniczy napędzany
napędem akumulatorowego CS4

Moduł złożony z 2 wyłączników S5

Łącznik pomocniczy napędzany
wałkiem napędowym uziemnika

Moduł złożony z 2 wyłączników S8

Wyłącznik krańcowy, napędzany
przy pomocy noży uziemiających
wyłącznika

Wyłącznik krańcowy, napędzany
przy pomocy noży uziemiających
wyłącznika

Rozłącznik obciążenia Q1
Pozycja WYŁĄCZ
Rozłącznik obciążenia Q1
Pozycja ZAŁĄCZ
Bezpiecznik zwolniony*

Bezpiecznik zwolniony*

• Wyzwolenie napędu akumulatorowego
przez wyzwalacz lub bezpiecznik

• Konieczne późniejsze napinanie

jak S5

• Ryglowanie elektryczne między
uziemnikiem, a rozłącznikiem obciążenia

• Wskazanie położeń pośrednich
uziemnika

jak S8

Uziemnik -Q5 lub Q8
Położenie WYŁĄCZ

Uziemnik -Q5 lub Q8
Położenie ZAŁĄCZ

5 - biegunowy

5 - biegunowy

1- biegunowy
zmieniacz
2 x 1- biegunowy
zmieniacz
1 - biegunowy
zmieniacz

2 x 1- biegunowy
zmieniacz

1- biegunowy
zmieniacz

2 x 1- biegunowy
zmieniacz

5 - biegunowy

5 - biegunowy

Łącznik Nazwa Sygnalizowanie / Funkcja Wyposażenie w styki
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3.6.2

(Rysunek 5/3, 7/4 i 7/5)

Do 3-biegunowego wyłączenia rozłącznika obciążenia
z urządzeniem wyzwalającym (typoszereg CS4) do dys-
pozycji są następujące wyzwalacze prądy roboczego:

• Wyzwalacz -Y2 na napięcie stałe i zmienne
• Kombinacja dwóch wyzwalaczy -Y2 i -Y9 ewentu-

alnie o różnych napięciach znamionowych
Drugi wyzwalacz zamontowany będzie poza obudową
napędu. Szerokość wyłącznika podwyższa się z tego
powodu o 30 mm (patrz rysunek wymiarowy 5/3). Dane
techniczne patrz rozdział 2.2 Miejsce na montaż: lewa
strona wyłącznika, w napędzie zasobnikowym

3.6.3

• Łączniki sygnałowe -S3 i -S4 sygnalizują wyzwolenie
bezpiecznika HH.

• Miejsce na montaż: na dolnej ramie wyłącznika

3.7

(Rysunki 2/6 do 2/9)

– na dole (z reguły)
– na górze =
– na dole i na górze =
– na dole przy dolnej

podstawie bezpiecznikowej = Typ L
– na górze przy dolnej

podstawie bezpiecznikowej = Typ H
–

Wymiary mocowań można pobrać z rysunków wymia-
rowych 2/6 do 2/9.

• Wał napędowy uziemnika:

– Typ E i D:
• Wał napędowy rozciągnięty na całą szerokość

wyłącznika
• Położenie wału napędowego wewnątrz wału

łączącego uziemnika.
– Typ L

• Krótki wał napędowy nie przebiegający przez
całą szerokość wyłącznika Umieszczony po
lewej lub po prawej stronie w zależności od
strony napędu.

• Położenie wału napędowego nad wałem
łączeniowym uziemnika

• Strona napędu uziemnika
– Koniec wału do wyboru umieszczony po prawej

lub lewej stronie , jednak zawsze po wybranej
stronie napędu rozłącznika.

• Elementy napędu uziemnika:
– Dźwignia wyłącznika

Wyzwalacz prądu roboczego

Łączniki sygnałowe „Wyzwolenie Si”

Montaż uziemników

= Typ F
Typ D
Typ C

na dole i na górze przy dolnej
podstawie bezpiecznikowej = Typ M

– Napęd ręczny obrotowy (Instrukcja użytkowania
BA 425)

– Napęd ręczny z kołem zębatym stożkowym
(Instrukcja użytkowania BA 423)

– Napęd silnikowy z kołem zębatym stożkowym
(Instrukcja użytkowania BA 424)

• Napęd uziemnika:
– Załączanie: szybkie załączanie przez napęd

sprężynowy uchylny
– Wyłączanie: Załączanie bez napędu sprężyno-

wego ręcznie lub silnikowo
Samodzielne trzymanie w pozycji WYŁĄCZ za
pomocą sprężyn w położeniu ponad martwym
punktem

3.8
(Rysunki 2/8 i 2/9)
• Możliwy jest montaż podstawy bezpiecznikowej typu

K, na rozłącznikach typu CK i CS (również w
późniejszym terminie) Wysokość zabudowy całego
urządzenia podwyższa się, jak pokazano na
rysunkach wymiarowych 2/8 i 2/9.

• Działanie wyzwolenia bezpiecznika w bezpieczni-
kach z iglicą:

– Typ CK4
• Wyzwolenie sygnalizowane jest przez jeden

lub dwa łączniki pomocnicze S3/S4, w zależ-
ności od zamówienia.

• Bezpośrednie, trójbiegunowe wyłączenie
rozłącznika obciążenia przez wyzwolenie
bezpiecznika jest niemożliwe. Wyłączenie za
pomocą bezpiecznika możliwe jest tylko przez
łącznik pomocniczy -S4 i można je przeprowa-
dzić do dodatkowego napędu silnikowego.

– Typ CS4
• Sygnalizowanie wyzwolenia za pomocą

jednego lub dwóch łączników pomocniczych
S3/S4.

• Trójbiegunowe wyłączenie rozłącznika obciąże-
nia. Iglica bezpiecznika działa przy tym poprzez
zespół dźwigni i cięgno drutowe 5.9 w zamku
wyłącznika

3.9
(Rysunki 2/8 i 2/9)
Możliwy jest montaż kombinowany uziemników i
podstaw bezpiecznikowych typu L na rozłączniku.
Uziemnik ten jest już wyposażony w szybkie załączanie
i można go zaryglować mechanicznie razem
z rozłącznikiem obciążenia. Styki uziemnika, w które
jest on wyposażony, znajdują się są w dolnej części
podstawy bezpiecznika.

Montaż bezpieczników

Bezpieczniki i uziemniki
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Rys. 3/1: Roz³¹cznik typu CK4, 12 kV

1. Rama kpl.
1.2 Wa³ napêdowy
1.3 Wa³ otwieraj¹cy
1.4 Ramiê ³¹cznika
2. Biegun górny
3. Biegun dolny
4. Napêd skokowy
6.1 Przy³¹cze górne
7.1 Przy³acze dolne
8. Styk pomocniczy, 12 kV
(9) Styk pomocniczy, 24 kV
10 Most ³¹cznika, 12 kV
10.1 Cylinder sprê¿aj¹cy
(11) Most ³¹cznika, 24 kV

Rys. 3/2: Podstawowy szkic procesu otwierania

a) Stan zamkniêcia, g³ówny
i pomocniczy tor pr¹dowy
zamkniêty, zapadka
zaryglowana

b) G³ówny tor pr¹dowy
otwarty, pr¹d p³ynie
przez pomocniczy tor
pr¹dowy

c) Rozpraszanie ³uku el.
zapadka odblokowana
powrót ruchomego styku
pomocniczego

d) Stan otwarcia

8(9)

6.1

2

4

1.4

10(11)

1.3

1.2

7.1

3

1

10.1
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Rys. 3/3: Przekrój pogl¹dowy uk³adu styków pomocniczych

8. Styk pomocniczy kpl. 12 kV
8.1 Styk pomocniczy ruchomy
8.2 Styk pomocniczy sta³y (w moœcie ³¹cznika)
8.3 Sprê¿yna styku
8.4 Sprê¿yna dociskowa
8.5 Styk opalny
8.6 Koñcówka styku
8.7 Zapadka
8.8 Styk œlizgowy
8.9 Sprê¿yna zwrotna
8.10 Elektroda steruj¹ca
8.11 Korpus dyszy
8.12 Rama metalowa
(9) Styk pomocniczy kpl. 17.5 kV / 24 kV
10. Most ³¹cznika, 12 kV
(11) Most ³¹cznika, 17,5 kV / 24 kV

a) Stan zamkniêcia: g³ówny i pomocniczy tor pr¹dowy zamkniête,
zapadka zaryglowana

Czêœci ruchome smarowaæ smarem Isoflex Topas NB 52

Styku œlizgowego (8.8) nie smarowaæ

1)

2)

b) G³ówny tor pr¹dowy otwarty, pomocniczy tor pr¹dowy
jeszcze zamkniêty, zapadka odblokowana
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Rys. 3/4: Biegun górny, 12 kV / 17.5 kV / 24 kV

2.5 Wspornik styku
2.6 Amortyzator
(3.1) Izolator styku, 17.5 kV / 24 kV
6. Styk kpl.
6.1 Przy³¹cze górne
8. Styk pomocniczy kpl., 12 kV
(9) Styk pomocniczy kpl., 17.5 kV / 24 kV
12. Elektroda steruj¹ca
13. Styk uziemiaj¹cy (tylko dla typu D)
14. Pokrywa

XX XXXXXXX
XX XXXXXXX

Podporê i czêœci ruchome smarowaæ smarem Isoflex Topas NB 52
Patrz opis rys. 3/3

Oczyœciæ i smarowaæ1)
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Rys. 3/5 Biegun dolny. 1 2 kV/17,5 kV/24 kV

2.1 Izolator styku. 12 kV
2.2 Œruba cylindryczna M6
2.3 Podk³adka
2 5 Podk³adka sprê¿ysta
2.7 Amortyzator
2.8 Tuleja
(2.9) Œruba cylindryczna M6 (nie dla 12 kV)
(3.1) Izolator styku, 17,5kV/24kV
3.2 Podk³adka (nie dla 12 kV)
3.3 Podk³adka (nie dla 12 kV)
3.4 Œruba 6-o k¹tna M6 (tylko dla 12 kV)
3.5 Wspornik styku
3.6 Rolka
6. Styk kpl., 12 kV
(7) Styk kpl., 17,5 kV/24 kV
7.1 Przy³¹cze dolne
10. Most ³¹cznika, 12 kV
10.1 Cylinder kompresuj¹cy
(11) Most ³¹cznika, 17,5 kV/24 kV
12 Elektroda steruj¹ca (nie dla 12 kV)
13 Styk uziemiaj¹cy (tylko dla typu E)
14 Pokrywa (nie dla 12 kV)

Podporê i czêœci ruchome smarowaæ smarem lsoflex Topas NB 52
Patrz opis rys. 3/3

Oczyœciæ i smarowaæ
Podporê i czêœci ruchome smarowaæ smarem lsoflex Topas NB
T³ok, pierœcieñ t³oka l cylindra nie smarowaæ

1)

2)

3)
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Rys. 3/6 Styk kpl.

6.2 Uchwyt styku
6.3 Dzia³ka stykowa
6.4 Sprê¿ynka dociskowa
6.5 P³ytka dociskowa
7.2 P³ytka dociskowa

1) Na ka¿de 10 dzia³ek stykowych przypadaj¹
2 sprê¿yny dociskowe (cz.6.4)

2)

3)

Na ka¿de 10 dzia³ek stykowych przypada
1 sprê¿yna dociskowa (cz. 6.4)
Uwaga na po³o¿enie p³ytki dociskowej

a) Styk 6: dla górnego i dolnego bieguna, 12 kV
tylko dla górnego bieguna, 17.5 kV/24 kV

•
•

b) Styk 7: tylko dla dolnego bieguna, 17.5 kV/24 kV
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Podporê i czêœci ruchome smarowaæ smarem Isoflex Topas 52

X: Po³o¿enie naciêæ na tulei napinaj¹cej

Rys. 3/7 Rama kpl., typ CK4

1.1 Rama
1.2 Wa³ ³¹czeniowy
1.3 Wa³ otwieraj¹cy
1.4 Ramiê ³¹cznika
1.5 Uchwyt wa³u
1.6 Obudowa napêdu
1.7 Bolec amortyzatora
1.8 Tulejka prowadz¹ca
1.9 Zabierak
1.10 ulejka wsporcza
1.11 Tulejka mocuj¹ca
1.12 Podk³adka
1.13 Podk³adka amortyzatora
1.14 Zabierak
1.15 Klin
4. Napêd skokowy
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Rys. 3/8 Rama kpl., typ CS4

1.1 Rama
1.2 Wa³ ³¹czeniowy
1.3 Wa³ otwieraj¹cy
1.4 Ramiê ³¹cznika
1.5 Uchwyt wa³u
1.10 Tulejka wsporcza
1.11 Tulejka mocuj¹ca
1.15 Klin

5 Napêd zasobnikowy

Podporê i czêœci ruchome i sprê¿ynê spiraln¹smarowaæ smarem Isoflex
Topas 52
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Rys. 3/9 Napêd zasobnikowy, typ CS4

5.1 Obsada
5.2 Sprê¿yna otwieraj¹ca
5.3 Sprê¿yna zamykaj¹ca
5.4 Pierœcieñ osadczy
5.5 Zapadka zamykaj¹ca
5.6 Zapadka otwieraj¹ca
5.7 Zapadka
5.8 Wyzwalacz kpl.
5.9 Wa³ magnesu skrêtnego
5.10 Wyzwalacz
5.11 Ciêgno kpl.
5.12 Zapadka magnesy skrêtnego
5.13 Wyzwalacz kpl.
5.14 Pó³wa³ zamykaj¹cy
5.15 Sprê¿yna skrêtna
5.16 Pó³wa³ otwieraj¹cy
5.17 Korba kpl.
5.18 Zbierak
5.19 Pó³wa³ otwieraj¹cy
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Rozłącznik
typu CK4

Uziemnik
typu E lub L

Uziemnik
typu E lub L

Rozłącznik
typu CK4

Rys. 3/10 Szkic pogl¹dowy ryglowania

Poz 1 - roz³¹cznik zamkniêty
- uziemnik zamkniêty

Poz 2 - roz³¹cznik zamkniêty
- uziemnik otwarty

Poz 3 - roz³¹cznik otwarty
- uziemnik zamkniêty

Rys. 3/10b Roz³¹cznik typu SC4
z uziemnikiem typu E lub L

Rys. 3/10a: Roz³¹cznik typu CK4
z uziemnikiem typu E lub L
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4 Wysyłka i magazynowanie
4.1

Fabrycznie nowe aparaty poddane są ze strony
producenta jednoczesnej kontroli na zasadzie
próbkowania zgodnej z DIN VDE 0670, Część 1000 lub
IEC 694, a tym samym sprawdzone pod względem
prawidłowej budowy i działania.

• Uziemniki do zamontowania powinny być wysyłane i
transportowane w stanie załączenia.

4.2
Aparaty dostarczane są jako pojedyncze urządzenia
np. zamocowane na palecie drewnianej i zapakowane
w zgrzaną folię i / lub zapakowane w kartony.

Opakowanie do transportu dalekomorskiego.

• Średniej wielkości suche torby włożone do
opakowania ze zgrzanej folii

• Należy przestrzegać instrukcji użytkowania średniej
wielkości suchych torb zgodnej z DIN 55 473.
Oznaczenia:

Ładowanie jednostek opakowań przeprowadzić
tylko przy zastosowaniu:

– Wskaźnik koloru w kolorze niebieskim, zawartość
sucha

– Wskaźnik koloru w kolorze różowym: zawartość
wilgotna (relatywna wilgotność powietrza np.
ponad 40%)

4.3

Ładowanie jednostek opakowań przeprowadzać tylko
przy zastosowaniu:

• Dźwigu

• Wózka podnośnego widłowego i / lub

• Wózka paletowego niskiego podnoszenia.

W transporcie nie uderzać.

Nie wystawiać na żadne inne szkodliwe działania
mechaniczne.

Elementy służące do podnoszenia ładunku nie mogą
dotykać biegunów ani części napędu.

4.4

Do obowiązków odbiorcy w miejscu przeznaczenia
należy m. in.:

• Sprawdzenie, czy zgodności dostawy pod wzglę-
dem ilości i czy jest w stanie nienaruszonym (np pod
względem wilgotności i efektów jej szkodliwego
wpływu

• Stwierdzone braki / uszkodzenia w transporcie

– udokumentować na liście przewozowym

Stan dostawy

Opakowanie

ZAGROŻENIEWYPADKOWE!

Transport

Uwaga:

Dostarczenie

– niezwłocznie poinformować wysyłającego /spe-
dytora zgodnie z postanowieniami dotyczącymi
odpowiedzialności cywilnej, wynikającymi z
ogólnych niemieckich warunków spedycyjnych
lub Przepisów o transporcie samochodowym.

4.5

Optymalne warunki składowania pośredniego:

1. Aparaty w prostym opakowaniu lub bez opakowania:

• Pomieszczenie magazynowe suche o dobrym
przewietrzaniu, klimatyzacja zgodna z DIN VDE
0670 Część 1000 / IEC 694.

• Temperatura powietrza nie niższa niż -5°C.

• Nie wyrzucać i nie uszkadzać opakowania.

• Aparaty bez opakowania
– luźno okryć folią ochronną

– zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza

• Regularnie sprawdzać pod względem ewentual-
nej rosy

2. Aparaty w opakowaniu do transportu dalekomors-
kiego lub podobnym z folią ochronną wewnątrz.

• Jednostki transportowe umieścić:

– pod ochroną przed warunkami atmosferycznymi
w miejscu suchym

– zabezpieczone przed możliwością uszkodzeń

• Skontrolować opakowanie pod względem
uszkodzeń.

• Skontrolować pod względem suchości (patrz
rozdział 4.2)

– przyjmując dostawę

– a także później w regularnych odstępach czasu

• Przekroczona data ważności na opakowania:

– Dz ia łan ie ochronne opakowan ia n ie
zapewnione

– Podjąć środki zaradcze niezbędne do dalszego
magazynowania pośredniego

Nie wykonywać żadnych czynności łączeniowych na
nie zainstalowanym na stałe wyłączniku.

Grozi zniszczeniem!
Wszelkie czynności łączeniowe powinny być przepro-
wadzane wyłącznie na zamontowanych bez naprężania
aparatach łączeniowych

Magazynowanie pośrednie

Uwaga!
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5 Montaż/Zabudowa
Staranne i fachowe wykonanie montażu każdego
aparatu jest jednym z najważniejszych podstaw dla jego
nie zakłóconej pracy.

• Zamontować bez naprężania obudowę wyłącznika
w polu rozdzielni, w każdym z czterech punktów
zamocowania założyć tarczę mocującą pod każdą z
nakrętek lub pod główkę śruby (w zależności od
zamówienia).

Nie wykonywać żadnych czynności łączeniowych na
nie zainstalowanym na stałe wyłączniku.
Grozi zniszczeniem!

• Główne gniazda zasilające wykonać bez poddawa-
nia ich siłom ciągnienia lub nacisku, na przykład
wywieranym przez szyny prądowe.

• Przestrzegać sprawdzonej strefy podłączenia
zasilania

• Stworzyć odporne na zwarcia połączenie (PE) z
główną szyną uziemiającą rozdzielni przy użyciu tarcz
stykowych.

• Usunąć ewentualne zabrudzenia, na ten temat patrz
też rozdział 7.2.

• Używać śrub wykonanych zgodnie z wymaganiami
DIN o klasie wytrzymałości 8.8. Momenty przycią-
gania-obrotowe dla połączeń śrubowych
szyn prądowych w połączeniu z tarczami napręża-
jącymi wynoszą:

Uwaga!

2

1) Znamionowe momenty naciągania-obrotowe dla elementów łączących bez
smarowania bazują na współczynniku tarcia gwintu 0,14 (którego wartości
rzeczywiste podlegają nieuniknionej, częściowo nie całkiem nieznacznej
rozrzutowi!).

2) Znamionowe momenty naciągania-obrotowe dla elementów łączących w przy-
padku smarowania zgodne z DIN 43673

3) Gwint i nakładka na główkę smarowane

Z ogólnej tabeli w przypadku odbiegających momen-
tów naciągania-obrotowych (np dla systemów sty-
ków lub gniazd aparatów) uwzględnić dane zgodne z
podanymi w szczegółowych dokumentach technicz-
nych.
Zaleca się lekko naoliwić lub natłuścić gwinty i główkę
śruby w celu osiągnięcia zdefiniowanego znamiono-
wego momentu naciągania-obrotowego.

Zalecany
znamionowy moment

naciągania-obrotowy 1)2)

Środki smarowe 3)

Gwint

M 6
M 8

M 10
M 12
M 16

10.5
26
50
86
200

4.5
10
20
40
80

5.5
15
30
60
120

bez Olej lub tłuszcz Na bazie MoS2

5.1 Ustawienia rygli

(Rysunki 3/10 i 5/1)

• Podczas montażu rygla należy zwracać uwagę na
właściwe położenie tarczy zapadkowej:

• CK4: • Montaż w uziemniku E i L odpowiednio
jak na rysunku 3/1 Oa

• Montaż w uziemniku D lustrzane odbicie

• Tarcze zapadkowe są identyczne
do rozłączników i do uziemników

• CS4 • Tarcze zapadkowe do rozłączników
obciążenia i do uziemników są różne

• Montaż przy uziemnikach E i L
odpowiednio jak na rysunku 3/10b.
Przestrzegać położenia zamontowania
zgodnego z rysunkiem 5/1.

• Przy montażu na uziemnikach D
montowana jest tylko tarcza zapadkowa
na waie uziemnika-napędu jak w odbiciu
lustrzanym.

• Justowanie zespołu dźwigni ryglu]ących nie jest
konieczne.

5.2

(Rysunki 3/9 i 5/2)

• Cel środkowania:

– CK4 i CS4: właściwe napędzanie łączników
pomocniczych -S3/ -S4

• S4: do napędu wału wyzwalacza 5.9 w napędzie
zasobnikowym musi być zamontowana na dźwigni
5.13 skok wielkości 8mm.

• Okazja do środkowania:

– Po demontażu nadbudówki bezpiecznika

– Uzupełnianie rozłącznika obciążenia częściami
bezpiecznika.

• Proces nastawu:

– Sprawdzić, czy zrealizowane są wartości
nastawu według rysunku 5/2.

– Nastawianie wymiaru 27mm:

• zwolnić wkręt bez łba 15.3

• przesunąć pałąk 15.5 stycznie do wału
wyzwalacza 15.2.

– Nastawianie wymiaru 2mm:

• Poluzować śrubę cylindryczną 15.4 służącą
jako ogranicznik ruchu i przesunąć w podłużnym
otworze ramy

• i / lub przekręcić klamrę 15.1 na wale wyzwalacza
15.2

Środkowanie wału bezpiecznika-wyzwalacza
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Rys. 5/1 Krzywka roz³¹cznika typu CS4

Wskazówka: zwróciæ uwagê na po³o¿enie krzywki
widok z lewej•

• roz³¹cznik zamkniêty

Rys. 5/2 Podstawa wa³u wyzwalaj¹cego

15.1 Zwora
15.2 Wa³ wyzwalaj¹cy
15.3 Ko³ek gwintowania szeœciok¹tna
15.4 Œruba szeœciok¹tna
15.5 Strzemiê
15.6 DŸwignia wyzwalaj¹ca
15.7 WskaŸnik po³o¿enia ³¹cznika

Rys. 5/3 Monta¿ wyzwalaczy Y2/Y9 i styków pomocniczych
S5/S6 w napêdzie zasobnikowym CS4

-S5 styk pomocniczy
-S6 styk pomocniczy
-Y2 wyzwalacz WY£
Y9 drugi wyzwalacz WY£
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6 Uruchamianie / Obsługa
6.1

• Do obsługi i kontroli może być dopuszczony wyłącz-
nie wyszkolony specyficznie do tego typu aparatów
i skierowany do tego celu personel fachowy.

• Należy przestrzegać przepisy rozdziału 1.2.

6.2.

(Przed podłączeniem napięcia pierwotnego)

• Sprawdzić rozłączniki obciążenia i uziemniki i ewen-
tualnie doprowadzić do prawidłowego stanu

• Usuwamy zanieczyszczenia, które odłożyły się na
aparatach w transporcie, podczas magazynowania
lub montażu
(Szczególnie ten na materiałach izolacyjnych).

• Sprawdzić gniazda zasilania pierwotnego i wtórne-
go, jak również podłączenie przewodów
ochronnych.

• Na próbę załączyć i wyłączyć uziemniki (przy czym
zachować ewentualne konieczne napięcie pomocni-
cze i ewentualne zarygolwania).

• Udostępniać zawsze personelowi obsługi instrukcję
użytkowania

6.3

Wszystkie czynności łączeniowe wykonywać płynnie
i wyraźnie do pozycji końcowej

Przy każdej czynności łączeniowej poruszać dźwignią
wyłącznika do dołu lub w górę, tj wskazując albo na wał
napędowy albo na wał sześciokątny w taki sposób, aby
na dźwignię wyłącznika pozostawało dostateczna ilość
miejsca również przy bocznym ograniczniku miejsca
Proszę uwzględniać kąty napędu pokazane na
rysunkach 2/2 do 2/5.

6.3.1

Elementy napędu i orientacja napędu rozłącznika CK4
patrz w rozdziałach 3 2.1 i 3.3.2.

6.3.2

• Elementy napędu i orientacja napędu rozłącznika
CK4 opisane są, jak podano, w rozdziałach 3.2.2
i 3 3.3.

• Najwyższy moment obrotowy mierzy się zawsze na
końcu ruchu

Wskazówka:

Przed zakończeniem załączenia rozłącznika obciążenia
nie odwodzić z powrotem dźwigni wyłącznika!.
Odwiedzenie dźwigni do pozycji powrotnej o ok 12
przed zakończonym załączeniem prowadzi do
wymuszonego szybkiego wyzwolenia pól załącza-

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

Czynności przygotowawcze

Napęd rozłącznika obciążenia

Wskazówka:

Wskazówka:

CK4

CS4

jących i wyłączających. Rozłącznik obciążenia nie

Możliwe jest natomiast odwiedzenie dźwigni wyłącz-
nika do pozycji powrotnej po wyzwoleniu mecha-
nicznym, jednak przed osiągnięciem pozycji końco-
wej rozłącznika obciążenia Wał napędowy przyjmuje
przy tym pozycje odprężenia 9 jak na rysunkach 2/4
i 2/5.

Po ręcznym uruchomieniu napędu należy zawsze
odciągać dźwignię napędu.

Wał napędowy po wyzwoleniu wyłączającym
poprzez bezpiecznik HH lub przez wyzwalacz prądu
roboczego odkręca się samodzielnie z powrotem
o ok. 26 .

• Oprócz wymienionych elementów napędu do załą-
czenia i wyłączenia CS4 możliwe są także wyzwo-
lenia wyłączające poprzez bezpiecznik HH lub przez
cewkę wyzwalacza.

Sprężyna zataczająca rozpręża się do końca, jeśli
przy naprężonych sprężynach załączających i roz-
łączniku obciążenia w położeniu wyłączenia nastę-
puje wtargnięcie do zamka wyłącznika lub zespół
dźwigni bezpiecznika zostaje ręcznie uruchomiony.

• Po wyzwoleniu za pośrednictwem bezpiecznika HH
lub cewki wyzwalacza niezbędne jest późniejsze
naprężenie akumulatora sprężyn załączających.
Patrz rozdział 3.3.3.

Wyzwolony bezpiecznik HH nie zostało jeszcze
wymienione:
– Zapadka wyłączająca 5.5 nie przeskakuje,
– Sprężyna załączająca nie daje się napiąć,
– Załączenie niemożliwe.

6.3.3

Wskaźnik położenia wyłącznika (w zależności od
zamówienia):

• Poprzez łącznik pomocniczy -S1 i / lub -S2 (wyposa-
żenie zgodne z zamówieniem),

• Poprzez pośrednio działający mechaniczny wskaź-
nik wyłącznika (wyposażenie zgodne z zamówie-
niem)

Po dokonaniu cyklu łączeniowego, szczególnie jeśli
załączenia wskaźnik nie jest bezpośrednio podłączo-
ny do wału wyłącznika 1.2, konieczna jest dla
potwierdzenia naoczna kontrola szczeliny rozdziel-
czej (DIN VDE 0670. część 301).

Wskazówka:

Niebezpieczeństwo wypadku!

Wskazówka:

Niebezpieczeństwo wypadku!

Wskazówka:

Wskaźnik wyłącznika

Wskazówka:
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Właściwości aparatów łączeniowych:

• CK4: – Położenie łączeniowe ZAŁĄCZ lub
WYŁĄCZ jest identyczne z położeniem
napędu (wał napędowy), jeżeli cykl
załączania jest przeprowadzany do
blokady końcowej.

• CS4: – Położenie łączeniowe ZAŁĄCZ lub
WYŁĄCZ jest identyczne z położeniem
napędu (wał napędowy) przy bezpoś-
rednim zasilaniu, jeżeli cykl załączania jest
przeprowadzany do blokady końcowej.

– Przy pośrednim napędzaniu (wyzwolenie
poprzez bezpiecznik lub wyzwalacz
elektryczny) w przypadku położenia
WYŁĄCZ pojawia się inne położenie między
rozłącznikiem obciążenia i położeniem wału
napędowego:

W przypadku napędu ręcznego na płycie
przedniej napędu ukazuje się żółte pole.

Napięcie dodatkowe w położeniu
WYŁĄCZ.

Napęd silnikowy i wyzwolenie wyłącze-
niowe poprzez wyzwalacze elektryczne:
Przy samo-naprężającym napędzie
silnikowym sprężyna załączająca jest
automatycznie mocniej naprężana i w
ciągu kilku sekund przyjmowana jest
prawidłowa pozycja wyłączenia.

Napęd silnikowy i wyzwolenie wyłącze-
niowe poprzez wyzwalacz HH

W przypadku wyzwolenia za pośrednict-
wem bezpiecznika HH sprężyna załącza-
jąca nie jest automatycznie ponownie
napinana. Silnik w tym wypadku urucha-
miany jest poprzez łącznik pomocniczy
S4.

Wał napędowy utrzymywany jest w
pozycji ZAŁĄCZ poprzez silnik, również
wtedy, kiedy rozłącznik obciążenia został
wyzwolony niebezpośrednio.

Po wymianie wyzwolonego bezpiecznika
HH silnik znowu napręża sprężyny
załączające .

6.4

Orientacja napędu do uziemnika widziana od lewej
strony.

Pokręcić wał napędowy o ok. 90° w następujące
kierunki aż do ogranicznika ruchu .

Napęd uziemników

Typ E Typ D Typ L
Załączanie

Wyłączanie

Kręcić w lewo Kręcić w prawo Kręcić w lewo

Kręcić w prawo Kręcić w lewo Kręcić w prawo

Uziemnik podczas cyklu wyłączania ręcznego dopro-
wadzić płynnie i wyraźnie do położenia końcowego
(ogranicznik ruchu).

Przy nie wykonanym do położenia końcowego ruchu
sprężyny cofają wał łączeniowy uziemnika z nożami
styków. Nie jest przy tym jednak podana wytrzymałość
zwarciowa

Dźwignię łączeniową przed każdym cyklem łączenio-
wym należy ustawić do góry bądź na dół w kierunku
wału napędowego wału sześciokątnego tak. aby nawet
przy bocznym ograniczeniu przestrzeni pozostało
wystarczająco dużo miejsca na dźwignię wyłącznika

• Zwolnienie wyłącznika zablokowanego normalnie
uziemnika zachowane jest wyłącznie w pozycji
wyłączeniowej rozłącznika obciążenia i wyłącznie w
położeniach krańcowych wału napędowego

• Patrz tez rozdziały 3.5, 3.6.1, 3.7, 3.9 i 5.1.

Wskazówka

Wskazówka:
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7 Konserwacja
7.1

Konserwacja służy utrzymaniu niezakłóconej pracy i jak
również możliwie jak najdłuższej żywotności
urządzenia. Według DIN 31 051 lub IEC 1208 obejmuje
ona następujące zakresy częściowe:

stwierdzenie stanu faktycznego
środki zachowania stanu
prawidłowego
środki dla odtworzenia stanu
prawidłowego

Przy wszystkich czynnościach mających na celu
utrzymania odpowiedniego stanu urządzenia należy
koniecznie przestrzegać, co następuje:
• Odnośnych postanowień sformułowanych w roz-

dziale 1.2.2
• Wskazówek na temat zapewnienia bezpieczeństwa

pracy omówionych w rozdziale 6.1
• Przepisów obowiązujących w kraju, w którym

pracuje urządzenie
Czynności utrzymania w prawidłowym stanie należy
przeprowadzać tylko przy pomocy fachowo wyszko-
lonego personelu z zachowaniem wszelkich odnoś-
nych przepisów bezpieczeństwa. Przynajmniej pod-
czas przeprowadzania czynności kontroli i urucha-
miania zalecane jest wezwanie serwisu ABB Calor
Emag.
Podczas przeprowadzania konserwacji muszą, o ile
dopuszczają to prace, które należy przeprowadzić,
należy również rozłączyć i zabezpieczyć przed
załączeniem wszystkie źródła prądu pomocniczego.

W celu zapobiegania wypadkom (szczególnie zranie-
niom dłoni!) zalecana jest najwyższa ostrożność pod-
czas wszystkich wykonywanych ręcznie czynnościach.
Do sprężyn w napędzie - w celu zapewnienia
prawidłowego przebiegu czynności - stale podłączone
jest napięcie podstawowe, niezależne od procesów
napinania i zwalniania sprężyn, występujących w cyk-
lach łączeniowych. W przypadku niefachowego postę-
powania w napędzie energia sprężyn może zostać
wyzwolona w niekontrolowany sposób!

7.2
7.2.1

Podczas inspekcji aparatu łączeniowego zaleca się
przestrzegać przepisy VBG 43 Te przepisy są spełnio-
ne, jeśli:
• Aparat łączeniowy znajduje się stale pod fachowym

nadzorem,
• lub jego kontrola następuje co 4 lata,
• lub konieczna jest kontrola po skróconym czasie przy

nadzwyczajnych warunkach pracy (należą do nich

Wiadomości ogólne

Inspekcja i konserwacja

Inspekcja:
Konserwacja:

Uruchomienie:

Wskazówka:

Wskazówka:

Aparat łączeniowy ogólnie
Inspekcja:

również utrudnione klimatyczne warunki pracy) i / lub
szczególne zanieczyszczenia środowiska (m. in.
silne zabrudzenie i agresywne powietrze).

Do zakresu inspekcji należy m. In.:
• Kontrola aparatu łączeniowego pod względem

wszelkiego rodzaju zabrudzeń i sprawdzenie oddzia-
ływania pozostałych czynników środowiskowych.

• Na powierzchni pomocy warsztatowych nie mogą
występować żadne ładunki zewnętrzne.
Ich obecność można stwierdzić na przykład poprzez
charakterystyczne odgłosy, wyraźnie wyczuwalny
zapach ozonu lub wyraźne błyski wyładowań
w ciemności.

Działania konserwacji podstawowej są m. in.:
• Oczyszczanie powierzchni ogólnych:

– Suche osady kurzu o niewielkim stopniu
przylegania
• Przetrzeć miękką suchą ścierką

– Mocniej przylegające zabrudzenia:
• Przetrzeć ścierką nasyconą lekko alkalicznym

środkiem do czyszczenia, lub
• Oczyścić środkiem Rivolta BWR 210 Forte.

• Czyszczenie powierzchni izolowanych i części
przewodzących:
– Lekkie zabrudzenia:

Środkiem Rivolta BWR 210
– Mocno przytwierdzone zabrudzenia:

Środkiem do czyszczenia na zimno 716
– Przestrzegać wskazówek producenta i szcze-

gólnych wskazówek użytkowania AB8, a miano-
wicie BA 1002 lub BA 1006 na temat bez-
pieczeństwa pracy.

– Po oczyszczeniu czystą wodą dokładnie wytrzeć
i starannie osuszyć

Stosować wyłącznie środki do czyszczenia wolne od
halogenków, w żadnym wypadku 1.1.1 - trójchloretan
trójchloroetylen lub czterochlorometan (czterochlorek
węgla)!
• Zwracać uwagę na mocne połączenia śrubo-

we w miejscach styku systemu szyn prądowych
i połączeń uziemiających

7.2.2
Napęd skokowy w normalnych warunkach do 2000
cykli łączeniowych może być używany bezobsługowo

7.2.3
Inspekcja:
• Należy przeprowadzić zgodnie ze wskazówkami

podanymi w rozdziale 7.2.1
• lub po 1000 cykli łączeniowych.

Konserwacja:

Wskazówka:

Napęd skokowy CK4

Napęd sprężynowo-zasobnikowy CS4
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napędu należy przeprowadzić po 2000 cykli
łączeniowych.
Przed przeprowadzeniem kontroli odłączyć napęd (o ile
jest), wyłączyć rozłącznik obciążenia, odłączyć od
napięcia obszar pracy, zewrzeć itd.
Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.

• Zdjąć rozłącznik obciążenia ze ściany komory.
• W ramach kontroli wymienić przezornie, jednak

najpóźniej po 2000 cykli łączeniowych, nadwerężone
za sprawą klimatu i zużyte mechanicznie części
(wskazówki patrz ABB serwis Calor Emag).

• Przesmarować zapadki, wały wsporcze, powierz-
chnie ślizgające się i miejsca łożysk obrotowych
Środek do smarowania: lsoflex Topas NB 52

• Skontrolować położenie elementów bezpieczniko-
wych (np. kołki bezpiecznika) korby, bolce, śruby itd
Skontrolować umocowanie śrub mocujących.

• Po kontroli, w trakcie ponownego montażu urządze-
nia, poluzowane pierścienie sprężyn, zawleczki i inne
elementy zabezpieczające zastąpić w zasadzie nowymi

• Skontrolować stan ogólny napędu.
• Przeprowadzić dokładną kontrolę mechaniczną

i elektryczną aparatu.

Te prace mogą być przeprowadzane wyłącznie przez
dostatecznie fachowo wyszkolony personel.

7.2.4
Biegun wyłącznika do osiągnięcia dopuszczalnej liczby
cykli łączeniowych zgodnej z rozdziałem 2.3 jest bez-
obsługowy Jego kontrola jest potrzebna tylko wtedy,
kiedy w przypadku, kiedy na część bieguna wywarta
została siła z zewnątrz i istnieje uzasadnione podej-
rzenie, że uszkodzony przy tym został most wyłącznika
Wytrzymałość mostu łącznika w poszczególnych przy-
padkach, odpowiednio do niezbędnych do uwzględ-
nienia danych technicznych, dotyczących granicy prą-
du sumującego, zdefiniowana jest - zgodnie z rozdzia-
łem 2.3 - jak następuje:
• Przy osiągnięciu granicy prądu sumującego należy

wymienić kompletne mosty wyłącznika
• Przy osiągnięciu dopuszczalnej liczby mechanicz-

nych cykli łączeniowych mostu wyłącznika (odpo-
wiada to liczbie cykli łączeniowych przy l = 0 na
charakterystyce należy wymienić poddane wysokim
obciążeniom części (np. most wyłącznika, ramiona
wyłącznika i styki pomocnicze) Po dwukrotnym załą-
czeniu w wyniku zwarcia należy wymienić mosty
wyłącznika i kosze stykowe.

7.3

Części łączeniowe i wyposażenie tylko wyjąć i zamon-

Kontrola:

Zakres konserwacji:

Wskazówka:

Biegun wyłącznika

Wymiana części łączeniowych i wyposażenia

Kontrolę

Uruchamianie

a

tować, po uprzednim wyłączeniu rozłącznika, prawidło-
wemu odłączeniu pola prowadzenia prac i zabezpie-
czeniu. Zasobnik sprężynowy CS4 nie może być
naprężony.
Podczas prac demontażu i montażu trzeba również
odłączyć lub zabezpieczyć przed podłączeniem
wszystkie źródła napięcia pomocniczego.

Przy wszystkich próbach łączeniowych na nie za-
montowanym rozłączniku urządzenie należy umoco-
wać w sposób pozbawiony naprężeń, np. na podkład-
ce warsztatowej.

7.3.1
Rysunki 2/2 do 2/5, 3/1, 3/3, 3/5 i 7/1)
a) typoszereg CK4

Kolejność wymiany:
• Zneutralizować siły sprężyn napędu skokowego:

– Ustawienie sprężyn 4 w położenie bliskie
martwym punktom. Przekręcenie wału napędo-
wego za pomocą dźwigni wyłącznika

– Wsunąć płaską płytkę z metalu (FL 20 x 40, ok.
25 mm długości) do podłużnej szczeliny obu
drążków prowadnicy sprężyny.

• Przekręcić ręcznie ramię wyłącznika, aż będzie
całkowicie dostępne połączenie ramię wyłączni-
ka /most wyłącznika.

• Pociągnąć zabieraki i bolce zaskakujące* (połą-
czenie ramię wyłącznika / most wyłącznika):
Ścisnąć za pomocą narzędzia sprężyny ustalające
bolców zaskakujących (np przy użyciu kluczyka
do wtykania lub rury:

8 mm, = 10 mm.
• Demontaż mostów łącznika zgodny z rysunkiem

3/5.

– Nałożyć narzędzie pomocnicze (rysunek 7.1) na
śruby 2.2

– Poluzować śruby 2.2
– Odciągnąć w dół cylinder kompresyjny 10.1

i ogranicznik ruchu 2.7 styk 6 lub 7 i most
wyłącznika 10 lub 11.

– Zdjąć do góry wspornik styków 3.5, elektrodę
napędu 12 i nakładkę 14 lub małe części,

– Odkręcić tłoki z pierścieniami tłokowymi z
mostu wyłącznika,

– Most wyłącznika wyjąć do góry ze styku 6 lub 7.
• Montaż części biegunowej w odwrotnej

kolejności:
Zwrócić uwagę na prawidłowe położenie następu-
jących części:

– Styk 6 lub 7
– Most wyłącznika 10 lub 11
– Umieścić pierścienie tłokowe na tłoku i włożyć do

nosa prowadnicy

Uwaga!

Wymiana mostu łącznika

Kolejność:

∅ ≤1 ∅ a



– Cylinder kompresyjny 10.1
– Ogranicznik ruchu 2.7
– Śruby, tuleje i pierścienie (2.2, 2.3, 2.8 i 2.9)
– Natłuścić powierzchnie poślizgowe mostu

wyłącznika

• Montaż rozłącznika obciążenia w odwrotnej
kolejności:

b) Typoszereg CS4
Kolejność wymiany
• Odłączyć napięcia pól załączających i wyłącza-

jących. Wyłączyć wyłącznik ale nie naprawiać
ponownie sprężyn załączających tj pokręcić wałem
napędu tylko o około 1/3 kąta napędu (patrz 2/4).

• Przekręcić ręcznie ramię wyłącznika, aż swobodnie
dostępne będzie połączenie ramię wyłącznika /
most wyłącznika. W tym celu poprzez przekręcenie
wału 5.16 w zamku wyłącznika należy zwolnić
zapadkę.

• Pociągnąć zabieraki i bolce zaskakujące (połą-
czenie pomiędzy ramieniem wyłącznika i mostem
wyłącznika)
Ścisnąć za pomocą narzędzia sprężyny ustalające
bolców zaskakujących (np. przy użyciu kluczyka do
wtykania lub rury: ∅ ≤ ∅1 a8 mm, = 10 mm.

• Demontaż mostów wyłącznika zgodny z rysunkiem
3.5
Kolejność:

– Nałożyć narzędzie pomocnicze (rysunek 7/1) na
trzy śruby 2.2,

– Poluzować śruby 2.2,
– Odciągnąć w dół cylinder kompresyjny 10.1 i

ogranicznik ruchu 2.7, styk 6 lub 7 i most
wyłącznika 10 lub 11,

– Odkręcić tłoki z pierścieniami tłokowymi z mostu
wyłącznika,

– Most wyłącznika wyjąć do góry ze styku 6 lub 7.
• Montaż części biegunowej w odwrotnej kolejności

Zwrócić uwagę na prawidłowe położenie następu-
jących części:
– Styk 6 lub 7
– Most łącznika 10 lub 11
– Umieścić pierścienie tłokowe na tłoku i włożyć

do prowadnicy
– Cylinder kompresyjny 10.1
– Ogranicznik ruchu 2.7
– Śruby, tuleje i pierścienie (2.2, 2.3, 2.8 i 2.9)
– Natłuścić powierzchnie poślizgowe mostu

wyłącznika

• Montaż rozłącznika w odwrotnej kolejności

7.3.2

Rysunki 2/2 do 2/5, 3/1, 3/3, 3/7 do 3/9)
a) typoszereg CK4

Kolejność wymiany:
• Zneutralizować siły sprężyn napędu skokowego:

– Ustawienie sprężyn 4 w położenie bliskie
martwym punktom. Przekręcenie wału napędo-
wego za pomocą dźwigni wyłącznika.

– Wsunąć płaską płytkę z metalu (FL 20 x 40, ok.
25 mm długości) do podłużnej szczeliny obu
drążków prowadnicy sprężyny.

• Zdjąć rozłącznik obciążenia ze ścianki komory
• Przekręcić ręcznie ramię wyłącznika, aż będzie

całkowicie dostępne połączenie ramię wyłączni-
ka/ most wyłącznika.

• Usunąć połączenie pomiędzy ramieniem wyłącz-
nika i mostem wyłącznika (wyciągną zabieraki
i bloki zaskakujące)
Ścisnąć za pomocą narzędzia sprężyny ustalające
bolców zaskakujących (np przy użyciu kluczyka
do wtykania lub rury

• Zdjąć w całości dolne części bieguna
– Na każdy biegun poluzować po tylnej stronie

ramy dwie śruby (M8)
– Naciągnąć ponownie podczas ponownego

montażu z momentem obrotowym 26 Nm.
• Poluzować śruby mocujące napędu skokowego 4
• Poluzować częściowo element podtrzymujący

wał 1.5 i podnieść z takiego skośnego położenia
wału napędowego 1.3.

• Wał napędowy 1.3 pociągnąć w kierunku napędu
(nie wyjmować) i zdjąć razem z napędem 4

• Odciągnąć gniazda 1.10 i 1.11
• Zdjąć wał wyłącznika 1.2 z ramionami wyłącznika.
• Zaznaczyć położenie ramion wyłącznika na wale

napędowym.
• Poluzować kliny 1.15 (2 sztuki na każde ramię

wyłącznika):
Zdjąć sprężyny z klina od jego spiczastej strony za
pomocą narzędzia (np. pokrętła do śrub).

• Odciągnąć ramiona wyłącznika z wału wyłącznika.
Zanotować położenie ramion wyłącznika (element
oporowy wału w ramieniu wyłącznika leży
niesymetrycznie).

• Montaż rozłącznika obciążenia w odwrotnej
kolejności
Proszę przestrzegać:
– nałożyć dwustronny papier ścierny pomiędzy

ramieniem wyłącznika, a wałem wyłącznika (nie
pod klinami)

– kliny 1.15 przesunięte na wale wyłącznika o 90
– kliny mocno wciśnięte
– sprężyny ustalające klina odczuwalnie włączone

Wymiana ramion wyłącznika

∅ ≤ ∅1 a8 mm, = 10 mm.
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• Nakierować szczelinę łączeniowa:

– zamontować wał wyłącznika z ramionami
wyłącznika, wałem napędowym, napędem.

– Najpierw tylko luźno przyśrubować dolną część
biegunowa 3

– Wał napędowy przesunąć ręcznie do wprowa-
dzenia styków pomocniczych do mostów
wyłącznika

– Położenie sprężyn 4 pozostaje przy tym
zneutralizowane przez wyłożony materiał płaski

– Jeśli zajdzie taka potrzeba, nakierować bieguny
wyłącznika a następnie mocno dokręcić
wszystkie luźne śruby D,

b) Typoszereg CS4

Kolejność wymiany

• Odłączyć napięcia pól zataczających
i wyłączających.
Wyłączyć wyłącznik, ale nie napinać ponownie
sprężyn zataczających tj pokręcić wałem napędu
tylko o około 1/3 kata napędu (patrz 2/4).

• Zdjąć rozłącznik obciążenia ze ściany komory

• Przekręcić ręcznie ramie wyłącznika, aż połącze-
nie ramie wyłącznika / most wyłącznika bodzie
swobodnie dostępne. W tym celu przez
przekręcenie wału 5.16 w zamku wyłącznika
zwolnić zapadkę

•

• Zdjąć w całości dolne części bieguna.
– Na każdy biegun poluzować po tylnej stronie

ramy dwie śruby (M8),
– Naciągnąć ponownie podczas ponownego

montażu z momentem obrotowym 26 Nm,

• Poluzować śruby mocujące napędu skokowego 5
• Poluzować częściowo element podtrzymujący

wał 15 i podnieść z takiego skośnego położenia
wału napędowego 1.3.

• Zdjąć odcięty napęd 5 (do sprężyn w tym wypadku
podłączone jest tylko napięcie podstawowe, które
uwalnia się podczas demontażu napędu).
Wyjąć w kierunku strony napędu wał napędowy 1.3

• Odciągnąć gniazda 1.10 i 1.11,
• Zdjąć wał łącznika 1.2 z ramionami łącznika 1.4,

Usunąć połączenie pomiędzy ramieniem łączni-
ka/ mostem łącznika (wyciągnąć zbieraki i bloki
zaskakujące)
Ścisnąć za pomocą narzędzia sprężyny ..............
............ ∅ ≤ ∅1 a8 mm, = 10 mm.



7.4 Części zamienne

Określenie Typ rozłącznika Napięcie
znamionowe
kV

Prąd
znamionowy
A

Nr ident. 1)

(symbol zamówieniowy)

Most łącznika
Most łącznika

Styk kpi. górny
Styk kpi. górny
styk kpi. górny

Styk pomocniczy, kpi
Styk pomocniczy, kpi

Ramię łącznika
Ramię łącznika

Klin (2 szt. na ramię)

Papier ścierny
1) Podany numer fabryczny aparatu, numer identyfikacyjny – Oddział Glindow

1) Numer identyfikacyjny – Oddział Glindow

12
17.5/24

12/17.5/24
12
17.5/24

12
17.5/24

12
17.5/24

12, 17.5/24

12/17.5/24

CK/CS

CK/CS

CK/CS

CK/CS

CK/CS

CK/CS

...1250
630

...1250

...1250
630

...1250
630

...1250
630

...1250

–

GCE 700 2684 R01 01
GCE 700 2684 R01 02

GCE 700 2685 R01 02
GCE 700 2685 R01 02
GCE 700 2685 R01 01

GCE 700 2683 R01 01
GCE 700 2683 R01 02

GCE 700 2126 P01 01
GCE 700 2126 P01 02

GCE 700 2725 P01 01

GCE 700 3707 P01 01

7.5

– lsoflex Topas NB 52, firmy Kluber

– Rivolta BWR 210, firmy Bremer und Leguil
(do czyszczenia ogólnego)
Odpowiednie zalecenia dot. użytkowania ABB
BA 1002

– Środek do czyszczenia na zimno 716, firmy
Chemie x 2000
(stosować do części przewodzących, części
z materiału izolacyjnego i w przypadku silnych
zabrudzeń)
Odpowiednie zalecenia dot. użytkowania ABB
BA 1002

– Farba lakowa w standardowym odcieniu
RAL 7032

Materiały pomocnicze i eksploatacyjne

Materiały pomocnicze i eksploatacyjne

Smar:

Środki czyszczące wolne od halogenków

Powłoka lakierowa:

Numer ident. 1)

GCE0007249P0100

GCE0007707P0100

GCEA901002P0101
GCE0007706P0100

GCEA901006P0101
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Rys. 7/1 Przyrz¹d pomocniczy do monta¿u zespo³ów biegunów

Rys. 7/2 Po³¹czenia obwodów pomocniczych roz³¹cznika typu CK4
z uziemnikiem typu E. D lub C

-Q1 – roz³¹cznik
-Q5 – uziemnik, wykonanie górne
-Q3 – uziemnik. wykonanie dolne
-S1 – ³¹cznik krañcowy 5-io stykowy, po³o¿enie WY£
-S2 – ³¹cznik krañcowy 5-io stykowy, po³o¿enie ZA£
-S3 – ³¹cznik pomocniczy (1 styk prze³¹czny)
-S4 – ³¹cznik pomocniczy (1 styk prze³¹czny)
D – uziemnik typu D, wykonanie górne
E – uziemnik typu E, wykonanie dolne
C – uziemnik typu C, wykonanie górne i dolne

1) Wykonanie z uziemnikiem typu C: tylko jeden z dwóch uziemników
typu (E lub D) jest dla roz³¹cznika z mechanicznym ryglowaniem.

1)

Rys. 7/3 Po³¹czenia obwodów pomocniczych roz³¹cznika typu CK4
z podstaw¹ bezpiecznikow¹ U i uziemnikiem typu L i / lub D

-Q1 – roz³¹cznik
-05 – uziemnik wykonanie górne
-08 – uziemnik. wykonanie dolne
-S1 – ³¹cznik krañcowy 5-io stykowy, po³o¿enie WY£
-S2 – ³¹cznik krañcowy 5-io stykowy, po³o¿enie ZA£
-S3 – ³¹cznik pomocniczy (1 styk prze³¹czny)
-S4 – ³¹cznik pomocniczy (1 styk prze³¹czny)
D – uziemnik typu D, wykonanie górne
L – uziemnik typu L z podstaw¹ bezpiecznikow¹, wykonanie dolne
U – podstawa bezpiecznikowa

1) Wykonanie z uziemnikiem typu L i D: tylko jeden z dwóch
uziemników jest dla roz³¹cznika z mechanicznym
ryglowaniem.

1)

1)

typu .....



Schematy ideowe różnorodnego wyposażenia podstawo-
wego ui wszystkich innych możliwości wyposażenia różnych
odmian rozłącznika C4. Zakres wyposażenia dla konkretnego
typu podany jest w odpowiedniej liście aparatów łączenio-
wych, a wyposażenie możliwe do zastosowania w poszczegól-
nych przypadkach należy pobrać z dokumentacji zlecenia.

Wskazówka:

Wyzwalacze są zawsze połączone z prostownikami.
Przy prądzie stałym prostowniki mostów przejmują funkcję
diody. Przepięcia łączeniowe są dzięki temu zdecydowanie
zredukowane.
Schematy połączeń napędów silnikowych proszę pobrać
z instrukcji obsługi BA 424.

C = D + E
1)
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