Advanced Retard Switch
COMTAP® ARS
Instrukcja montażu i uruchomienia
4434076/01 PL

© Wszystkie prawa należą do firmy Maschinenfabrik Reinhausen.
Zabrania się przekazywania oraz powielania dokumentu, jak również wykorzystywania i udostępniania jego treści
bez otrzymania wyraźnej na to zgody.
Naruszenie praw autorskich może skutkować koniecznością zapłaty odszkodowania. Wszelkie prawa do
rejestracji patentów, wzorów użytkowych i zdobniczych zastrzeżone.
Po zamknięciu wydania niniejszej dokumentacji może okazać się konieczne wprowadzenie zmian w produkcie.
Zastrzegamy sobie wyraźne prawo do wprowadzania zmian technicznych lub konstrukcyjnych, jak również do
zmian dotyczących zakresu dostawy.
Zasadniczo obowiązują udzielone przy realizacji danej oferty lub zlecenia informacje oraz dokonane ustalenia.
Oryginalna instrukcja obsługi została sporządzona w języku niemieckim.

Spis treści

Spis treści
1

Wstęp................................................................................................................................... 6

1.1

Zakres obowiązywania........................................................................................................................ 6

1.2

Producent............................................................................................................................................ 6

1.3

Kompletność........................................................................................................................................ 6

1.4

Miejsce przechowywania..................................................................................................................... 7

1.5

Konwencje graficzne........................................................................................................................... 7

1.5.1

Symbole................................................................................................................................................................ 7

1.5.2

Koncepcja ostrzeżeń............................................................................................................................................. 8

1.5.3

Koncepcja informacji........................................................................................................................................... 10

2

Bezpieczeństwo................................................................................................................ 11

2.1

Prawidłowe użytkowanie................................................................................................................... 11

2.2

Podstawowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.......................................................................... 12

2.3

Kwalifikacje personelu....................................................................................................................... 14

2.4

Sprzęt ochrony indywidualnej............................................................................................................ 15

3

Opis produktu.................................................................................................................... 17

3.1

Zakres dostawy................................................................................................................................. 17

3.2

Przełącznik ARS COMTAP®............................................................................................................. 17

3.2.1

Opis działania...................................................................................................................................................... 17

3.2.2

Konfiguracja/modele............................................................................................................................................ 18

3.2.3

Tabliczka znamionowa........................................................................................................................................ 19

3.2.4

Urządzenia ochronne.......................................................................................................................................... 19

3.3

Wał napędowy................................................................................................................................... 20

3.3.1

Opis działania...................................................................................................................................................... 20

3.3.2

Budowa/wersje.................................................................................................................................................... 21

4

Opakowanie, transport i przechowywanie...................................................................... 25

4.1

Opakowanie....................................................................................................................................... 25

4.1.1

Przydatność......................................................................................................................................................... 25

4.1.2

Oznaczenia......................................................................................................................................................... 25

4.2

Transport, odbiór i przemieszczanie przesyłek................................................................................. 26

4.3

Składowanie przesyłek...................................................................................................................... 27

4.4

Rozpakowywanie przesyłek i sprawdzanie uszkodzeń transportowych............................................ 28

5

Montaż................................................................................................................................ 29

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

4434076/01 PL

COMTAP® ARS

3

Spis treści

5.1

Prace przygotowawcze...................................................................................................................... 29

5.1.1

Montaż kołnierza mocującego na pokrywie transformatora................................................................................ 29

5.1.2

Montaż śrub dwustronnych w kołnierzu mocującym........................................................................................... 29

5.2

Montaż przełącznika ARS COMTAP® w transformatorze (o konstrukcji standardowej)................... 30

5.2.1

Montaż przełącznika ARS COMTAP® poprzez odłączenie głowni i klatki bez kołnierza wsporczego................ 31

5.2.2

Montaż przełącznika ARS COMTAP® poprzez odłączenie głowni i klatki z opcjonalnym kołnierzem wsporczym
............................................................................................................................................................................ 43

5.3

Montaż przełącznika ARS COMTAP® w transformatorze (z kadzią dzwonową).............................. 58

5.3.1

Wymagane narzędzia.......................................................................................................................................... 59

5.3.2

Ustawianie konstrukcji wsporczej........................................................................................................................ 59

5.3.3

Zawieszanie przełącznika ARS COMTAP® w konstrukcji wsporczej................................................................. 59

5.3.4

Demontaż głowni przełącznika ARS COMTAP®................................................................................................ 62

5.3.5

Montaż kadzi dzwonowej i łączenie klatki przełącznika ARS COMTAP® z głownią........................................... 66

5.4

Podłączanie przełącznika ARS COMTAP® do uzwojenia regulacyjnego......................................... 74

5.5

Wykonywanie testu przekładni transformatora.................................................................................. 74

5.6

Suszenie przełącznika ARS COMTAP®, napełnianie transformatora olejem................................... 75

5.6.1

Sprawdzanie pozycji regulacyjnej....................................................................................................................... 75

5.6.2

Suszenie próżniowe przełącznika ARS COMTAP®............................................................................................ 76

5.6.3

Suszenie przełącznika ARS COMTAP® naftą oczyszczoną............................................................................... 76

5.6.4

Napełnianie transformatora olejem..................................................................................................................... 76

5.7

Podłączanie urządzenia nadzorującego przełączanie zaczepów, montaż elementów napędu........ 77

5.7.1

Podłączanie urządzenia nadzorującego przełączanie zaczepów (jeśli występuje)............................................. 77

5.7.2

Montaż napędu silnikowego................................................................................................................................ 79

5.7.3

Montaż przekładni stożkowej.............................................................................................................................. 79

5.7.4

Montaż wału napędowego................................................................................................................................... 79

5.7.5

Centrowanie przełącznika ARS COMTAP® i napędu silnikowego................................................................... 121

5.7.6

Montaż podzespołów elektrycznych napędu silnikowego................................................................................. 122

6

Uruchomienie u producenta transformatora................................................................ 123

6.1

Uziemienie przełącznika ARS COMTAP®...................................................................................... 123

6.2

Wykonywanie testów napędu silnikowego...................................................................................... 123

6.3

Wykonywanie próbnego przełączania zaczepów............................................................................ 124

6.4

Próby wysokonapięciowe transformatora........................................................................................ 125

7

Transport transformatora do miejsca eksploatacji...................................................... 127

8

Uruchomienie transformatora w miejscu eksploatacji................................................ 128

8.1

Sprawdzanie napędu silnikowego................................................................................................... 128

4

COMTAP® ARS

4434076/01 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

Spis treści

8.2

Wykonywanie próbnego przełączania zaczepów............................................................................ 129

8.3

Uruchomienie transformatora.......................................................................................................... 129

9

Usuwanie usterek............................................................................................................ 130

10

Rysunki............................................................................................................................ 132

10.1

Przełącznik ARS COMTAP®, rysunek montażowy (732771).......................................................... 132

10.2

Przełącznik ARS COMTAP®, rysunek montażowy, konstrukcja dzwonowa kadzi (733023).......... 133

10.3

Przełącznik ARS COMTAP®, pozycja konstrukcji wsporczej (element wsporczy, 735714)........... 134

10.4

Przełącznik ARS COMTAP®, urządzenie nadzorujące przełączanie zaczepów (726977)............. 135

10.5

Przełącznik ARS COMTAP®, kołnierz mocujący (725857)............................................................. 136

10.6

Przełącznik ARS COMTAP®, kołnierz mocujący wykonany przez klienta (742013)....................... 137

10.7

Przełącznik ARS COMTAP®, szablon traserski (726728).............................................................. 138

10.8

Przełącznik ARS COMTAP®, montaż przełącznika na dolnym pierścieniu klatki (zgodnie z
preferencjami użytkownika, 732773_1)........................................................................................... 139

10.9

Przełącznik ARS COMTAP®, montaż przełącznika na dolnym pierścieniu klatki (zgodnie z
preferencjami użytkownika, 732773_2)........................................................................................... 140

10.10

Przełącznik ARS COMTAP®, głownia z górną przekładnią (725737)............................................. 141

10.11

Przełącznik ARS COMTAP®, zacisk (734095)............................................................................... 142

10.12

COMTAP® ARS, przewody połączeniowe (10015335)................................................................... 143

10.13

Przełącznik ARS COMTAP®, poziomy wał napędowy (wymiary graniczne, 778664_2)................ 144

10.14

Przełącznik ARS COMTAP®, zakres obrotu górnej przekładni (732769_2)................................... 145

10.15

Przełącznik ARS COMTAP®, rysunki uzupełniające (734087)....................................................... 146

10.16

Przekładnia stożkowa CD 6400, rysunek wymiarowy (892916)...................................................... 147

10.17

Osprzęt do podnoszenia (72673703).............................................................................................. 148

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

4434076/01 PL

COMTAP® ARS

5

1 Wstęp

1 Wstęp
Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera szczegółowy opis bezpiecznej i
prawidłowej instalacji, podłączenia oraz uruchomienia produktu.
Zawiera także instrukcje bezpieczeństwa oraz ogólne informacje o produkcie.
Informacje dotyczące eksploatacji można znaleźć w instrukcji eksploatacji.
Niniejsza dokumentacja techniczna jest przeznaczona wyłącznie dla specjalnie przeszkolonego i upoważnionego personelu.

1.1 Zakres obowiązywania
Wersja dokumentu dostarczonego z produktem jest zawsze obowiązująca.
Niniejsza dokumentacja techniczna została skonfigurowana dla konkretnego
zamówienia i dotyczy następujących produktów, których numery seryjne widnieją na dokumentach dostawy:
▪

Przełącznik ARS COMTAP®

▪

Wał napędowy

1.2 Producent
Producentem produktu jest:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
Faks: (+49) 9 41/40 90-7001
E-mail: sales@reinhausen.com
W razie potrzeby pod tym adresem można uzyskać dalsze informacje na temat produktu oraz dodatkowe egzemplarze dokumentacji technicznej.

1.3 Kompletność
Niniejsza dokumentacja techniczna jest niekompletna bez dokumentów pomocniczych.
Obejmuje ona następujące dokumenty:
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▪

Instrukcja dotycząca rozpakowywania (wchodzi w zakres dostawy)

▪

Dodatek do instrukcji (wchodzi w zakres dostawy)

▪

Raport z testów rutynowych (wchodzi w zakres dostawy)

▪

Schematy połączeń (wchodzą w zakres dostawy)

▪

Rysunki wymiarowe (wchodzą w zakres dostawy)
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▪

Rozdział Ogólne parametry techniczne (dostępny na żądanie)

▪

Rozdział Parametry techniczne dotyczący danego urządzenia (dostępny
na życzenie)

1.4 Miejsce przechowywania
Niniejszą dokumentację techniczną oraz wszystkie dokumenty pomocnicze
należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu miejsca pracy w
celu wykorzystania w przyszłości.

1.5 Konwencje graficzne
W tym punkcie przedstawiono przegląd stosowanych symboli i sposobów
wyróżnień tekstu.

1.5.1 Symbole
Symbol

Znaczenie
Rozmiar klucza
Moment dokręcania
Liczba i rodzaj zastosowanych elementów mocujących
Napełnić olejem
Rozciąć, przeciąć
Oczyścić
Kontrola wzrokowa
Użyć ręki
Pierścień pośredni
Nanieść powłokę malarską
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4434076/01 PL

COMTAP® ARS

7

1 Wstęp

Symbol

Znaczenie
Użyć pilnika
Nasmarować
Sworzeń sprzęgu
Użyć liniału
Użyć piły
Zacisk węża
Oczko z drutu, zabezpieczenie z drutu
Użyć śrubokręta
Nałożyć klej

Wypustka blokująca

Tabela 1: Symbole

1.5.2 Koncepcja ostrzeżeń
Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej ostrzeżenia mają następujący wygląd.
1.5.2.1 Ostrzeżenie punktowe
Ostrzeżenia punktowe dotyczą całych rozdziałów lub punktów, podpunktów
lub kilku ustępów w dokumentacji. Ostrzeżenia punktowe mają następującą
strukturę:
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OSTRZEŻENIE

Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa
Skutki
► Działanie
► Działanie

1.5.2.2 Ostrzeżenie wycinkowe
Ostrzeżenia wycinkowe odnoszą się do określonej części punktu. Ostrzeżenia te dotyczą mniejszych jednostek informacyjnych niż ostrzeżenia punktowe. Ostrzeżenia wycinkowe są zbudowane według następującego wzoru:
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Czynność niezbędna do uniknięcia niebezpiecznej sytuacji.
1.5.2.3 Hasła ostrzegawcze i piktogramy
Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:
Hasło ostrzegawcze

Znaczenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, która spowoduje śmierć
lub ciężkie obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.

OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować
śmierć lub ciężkie obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.

PRZESTROGA

Oznacza niebezpieczną sytuację, która może spowodować
obrażenia, jeśli się jej nie uniknie.

NOTYFIKACJA

Oznacza działania w celu uniknięcia szkód materialnych.

Tabela 2: Hasła w ostrzeżeniach

Przed niebezpieczeństwami ostrzegają piktogramy:
Piktogram

Znaczenie
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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Piktogram

Znaczenie
Ostrzeżenie przed materiałami łatwopalnymi

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem przewrócenia

Tabela 3: Piktogramy w ostrzeżeniach

1.5.3 Koncepcja informacji
Informacje służą do uproszczenia i lepszego zrozumienia określonych operacji. Informacje zawarte w niniejszej dokumentacji technicznej są zbudowane według następującego wzoru:
Ważne informacje.
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2 Bezpieczeństwo
Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera szczegółowy opis bezpiecznej i
prawidłowej instalacji, podłączenia, uruchomienia oraz monitorowania produktu.
▪

Całą dokumentację techniczną należy dokładnie przeczytać, aby zapoznać się z produktem.

▪

Niniejsza dokumentacja techniczna jest częścią produktu.

▪

W szczególności należy zapoznać się z podanymi w tym rozdziale instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz przestrzegać tych instrukcji.

▪

W celu uniknięcia niebezpieczeństw związanych z działaniem należy
przestrzegać ostrzeżeń podanych w niniejszej dokumentacji technicznej.

▪

Produkt jest wytwarzany z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii. Mimo to niebezpieczeństwa związane z działaniem podczas użytkowania urządzenia mogą powodować zagrożenia dla życia lub zdrowia
użytkownika albo pogorszenie parametrów technicznych produktu i innych materialnych środków trwałych.

2.1 Prawidłowe użytkowanie
Niniejszy produkt jest przełącznikiem kierunku (ARS) służącym do odwracania biegunowości uzwojenia podczas pracy transformatora. Produkt jest
przeznaczony wyłącznie do użytku w układach i urządzeniach energetycznych. Produkt, o ile będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem oraz
zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w niniejszej dokumentacji
technicznej, a także w uwagach ostrzegawczych znajdujących się w niniejszej dokumentacji i na produkcie, nie stwarza żadnego niebezpieczeństwa
dla ludzi, mienia ani środowiska. Dotyczy to całego okresu życia produktu,
od jego dostawy, przez montaż i eksploatację, aż po demontaż i utylizację.
Za prawidłowe użytkowanie uznaje się następujące:
▪

Produkt może być używany wyłącznie z transformatorem określonym w
zamówieniu.

▪

Numery seryjne przełącznika ARS COMTAP® muszą być zgodne z numerami seryjnymi osprzętu tego przełącznika (napęd silnikowy, wał napędowy, przekładnia stożkowa, przekaźnik ochronny itd.), jeśli przełącznik jest dostarczany wraz z osprzętem jako komplet w ramach jednego
zamówienia.

▪

Właściwą normę oraz datę wydania dla produktu można znaleźć na tabliczce znamionowej.

▪

Produkt musi być użytkowany zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną oraz uzgodnionymi warunkami dostawy i parametrami technicznymi.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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▪

Należy upewnić się, że wszelkie niezbędne prace są wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

▪

Dostarczony sprzęt i narzędzia specjalne muszą być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie ze specyfikacjami niniejszej
dokumentacji technicznej.

2.2 Podstawowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Aby uniknąć wypadków, przerw w eksploatacji i uszkodzeń, jak również niedopuszczalnego szkodliwego wpływu na środowisko, osoby odpowiedzialne
za transport, montaż, eksploatację, przeglądy i utylizację produktu lub części
produktu muszą zapewnić:
Środki ochrony osobistej
Luźno założona lub niedopasowana odzież zwiększa niebezpieczeństwo zablokowania lub wciągnięcia przez obracające się oraz wystające części.
Zwiększa to niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia użytkownika.
▪

Nosić wszystkie niezbędne urządzenia i środki ochrony osobistej wymagane do wykonania określonego zadania, takie jak kask ochronny, obuwie ochronne itp. Przestrzegać wymagań podanych w części „Środki
ochrony osobistej” [► 15].

▪

Nigdy nie wolno nosić uszkodzonych środków ochrony osobistej.

▪

Nigdy nie nosić kolczyków, naszyjników ani innej biżuterii.

▪

W przypadku dłuższych włosów należy nosić siatkę na włosy.

Obszar roboczy
Nieuporządkowane i słabo oświetlone obszary robocze mogą być przyczyną
wypadków.
▪

Należy dbać o czystość i porządek w obszarze roboczym.

▪

Upewnić się, że obszar roboczy jest dobrze oświetlony.

▪

Przestrzegać właściwych, obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.

Obsługa podczas pracy
Produkt należy obsługiwać tylko, jeśli znajduje się w stanie umożliwiającym
pracę. W przeciwnym razie może ono stanowić niebezpieczeństwo dla życia
lub zdrowia użytkownika.
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▪

Regularnie sprawdzać niezawodność działania wyposażenia bezpieczeństwa.

▪

Przestrzegać zakresu prac oraz odstępów międzyprzeglądowych opisanych w niniejszej dokumentacji technicznej.
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Ochrona przeciwpożarowa
Wysoce łatwopalne lub wybuchowe gazy, opary i pyły mogą spowodować
poważne wybuchy i pożar.
▪

Nie instalować ani nie użytkować produktu w obszarach, w których występuje ryzyko wybuchu.

Oznaczenia bezpieczeństwa
Plakietki ze znakami ostrzegawczymi oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa stanowią oznaczenia bezpieczeństwa produktu. Są one istotnym
aspektem koncepcji bezpieczeństwa.
▪

Przestrzegać wszystkich znajdujących się na produkcie oznaczeń bezpieczeństwa.

▪

Upewnić się, że wszystkich znajdujące się na produkcie oznaczenia
bezpieczeństwa są nienaruszone i czytelne.

▪

W razie uszkodzenia lub braku oznaczeń bezpieczeństwa należy zastąpić je nowymi oznaczeniami.

Warunki otoczenia
W celu zagwarantowania niezawodnej i bezpiecznej obsługi produkt powinien być obsługiwany wyłącznie w warunkach otoczenia podanych w parametrach technicznych.
▪

Przestrzegać określonych warunków eksploatacyjnych i wymagań dotyczących miejsca montażu.

Materiały pomocnicze i eksploatacyjne
Materiały pomocnicze i eksploatacyjne niezatwierdzone przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen GmbH mogą uszkodzić produkt.
▪

Stosować tylko środki smarujące i materiały pomocnicze zatwierdzone
przez producenta.

▪

Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Modyfikacje i zmiany konfiguracyjne
Nieupoważnione lub nieodpowiednie zmiany wprowadzone w produkcie mogą prowadzić do obrażeń ciała, zniszczenia mienia oraz wadliwego działania
produktu.
▪

Modyfikacje można wprowadzać wyłącznie po skonsultowaniu ich z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Części zamienne
Części zamienna niezatwierdzone przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH mogą spowodować obrażenia ciała i uszkodzenia produktu.
▪

Stosować tylko części zamienne zatwierdzone przez producenta.

▪

Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

4434076/01 PL

COMTAP® ARS

13

2 Bezpieczeństwo

2.3 Kwalifikacje personelu
Osoba odpowiedzialna za montaż, przekazanie do użytku, obsługę, konserwację i kontrolę powinna upewnić się, że personel posiada wystarczające
kwalifikacje.
Wykwalifikowany elektryk
Wykwalifikowany elektryk posiada kwalifikacje techniczne i z tego względu
dysponuje wymaganą wiedzą i doświadczeniem, a także jest obeznany z
właściwymi normami i przepisami. Wykwalifikowany elektryk dysponuje także następującymi umiejętnościami:
▪

Potrafi niezależnie identyfikować niebezpieczeństwa oraz unikać ich.

▪

Potrafi wykonywać prace na układach elektrycznych.

▪

Odbył przeszkolenie dotyczące środowiska pracy, w którym pracuje.

▪

Powinien spełniać wymagania określonych przepisów prawnych w zakresie zapobiegania wypadkom.

Osoby przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych
Osoby przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych otrzymuje
od wykwalifikowanego elektryka instrukcje i wytyczne dotyczące wykonywanych zadań oraz potencjalnych niebezpieczeństw w przypadku nieprawidłowej obsługi, nieodpowiednich zabezpieczeń oraz środków bezpieczeństwa.
Osoba przeszkolona w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych pracuje wyłącznie zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem wykwalifikowanego elektryka.
Operator
Operator użytkuje oraz obsługuje produkt zgodnie z niniejszą dokumentacją
techniczną. Spółka operacyjna dostarcza operatorowi instrukcję i zapewnia
szkolenie dotyczące określonych zadań oraz związanych z nimi potencjalnych niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwej obsługi.
Dział serwisowy
Zdecydowanie zalecamy zlecenie konserwacji, napraw i modernizacji naszemu działowi serwisowemu. Pozwoli to zapewnić prawidłowe wykonanie
wszelkich prac. Jeżeli przegląd nie jest wykonywany przez nasz dział serwisowy, pracownicy wykonujący przegląd muszą być przeszkoleni i upoważnieni przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen GmbH do wykonywania tych
zadań.
Upoważniony personel
Upoważniony personel odbywa organizowane przez firmę Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH szkolenie dotyczące przeprowadzania specjalnych prac
konserwacyjnych.
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2.4 Sprzęt ochrony indywidualnej
Podczas pracy należy korzystać ze środków ochrony osobistej, aby do minimum ograniczyć zagrożenia dla zdrowia.
▪

Zawsze korzystać ze środków ochrony osobistej wymaganych dla wykonywanej pracy.

▪

Nigdy nie wolno nosić uszkodzonych środków ochrony.

▪

Przestrzegać zasad korzystania ze środków ochrony osobistej dostępnych w miejscu pracy.
Zawsze nosić
Odzież ochronna
Dobrze dopasowana odzież ochronna o
niskiej wytrzymałości na rozdarcie, z ciasnymi rękawami i bez wystających elementów. Celem tego zalecenia jest ochrona
osoby noszącej odzież przed wciągnięciem przez ruchome części maszyny.
Obuwie ochronne
Chronią przed spadającymi ciężkimi
przedmiotami i poślizgnięciem na śliskiej
powierzchni.

Tabela 4: Zawsze korzystać ze środków ochrony osobistej.

W specjalnych środowiskach nosić:

W specjalnych środowiskach potrzebne są środki ochrony osobistej.
Rodzaj sprzętu zależy od okoliczności.
Okulary ochronne
Chronią oczy przed wyrzucanymi drobinami i rozbryzgiwanymi cieczami.
Okulary ochronne
Chronią twarz przed wyrzucanymi drobinami i rozbryzgiwanymi cieczami lub innymi substancjami niebezpiecznymi.
Kask
Chroni przed spadającymi i wyrzucanymi
częściami i materiałami.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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W specjalnych środowiskach nosić:

W specjalnych środowiskach potrzebne są środki ochrony osobistej.
Rodzaj sprzętu zależy od okoliczności.
Ochronniki słuchu
Chronią przed uszkodzeniem słuchu.

Rękawice ochronne
Chronią przed zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi i elektrycznymi.

Tabela 5: Zawsze korzystać ze środków ochrony osobistej w specjalnych środowiskach
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3 Opis produktu
W poniższym rozdziale znajdują się informacje na temat budowy i zasady
działania produktu.

3.1 Zakres dostawy
Produkt jest zapakowany z zastosowaniem środków ochrony przed wilgocią
i jest dostarczany w następujący sposób:
▪

Przełącznik ARS COMTAP®

▪

Napęd silnikowy ED TAPMOTION®

▪

Wał napędowy z elementami połączeniowymi i przekładnią stożkową

▪

Dokumentacja techniczna

Ważne uwagi:
▪

Należy sprawdzić kompletność przesyłki na podstawie dokumentacji
przewozowej.

▪

Części należy przechowywać w suchym miejscu do czasu montażu.

▪

Produkt musi pozostać w swoim hermetycznym opakowaniu ochronnym; można go wyjąć z opakowania jedynie bezpośrednio przed montażem.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Pakowanie, transport i przechowywanie” [► 25].

3.2 Przełącznik ARS COMTAP®
3.2.1 Opis działania
Przełącznik ARS COMTAP® jest stosowany do odwracania biegunowości
uzwojenia podczas pracy transformatora. W trakcie tego procesu prąd przepływający jest komutowany z jednej ścieżki prądowej na inną ścieżkę o tym
samym potencjale.
Przełącznik ten ma zawsze 2 pozycje robocze.
Przełączanie przełącznika ARS z jednej pozycji roboczej na kolejną jest wykonywane przy użyciu napędu silnikowego ED TAPMOTION®.
Przełącznik ARS COMTAP® może być używany w różnych zastosowaniach
wraz z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów. Przełącznik ARS jest
używany przede wszystkim do odwracania biegunowości napięcia regulacyjnego w zastosowaniach, w których występują szerokie zakresy regulacji (np.
transformatory z przesunięciem fazy).
W tych zastosowaniach podobciążeniowego przełącznika zaczepów z wybierakiem regulacji odwracalnej, w których zdolność regulacji wybieraka wykracza poza dopuszczalny zakres, można wraz z przełącznikiem ARS COMTAP® używać podobciążeniowego przełącznika zaczepów bez wybieraka.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

4434076/01 PL

COMTAP® ARS

17

3 Opis produktu

3.2.2 Konfiguracja/modele
Przełącznik ARS COMTAP® jest produkowany jako przełącznik jedno- i trzyfazowy o maksymalnym dopuszczalnym znamionowym prądzie przepływającym 2400 A.
Konstrukcję przełącznika ARS COMTAP®, a także oznaczenie jego głównych części przedstawiono na rysunkach montażowych w załączniku (patrz
strona [► 132]).

Rysunek 1: Przełącznik ARS COMTAP®
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1

Urządzenie nadzorujące przełączanie zaczepów z wziernikiem dla wskaźnika położenia

2

Głownia przełącznika ARS
COMTAP®

3

Górna przekładnia

4

Zacisk

5

Klatka przełącznika ARS
COMTAP®

6

Podstawa cylindryczna
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3.2.3 Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa znajduje się na głowni przełącznika ARS COMTAP®.

Rysunek 2: Położenie tabliczki znamionowej

3.2.4 Urządzenia ochronne
Urządzenie nadzorujące przełączanie zaczepów
Przełącznik ARS COMTAP® jest wyposażony w urządzenie nadzorujące
przełączanie zaczepów, które jest zamontowane w obudowie na głowni tego
przełącznika (patrz strona [► 135]).
W zależności od zastosowania urządzenie nadzorujące przełączanie zaczepów może pełnić różne funkcje bezpieczeństwa w połączeniu z napędem silnikowym i z powiązanymi podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów.
Wspomniane funkcje bezpieczeństwa są określane w sposób wiążący osobno dla każdej dostawy w zależności od zastosowania i dokumentowane w
odnośnym opisie funkcjonalnym.
Elektryczne styki aktywujące/blokujące
W przypadku łączenia przełącznika ARS COMTAP® z podobciążeniowymi
przełącznikami zaczepów przełącznik ARS może być uruchamiany wyłącznie w określonej pozycji podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Oznacza to, że może on być uruchamiany wyłącznie po odłączeniu wszystkich uzwojeń uzwojenia regulacyjnego podobciążeniowego przełącznika zaczepów
i gdy napięcie na odpowiednim uzwojeniu jest równe zero.
Z tego powodu w celu zapobieżenia niedozwolonym operacjom przełączania
stosowana jest wzajemną blokada elektryczna podobciążeniowego przełącznika zaczepów i przełącznika ARS COMTAP®.
Należy odnieść się do dokumentacji technicznej zamówienia, instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, jak i do opisu funkcjonalnego.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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3.3 Wał napędowy
3.3.1 Opis działania
Wał napędowy stanowi mechaniczne połączenie między napędem silnikowym a głownią podobciążeniowego/beznapięciowego przełącznika zaczepów.
Przekładnia stożkowa zmienia kierunek z pionowego na poziomy (patrz rysunek 892916).
W związku z tym pionowy wał napędowy musi być zamontowany między napędem a przekładnią stożkową, natomiast poziomy — między przekładnią
stożkową a podobciążeniowym lub beznapięciowym przełącznikiem zaczepów.
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3.3.2 Budowa/wersje
Wał napędowy wykonany jest z prostopadłościennej rury; jest łączony przy
użyciu dwóch uchwytów sprzęgu i jednego sworznia sprzęgu z każdej z obu
stron napędowego/napędzanego końca wału podłączanego urządzenia.

Rysunek 3: Komponenty wału napędowego

1

Przekładnia stożkowa

2

Zacisk węża

3

Teleskopowa rura ochronna

4

Uchwyt sprzęgu

5

Rura prostopadłościenna

6

Sworzeń sprzęgu

7

Pierścień pośredni

8

Płyta osłonowa

9

Zacisk węża
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3.3.2.1 Wał napędowy bez przegubu Cardana i bez izolatora

Rysunek 4: Wał napędowy bez przegubu Cardana i bez izolatora (= model zwykły)

Konfiguracja

V 1 min.

Łożysko pośrednie

Środek korby ręcznej — środek
przekładni stożkowej (maks.
dopuszczalne przesunięcie
osiowe 2°)

536 mm

W razie przekroczenia
wartości maksymalnej
2472 mm konieczne
jest zastosowanie łożyska pośredniego.
V 1 ≤ 2472 mm (bez
łożyska pośredniego)
V 1 > 2472 mm (z łożyskiem pośrednim)
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3.3.2.2 Wał napędowy bez przegubu Cardana i z izolatorem

Rysunek 5: Wał napędowy bez przegubu Cardana i z izolatorem (= model specjalny)

Konfiguracja

V 1 min.

Łożysko pośrednie

Środek korby ręcznej — środek
przekładni stożkowej (maks.
dopuszczalne przesunięcie
osiowe 2°)

706 mm

W razie przekroczenia
wartości maksymalnej
2472 mm konieczne
jest zastosowanie łożyska pośredniego.
V 1 ≤ 2472 mm (bez
łożyska pośredniego)
V 1 > 2472 mm (z łożyskiem pośrednim)
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3.3.2.3 Wał napędowy z przegubem Cardana i bez izolatora

Rysunek 6: Wał napędowy z przegubem Cardana i bez izolatora (= model specjalny)

Konfiguracja

V 1 min.
[mm]

Łożysko pośrednie
do [mm]

Środek korby ręcznej — środek
przekładni stożkowej (maks.
dopuszczalne przesunięcie
osiowe α = 20°)

798

V 1 > 2564

3.3.2.4 Wał napędowy z przegubem Cardana i z izolatorem

Rysunek 7: Wał napędowy z przegubem Cardana i z izolatorem (= model specjalny)
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Konfiguracja

V 1 min.
[mm]

Łożysko pośrednie
do [mm]

Środek korby ręcznej — środek
przekładni stożkowej (maks.
dopuszczalne przesunięcie
osiowe α = 20°)

978

V 1 > 2772
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4 Opakowanie, transport i przechowywanie
4.1 Opakowanie
Produkty są dostarczane w zależności od wymogów częściowo w hermetycznym opakowaniu, a częściowo dodatkowo w stanie wysuszonym.
Hermetyczne opakowanie stanowi plastikowa folia, którą jest owinięty produkt. Osuszone dodatkowo produkty są oznaczone żółtą tabliczką umieszczoną na hermetycznym opakowaniu.
Należy stosować się do odpowiednich wskazówek w poniższych punktach.

4.1.1 Przydatność

UWAGA

Nieprawidłowo składowane skrzynie mogą spowodować szkody
na mieniu!
Nieprawidłowe składowanie skrzyń może spowodować uszkodzenia zapakowanych towarów!
► Można składować tylko 2 skrzynie o takim samym rozmiarze jedna na
drugiej.
► Nie składować skrzyń na wysokość większą niż 1,5 m.
Opakowanie jest przystosowane do nieuszkodzonych i całkowicie sprawnych środków transportu, zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi transportu.
Zapakowane towary są umieszczane w stabilnej skrzyni. Ta skrzynia gwarantuje, że zapakowane towary znajdują się w zamierzonej i stabilnej pozycji
transportowej, co uniemożliwia niedozwolone zmiany pozycji, a także zapewnia, że żadna z części nie dotyka powierzchni ładunkowej środków
transportu ani podłoża po rozładunku.
Hermetyczne opakowanie stanowi plastikowa folia, którą jest owinięty produkt. Produkt jest zabezpieczony przed wilgocią za pomocą środka osuszającego. Folia została zgrzana po włożeniu środka osuszającego.

4.1.2 Oznaczenia
Na opakowaniu znajdują się informacje na temat bezpiecznego transportu
oraz prawidłowego przechowywania. W przypadku wysyłki towarów niebędących ładunkiem niebezpiecznym obowiązują poniższe symbole. Symboli
tych należy bezwzględnie przestrzegać.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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Chronić
przed wilgocią

Góra

Ostrożnie!
Szkło!

Tutaj mocować

Środek ciężkości

Tabela 6: Obowiązujące symbole na opakowaniu

4.2 Transport, odbiór i przemieszczanie przesyłek
OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo szkód materialnych!
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo szkód materialnych na skutek przewrócenia lub upadku ciężaru!
► Podczas transportu skrzynia musi być zamknięta.
► Zastosowanych w skrzyni materiałów mocujących nie usuwać podczas
transportu.
► Wybrać odpowiednie środki mocujące. Ładunek może podwieszać wyłącznie przeszkolony i upoważniony personel.
► Nie podchodzić pod zawieszony ładunek.
► Środki transportu i podnośniki muszą mieć odpowiedni udźwig zgodnie
z danymi na dokumencie dostawy.
Poza wibracjami i wstrząsami podczas transportu należy się również liczyć z
uderzeniami. Aby nie dopuścić do uszkodzenia, należy unikać upadku, przewrócenia i uderzenia.
W przypadku przewrócenia się jednej skrzyni, jej upadku z określonej wysokości (np. na skutek zerwania zawiesia) lub upadku bez hamowania należy
się liczyć z uszkodzeniami niezależnie od masy.
Każda dostarczona przesyłka musi zostać sprawdzona przez odbiorcę przed
jej odebraniem (potwierdzeniem odbioru) pod następującym kątem:
▪

kompletność na podstawie listu przewozowego

▪

jakiekolwiek uszkodzenia zewnętrzne.

Ładunek należy skontrolować po wyładunku, gdy skrzynia lub pojemnik
transportowy są dostępne z każdej strony.
Szkody widoczne Podczas odbierania przesyłki sprawdzić, czy nie ma ona widocznych uszkodzeń transportowych. W tym celu wykonać następujące czynności:
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▪

Stwierdzone uszkodzenia transportowe natychmiast odnotować w liście
przewozowym i poprosić o podpisanie go przez doręczyciela.

▪

W razie poważnych uszkodzeń, całkowitego zniszczenia lub wysokich
kosztów szkody bezzwłocznie powiadomić dział sprzedaży Maschinenfabrik Reinhausen oraz ubezpieczyciela.
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▪

Po stwierdzeniu uszkodzenia nie wolno już zmieniać wymiaru szkody.
Nie wyrzucać opakowania do czasu otrzymania decyzji o oględzinach
przez firmę transportową lub ubezpieczyciela.

▪

Na miejscu wraz z firmą transportową sporządzić protokół szkody. Jest
to konieczne do dochodzenia odszkodowania!

▪

Sfotografować uszkodzenie na opakowaniu i produkcie. Dotyczy to również śladów korozji na produkcie na skutek dostania się wilgoci (deszcz,
śnieg, skropliny).

▪

UWAGA! Koniecznie sprawdzić hermetyczne opakowanie. W razie
uszkodzenia hermetycznego opakowania nie wolno montować i uruchamiać urządzenia. Osuszone urządzenie wysuszyć ponownie samodzielnie zgodnie z instrukcją eksploatacji podobciążeniowego przełącznika
zaczepów/beznapięciowego przełącznika zaczepów lub skontaktować
się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, aby ustalić dalszą procedurę osuszania. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
urządzenia.

▪

Podać uszkodzone elementy.

Ukryte uszkodzenia Gdy uszkodzenia nie zostaną określone po odebraniu przesyłki (ukryte uszkodzenia), wykonać następujące czynności
▪

Stronę odpowiedzialną za uszkodzenie powiadomić niezwłocznie telefonicznie i pisemnie oraz sporządzić raport uszkodzeń.

▪

Przestrzegać obowiązujących w danym kraju terminów takich działań.
Zapytać o to w odpowiednim czasie.

W przypadku ukrytego uszkodzenia bardzo trudno jest pociągnąć do odpowiedzialności firmę transportową (lub inny odpowiedzialny podmiot). Wszelkie roszczenia ubezpieczeniowe za takie szkody mogą być skuteczne tylko
wtedy, gdy w warunkach ubezpieczenia są jednoznacznie wyrażone odpowiednie postanowienia.

4.3 Składowanie przesyłek
Zapakowane towary wysuszone przez Maschinenfabrik Reinhausen
Po odebraniu przesyłki należy natychmiast wyjąć zapakowane towary wysuszone przez Maschinenfabrik Reinhausen ze szczelnego opakowania i przechowywać je bez dopływu powietrza w suchym oleju elektroizolacyjnym aż
do momentu użycia, o ile nie zostały dostarczone w oleju.
Zapakowane towary niewysuszone
Zapakowane towary niewysuszone, dostarczone w szczelnie zamkniętym,
nieuszkodzonym opakowaniu, mogą być przechowywane na zewnątrz budynków, jeśli spełnione są poniższe warunki.
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4 Opakowanie, transport i przechowywanie

Przy wyborze i przygotowaniu miejsca przechowywania należy przestrzegać
następujących zasad:
▪

Składowany towar zabezpieczyć przed wilgocią (powódź, roztopy), zabrudzeniem, szkodnikami, np. szczurami, myszami, termitami itp. oraz
przed dostępem osób niepowołanych.

▪

W celu ochrony przed wilgocią od strony podłoża oraz zapewnienia lepszej wentylacji skrzynie ustawić na deskach.

▪

Zapewnić odpowiednią nośność podłoża.

▪

Nie zastawiać dróg dojazdowych.

▪

Regularnie kontrolować składowane urządzenia. Po burzy, silnych opadach deszczu lub śniegu itp. podjąć odpowiednie dodatkowe działania.

Chronić folię opakowania przed bezpośrednim nasłonecznieniem, aby nie
uległa ona uszkodzeniu pod wpływem promieni UV, co mogłoby spowodować utratę szczelności opakowania.
Jeśli produkt jest instalowany po upływie 6 miesięcy od czasu dostawy, należy niezwłocznie podjąć odpowiednie środki. Można zastosować następujące
środki:
▪

Prawidłowo zregenerować środek osuszający i przywrócić szczelność
opakowania.

▪

Rozpakować zapakowane towary i przechowywać w odpowiednim
miejscu (dobrze wentylowanym, możliwie z jak najmniejszą ilością kurzu, z wilgotnością poniżej 50%, o ile to możliwe).

4.4 Rozpakowywanie przesyłek i sprawdzanie uszkodzeń
transportowych

28
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▪

UWAGA! Skrzynię z opakowaniem przetransportować do miejsca montażu produktu. Hermetyczne opakowanie otworzyć dopiero bezpośrednio przed montażem. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
produktu na skutek braku hermetycznego opakowania.

▪

OSTRZEŻENIE! Po rozpakowaniu skontrolować stan produktu. W
stojącej skrzyni zabezpieczyć produkt przed wypadnięciem. W przeciwnym razie może dojść do ciężkich obrażeń i uszkodzenia produktu.

▪

Sprawdzić kompletność dostawy na podstawie listu przewozowego.
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5 Montaż
W niniejszym rozdziale opisano sposób montażu przełącznika ARS COMTAP® w transformatorze oraz sposób jego suszenia. Opisano montaż zarówno w transformatorze o konstrukcji standardowej, jak i z kadzią dzwonową. Niezależnie od konstrukcji transformatora, przed rozpoczęciem montażu
przełącznika ARS COMTAP® w transformatorze należy wykonać prace
przygotowawcze.

5.1 Prace przygotowawcze
Przed zamontowaniem przełącznika ARS COMTAP® w transformatorze należy wykonać czynności wymienione poniżej.

5.1.1 Montaż kołnierza mocującego na pokrywie transformatora
Kołnierz mocujący (może zostać dostarczony opcjonalnie) jest wymagany do
montażu głowni przełącznika ARS COMTAP® na pokrywie transformatora
(patrz strona [► 136]).
Ewentualnie można wykonać własny kołnierz mocujący, jak pokazano na
odpowiednim rysunku w załączniku (patrz strona [► 137]).
► Zamontować kołnierz mocujący na pokrywie transformatora.

5.1.2 Montaż śrub dwustronnych w kołnierzu mocującym
Aby zamontować śruby dwustronne w kołnierzu mocującym, należy użyć
szablonu traserskiego. Może on zostać dostarczony bezpłatnie (na żądanie)
na potrzeby wstępnego montażu przełącznika ARS COMTAP® (patrz strona
[► 138]). Śruby dwustronne i kołnierz mocujący nie są ujęte w dostawie,
lecz mogą zostać zamówione opcjonalnie.
1.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

Umieścić szablon traserski na kołnierzu mocującym i użyć czterech oznaczeń w celu ustawiania.
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2.

Wkręcić śruby dwustronne do kołnierza mocującego.

Rysunek 8: Szablon traserski i śruby dwustronne

5.2 Montaż przełącznika ARS COMTAP® w transformatorze (o
konstrukcji standardowej)
W zależności od konstrukcji przełącznika ARS COMTAP® można go zamontować w transformatorze na 2 różne sposoby.
Poniżej opisano te 2 formy montażu.

30
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Montaż przełącznika ARS COMTAP® poprzez odłączenie głowni i klatki
bez kołnierza wsporczego [► 31]
Montaż przełącznika ARS COMTAP® poprzez odłączenie głowni i klatki
z opcjonalnym kołnierzem wsporczym [► 43]

5.2.1 Montaż przełącznika ARS COMTAP® poprzez odłączenie głowni i
klatki bez kołnierza wsporczego
Aby zamontować przełącznik ARS COMTAP®, należy w pierwszej kolejności zdemontować głownię z klatki, ponieważ średnica okręgu styków przełącznika jest większa od średnicy wewnętrznej kołnierza mocującego. Następnie
umieścić głownię na kołnierzu mocującym, unieść klatkę od spodu, umieszczając ją na głowni, po czym przymocować klatkę do głowni.
Postępować zgodnie z poniższą procedurą w celu zamontowania przełącznika ARS COMTAP®:
5.2.1.1 Wymagane narzędzia
Przed rozpoczęciem montażu przełącznika ARS COMTAP® upewnić się, że
poniższe narzędzia są dostępne:
▪

Osprzęt do podnoszenia

▪

Olej transformatorowy

5.2.1.2 Demontaż głowni przełącznika ARS COMTAP®
1.

OSTRZEŻENIE! Ustawić przełącznik ARS COMTAP® na płaskiej powierzchni i zabezpieczyć go przed przewróceniem. Niestabilnie ustawiony przełącznik ARS COMTAP® może się przewrócić i spowodować poważne obrażenia ciała!

2.

Wykręcić śruby blokujące z głowni.

Rysunek 9: Śruby blokujące

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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3.

Wykręcić śruby mocujące znajdujące się pod spodem.

Rysunek 10: Śruby mocujące
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4.

Unieść głownię z klatki.

Rysunek 11: Głownia
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5.2.1.3 Ustawianie głowni przełącznika ARS COMTAP® na pokrywie
transformatora
1.

Wyczyścić powierzchnie uszczelniające i rowek uszczelnienia na spodzie głowni, a także powierzchnie uszczelniające na górze kołnierza
mocującego.

Rysunek 12: Powierzchnie uszczelniające

2.

Umieścić dostarczony pierścień o-ring w rowku uszczelnienia na spodzie głowni i upewnić się, że nie jest on skręcony.

Rysunek 13: Pierścień o-ring
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3.

Posmarować sprzęg w klatce i mechanizm maltański w głowni olejem
transformatorowym.

Rysunek 14: Sprzęg i mechanizm maltański

4.

Ustawić klatkę zgodnie z późniejszą pozycją montażową.

5.

PRZESTROGA! Unieść klatkę od spodu, umieszczając ja na pokrywie
transformatora. Między pierścieniem klatki a górną krawędzią kołnierza
mocującego musi istnieć odstęp od 65 do 80 mm. Podnosić wyłącznie
za podstawę cylindryczną, nie za obwodowy pierścień ekranujący (jeśli
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jest zamontowany). Zabezpieczyć przełącznik ARS COMTAP® przed
spadnięciem i przewróceniem. Niezastosowanie się do tego wymogu
może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Rysunek 15: Unoszenie klatki

6.

Zdjąć opaski zaciskowe z górnej przekładni.

Rysunek 16: Opaska zaciskowa

36

COMTAP® ARS

4434076/01 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

5 Montaż

7.

Obrócić korbą mechanizmu maltańskiego przekładni krokowej o 90° do
wewnątrz, zaczynając od pozycji regulacyjnej (pozycji, w której nastąpiła
dostawa). Korba ręczna nie jest ujęta w zakresie dostawy.

Rysunek 17: Korba mechanizmu maltańskiego
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8.

Umieścić głownię na kołnierzu mocującym tak, aby spasować ze sobą 5
punktów mocujących na klatce i głowni przełącznika ARS COMTAP®.
Upewnić się, że wał mechanizmu maltańskiego zazębia się z izolacyjnym wałem napędowym, kiedy klatka jest podniesiona.

Rysunek 18: Głownia
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5.2.1.4 Łączenie klatki przełącznika ARS COMTAP® z głownią
1.

Ustawić klatkę tak, aby spasować ze sobą 5 punktów montażowych na
klatce i na głowni.

Rysunek 19: Ustawianie klatki

2.

Zamontować osprzęt do podnoszenia.

Rysunek 20: Osprzęt do podnoszenia
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3.

Unieść klatkę, używając do tego celu osprzętu do podnoszenia, tak aby
między głownią a kołnierzem mocującym uzyskać widoczną przerwę o
szerokości ok. 5 mm.

Rysunek 21: Unoszenie klatki

4.

Rozpocząć od przykręcenia klatki do głowni 3 śrubami mocującymi.

Rysunek 22: Przykręcanie klatki do głowni

5.
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Opuścić przełącznik ARS COMTAP® na kołnierz mocujący i zdjąć osprzęt do podnoszenia.
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6.

Przykręcić klatkę do głowni 2 pozostałymi śrubami mocującymi.

Rysunek 23: Przykręcanie klatki do głowni

7.

Wyczyścić powierzchnie uszczelniające śrub blokujących, a następnie
wkręcić śruby blokujące.

Rysunek 24: Śruby blokujące
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8.

UWAGA! Obrócić korbą mechanizmu maltańskiego przekładni krokowej o 90° z powrotem do pozycji regulacyjnej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko awarii na skutek nieprawidłowego zwierania zacisków przełącznika ARS COMTAP®.

Rysunek 25: Korba mechanizmu maltańskiego w pozycji regulacyjnej

9.

Przykręcić głownię do kołnierza mocującego.

Rysunek 26: Przykręcanie głowni do kołnierza mocującego
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10. Zdemontować podstawę cylindryczną wraz z elementami mocującymi.

11. Podstawa cylindryczna
12. UWAGA! W przypadku bardzo długiego przełącznika ARS COMTAP®
zabezpieczyć go przed skręceniem wskutek obracania i przesuwania.
Upewnić się, że może być on nadal przesuwany w kierunku osiowym
(patrz rysunek wymiarowy do zamówienia oraz strona [► 139]). W
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przełącznika ARS COMTAP®.

5.2.2 Montaż przełącznika ARS COMTAP® poprzez odłączenie głowni i
klatki z opcjonalnym kołnierzem wsporczym
Aby zamontować przełącznik ARS COMTAP®, należy w pierwszej kolejności zdemontować głownię z klatki, ponieważ średnica okręgu styków przełącznika jest większa od średnicy wewnętrznej kołnierza mocującego. Następnie
umieścić głownię na kołnierzu mocującym i ustawić klatkę tymczasowo w
konstrukcji wsporczej. Unieść klatkę od spodu, umieszczając ją na głowni, i
przymocować klatkę do głowni.
Postępować zgodnie z poniższą procedurą w celu zamontowania przełącznika ARS COMTAP®:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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5.2.2.1 Wymagane narzędzia
Przed rozpoczęciem montażu przełącznika ARS COMTAP® upewnić się, że
poniższe narzędzia są dostępne:
▪

Osprzęt do podnoszenia

▪

Olej transformatorowy

▪

Elementy dystansowe

5.2.2.2 Demontaż głowni przełącznika ARS COMTAP®
1.

OSTRZEŻENIE! Ustawić przełącznik ARS COMTAP® na płaskiej powierzchni i zabezpieczyć go przed przewróceniem. Niestabilnie ustawiony przełącznik ARS COMTAP® może się przewrócić i spowodować poważne obrażenia ciała!

2.

Wykręcić śruby blokujące z głowni.

Rysunek 27: Śruby blokujące
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3.

Wykręcić śruby mocujące znajdujące się pod spodem.

Rysunek 28: Śruby mocujące
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4.

Unieść głownię z klatki.

Rysunek 29: Głownia

46

COMTAP® ARS

4434076/01 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

5 Montaż

5.2.2.3 Ustawianie głowni przełącznika ARS COMTAP® na pokrywie
transformatora
1.

Wyczyścić powierzchnie uszczelniające i rowek uszczelnienia na spodzie głowni, a także powierzchnie uszczelniające na górze kołnierza
mocującego.

Rysunek 30: Czyszczenie powierzchni uszczelniających

2.

Umieścić dostarczoną uszczelkę olejoodporną w rowku uszczelnienia
na spodzie głowni i upewnić się, że uszczelka nie jest skręcona.

Rysunek 31: Pierścień o-ring
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3.

Posmarować sprzęg w klatce i mechanizm maltański w głowni olejem
transformatorowym.

Rysunek 32: Sprzęg i mechanizm maltański
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4.

Zawiesić klatkę w tymczasowej konstrukcji wsporczej i ustawić ją zgodnie z późniejszą pozycją montażową beznapięciowego przełącznika zaczepów wyłączonego spod napięcia.

Rysunek 33: Klatka w konstrukcji wsporczej

5.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

PRZESTROGA! Unieść klatkę od spodu, umieszczając ja na pokrywie
transformatora. Za pomocą elementów dystansowych ustawić odległość
około 75 mm między dolną krawędzią kołnierza wsporczego a górną
krawędzią kołnierza mocującego. Podnosić wyłącznie za kołnierz
wsporczy lub podstawę cylindryczną, a nie za obwodowy pierścień ekra-
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nujący (jeśli jest zamontowany). Zabezpieczyć przełącznik ARS COMTAP® przed spadnięciem i przewróceniem. Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Rysunek 34: Unoszenie klatki

6.

Zdjąć opaski zaciskowe z górnej przekładni.

Rysunek 35: Opaska zaciskowa
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7.

Obrócić korbą mechanizmu maltańskiego przekładni krokowej o 90° do
wewnątrz, zaczynając od pozycji regulacyjnej (pozycji, w której nastąpiła
dostawa). Korba ręczna nie jest ujęta w zakresie dostawy.

Rysunek 36: Korba mechanizmu maltańskiego
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8.

Umieścić głownię na kołnierzu mocującym tak, aby spasować ze sobą 5
punktów mocujących na klatce i głowni przełącznika ARS COMTAP®.
Upewnić się, że wał mechanizmu maltańskiego zazębia się z izolacyjnym wałem napędowym, kiedy klatka jest podniesiona.

Rysunek 37: Głownia
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5.2.2.4 Łączenie klatki przełącznika ARS COMTAP® z głownią
1.

Ustawić klatkę tak, aby spasować ze sobą 5 punktów montażowych na
klatce i na głowni.

Rysunek 38: Ustawianie klatki
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2.

Zamontować osprzęt do podnoszenia.

Rysunek 39: Osprzęt do podnoszenia

3.

Unieść klatkę, używając do tego celu osprzętu do podnoszenia, tak aby
między głownią a kołnierzem mocującym uzyskać widoczną przerwę o
szerokości ok. 5 mm.

Rysunek 40: Unoszenie klatki
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4.

Rozpocząć od przykręcenia klatki do głowni 3 śrubami mocującymi.

Rysunek 41: Śruby mocujące

5.

Wyjąć elementy dystansowe.

Rysunek 42: Wyjmowanie elementów dystansowych

6.
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Opuścić przełącznik ARS COMTAP® na kołnierz mocujący i zdjąć osprzęt do podnoszenia.
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7.

Przykręcić klatkę do głowni 2 pozostałymi śrubami mocującymi.

Rysunek 43: Przykręcanie klatki do głowni

8.

Wyczyścić powierzchnie uszczelniające śrub blokujących, a następnie
wkręcić śruby blokujące.

Rysunek 44: Śruby blokujące
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9.

UWAGA! Obrócić korbą mechanizmu maltańskiego przekładni krokowej o 90° z powrotem do pozycji regulacyjnej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko awarii na skutek nieprawidłowego zwierania zacisków przełącznika ARS COMTAP®.

Rysunek 45: Korba mechanizmu maltańskiego w pozycji regulacyjnej

10. Przykręcić głownię do kołnierza mocującego.

Rysunek 46: Przykręcanie głowni do kołnierza mocującego
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11. Zdemontować podstawę cylindryczną wraz z elementami mocującymi.

Rysunek 47: Podstawa cylindryczna

12. UWAGA! W przypadku bardzo długiego przełącznika ARS COMTAP®
zabezpieczyć go przed skręceniem wskutek obracania i przesuwania.
Upewnić się, że może być on nadal przesuwany w kierunku osiowym
(patrz rysunek wymiarowy do zamówienia oraz strona [► 139]). W
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przełącznika ARS COMTAP®.

5.3 Montaż przełącznika ARS COMTAP® w transformatorze (z
kadzią dzwonową)
W przypadku montażu przełącznika ARS COMTAP® w transformatorze z
kadzią dzwonową należy w pierwszej kolejności unieść przełącznik ARS
COMTAP® na konstrukcję wsporczą (wieszak) i wykonać połączenia elektryczne z częścią czynną transformatora. Następnie zdemontować głownię
przełącznika ARS COMTAP® z klatki, ustawić kadź dzwonową, po czym
przykręcić klatkę do głowni.
Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
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5.3.1 Wymagane narzędzia
Przed rozpoczęciem montażu przełącznika ARS COMTAP® upewnić się, że
poniższe narzędzia są dostępne:
▪

Osprzęt do podnoszenia

▪

Olej transformatorowy

▪

Elementy dystansowe

5.3.2 Ustawianie konstrukcji wsporczej
1.

Podczas ustawiania konstrukcji wsporczej zapewnić prawidłową pozycję
pionową i poziomą konstrukcji wsporczej w transformatorze, który zostanie w pełni wyposażony na kolejnych etapach.

2.

Ustawić konstrukcję wsporczą w sposób przedstawiony poniżej, uwzględniając rzeczywiste wymiary transformatora.

Rysunek 48: Ustawianie konstrukcji wsporczej

1

Średnica okręgu styków

2

Konstrukcja wsporcza

3

Kołnierz wsporczy

4

Pokrywa transformatora

5

Głownia przełącznika ARS
COMTAP®

6

Element dystansowy

5.3.3 Zawieszanie przełącznika ARS COMTAP® w konstrukcji
wsporczej
1.
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UWAGA! Przy użyciu elementów dystansowych wsunąć przełącznik
ARS COMTAP® pionowo do konstrukcji wsporczej w taki sposób, aby
przełącznik ten uzyskał ostateczną wysokość montażową i po zamocowaniu kadzi dzwonowej musiał zostać podniesiony tylko o maksymalnie
5 do 20 mm. W przeciwnym razie, gdy uzwojenie regulacyjne zostanie
połączone, może wystąpić naprężenie skutkujące uszkodzeniem prze-
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łącznika ARS COMTAP® i transformatora. Dodatkowo istnieje ryzyko
awarii na skutek nieprawidłowego zwierania zacisków przełącznika ARS
COMTAP®.

Rysunek 49: Przełącznik ARS COMTAP® w konstrukcji wsporczej
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2.

Tymczasowo przymocować przełącznik ARS COMTAP® do konstrukcji
wsporczej. Do tego celu służą otwory przelotowe w kołnierzu wsporczym.

Rysunek 50: Mocowanie przełącznika ARS COMTAP® do konstrukcji wsporczej

3.

Podłączyć uzwojenie regulacyjne (patrz strona [► 74]).

4.

Wykonać test przekładni transformatora (patrz strona [► 74]).

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016
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5.

Usunąć tymczasowe elementy mocujące i dystansowe.

Rysunek 51: Usuwanie tymczasowych elementów mocujących

5.3.4 Demontaż głowni przełącznika ARS COMTAP®
1.

Wykręcić śruby blokujące z głowni.

Rysunek 52: Śruby blokujące
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2.

Wykręcić śruby mocujące znajdujące się pod spodem.

Rysunek 53: Śruby mocujące
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3.

Unieść głownię z klatki.

Rysunek 54: Głownia
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4.

Zdemontować podstawę cylindryczną wraz z elementami mocującymi.

Rysunek 55: Podstawa cylindryczna
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5.3.5 Montaż kadzi dzwonowej i łączenie klatki przełącznika ARS
COMTAP® z głownią
1.

Unieść kadź dzwonową nad aktywną część transformatora i nad klatkę.
W zależności od tego, jaka jest ustawiona wysokość, między dolną krawędzią kołnierza wsporczego a górną krawędzią kołnierza mocującego
musi istnieć odstęp od 65 do 80 mm (patrz strona [► 133]).

Rysunek 56: Kadź dzwonowa
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2.

Wyczyścić powierzchnie uszczelniające i rowek uszczelnienia na spodzie głowni, a także powierzchnie uszczelniające na górze kołnierza
mocującego.

Rysunek 57: Powierzchnie uszczelniające

3.

Umieścić dostarczoną uszczelkę olejoodporną w rowku uszczelnienia
na spodzie głowni i upewnić się, że uszczelka nie jest skręcona.

Rysunek 58: Pierścień o-ring
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4.

Posmarować sprzęg w klatce i mechanizm maltański w głowni olejem
transformatorowym.

Rysunek 59: Smarowanie sprzęgu i mechanizmu maltańskiego

5.

Zdjąć opaski zaciskowe z górnej przekładni.

Rysunek 60: Opaska zaciskowa
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6.

Obrócić korbą mechanizmu maltańskiego przekładni krokowej o 90° do
wewnątrz, zaczynając od pozycji regulacyjnej (pozycji, w której nastąpiła
dostawa). Korba ręczna nie jest ujęta w zakresie dostawy.

Rysunek 61: Pozycja montażu
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7.

Umieścić głownię na kołnierzu mocującym tak, aby spasować ze sobą 5
punktów mocujących na klatce i głowni przełącznika ARS COMTAP®.
Upewnić się, że wał mechanizmu maltańskiego zazębia się z izolacyjnym wałem napędowym, kiedy klatka jest podniesiona.

Rysunek 62: Głownia
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8.

Zamontować osprzęt do podnoszenia.

Rysunek 63: Osprzęt do podnoszenia

9.

Unieść klatkę, używając do tego celu osprzętu do podnoszenia, tak aby
między głownią a kołnierzem mocującym uzyskać widoczną przerwę o
szerokości ok. 5 mm.

Rysunek 64: Unoszenie klatki
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10. Rozpocząć od przykręcenia klatki do głowni 3 śrubami mocującymi.

Rysunek 65: Przykręcanie klatki do głowni

11. Opuścić przełącznik ARS COMTAP® na kołnierz mocujący i zdjąć osprzęt do podnoszenia.
12. Przykręcić klatkę do głowni 2 pozostałymi śrubami mocującymi.

Rysunek 66: Przykręcanie klatki do głowni

13. Wyczyścić powierzchnie uszczelniające śrub blokujących, a następnie
wkręcić śruby blokujące.

Rysunek 67: Śruby blokujące
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14. UWAGA! Obrócić korbą mechanizmu maltańskiego przekładni krokowej o 90° z powrotem do pozycji regulacyjnej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko awarii na skutek nieprawidłowego zwierania zacisków przełącznika ARS COMTAP®.

Rysunek 68: Korba mechanizmu maltańskiego w pozycji regulacyjnej

15. Przykręcić głownię do kołnierza mocującego.

Rysunek 69: Przykręcanie głowni do kołnierza mocującego

16. UWAGA! W przypadku bardzo długiego przełącznika ARS COMTAP®
zabezpieczyć go przed skręceniem wskutek obracania i przesuwania.
Upewnić się, że może być on nadal przesuwany w kierunku osiowym
(patrz rysunek wymiarowy do zamówienia oraz strona). W przeciwnym
razie może dojść do uszkodzenia przełącznika ARS COMTAP®.
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5.4 Podłączanie przełącznika ARS COMTAP® do uzwojenia
regulacyjnego
UWAGA

Uszkodzenie przełącznika ARS COMTAP® w wyniku jego nieprawidłowego podłączenia do uzwojenia regulacyjnego!
Nieprawidłowo zamontowane przewody mogą wywoływać naprężenia mechaniczne na zaciskach, powodując zmiany w położeniu zacisków i pogorszenie zwierania.
► Podłączyć przewody w taki sposób, aby można było unieść przełącznik
ARS COMTAP® na ostateczną wysokość montażową, nawet po ustawieniu kadzi dzwonowej, bez wywoływania naprężeń na zaciskach w
tym położeniu.
► W razie konieczności ułożyć końce połączeń w formie pętli rozszerzającej.
► Zamontować i zabezpieczyć przewody w taki sposób, aby zminimalizować siłę działającą na przełącznik ARS COMTAP® w każdych warunkach roboczych, testowych i awaryjnych (np. zwarcie).
► Połączenia należy wykonywać i zabezpieczać starannie.
► Za pomocą śrub mocujących (o średnicy 12 mm, nie ujętych w zakresie
dostawy) połączyć przełącznik ARS COMTAP® z uzwojeniem regulacyjnym zgodnie ze schematem połączeń dołączonym do dostawy. Osłony
ekranujące do śrub mocujących mogą zostać dostarczone opcjonalnie.

Rysunek 70: Zaciski

5.5 Wykonywanie testu przekładni transformatora
Wykonać test przekładni transformatora przed wysuszeniem transformatora.
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Do poruszania wałem napędowym górnej przekładni użyć krótkiej rurki (o
średnicy nominalnej 25 mm) z wkręcanym sworzniem sprzęgu (o średnicy
12 mm) oraz pokrętła lub korby.
1.

UWAGA! Przed wykonaniem testu przekładni transformatora należy
wszystkie styki przełącznika ARS COMTAP® zwilżyć izolacyjnym mineralnym olejem transformatorowym.. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia przełącznika ARS COMTAP®.

2.

Następnie przestawić przełącznik ARS COMTAP® do żądanej pozycji
roboczej.

3.

UWAGA! Wykonać test przekładni transformatora we wszystkich pozycjach roboczych. Zawsze sprawdzać osiągniętą pozycję roboczą przez
wziernik w głowni przełącznika ARS COMTAP®. Nigdy nie przestawiać
przełącznika ARS COMTAP® poza położenia graniczne (patrz dostarczony schemat połączeń).

Rysunek 71: Wziernik w głowni przełącznika ARS COMTAP®

4.

Po zakończeniu testu przekładni transformatora przestawić na powrót
przełącznik ARS COMTAP® do pozycji regulacyjnej (patrz dostarczony
schemat połączeń).

5.6 Suszenie przełącznika ARS COMTAP®, napełnianie
transformatora olejem
Niezbędnym warunkiem uzyskania wartości dielektrycznych gwarantowanych przez firmę MR dla przełącznika ARS COMTAP® jest wykonanie skróconej procedury suszenia (próżniowego lub ewaporacyjnego) zgodnie z poniższymi instrukcjami.

5.6.1 Sprawdzanie pozycji regulacyjnej
Przed suszeniem przełącznik ARS COMTAP® musi znajdować się w pozycji
regulacyjnej.
1.
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Sprawdzić, czy przełącznik ARS COMTAP® znajduje się w pozycji regulacyjnej. Pozycja regulacyjna jest przedstawiona na schemacie połączeń dostarczonym wraz z przełącznikiem ARS COMTAP®.
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2.

W razie konieczności przestawić przełącznik ARS COMTAP® do pozycji
regulacyjnej, obracając wałem napędowym górnej przekładni. Upewnić
się, że podczas wykonywania tej czynności styki ruchome zwierają się
symetrycznie ze stykami nieruchomymi.

5.6.2 Suszenie próżniowe przełącznika ARS COMTAP®
Suszenie wstępne
► Wstępnie osuszyć przełącznik ARS COMTAP® cyrkulującym powietrzem w temperaturze maksymalnej 135°C przez okres 8 godzin.
Suszenie
► Osuszyć przełącznik ARS COMTAP® w temperaturze maksymalnej
135°C przez okres co najmniej 3 godzin przy ciśnieniu resztkowym ok.
10-3 bar.

5.6.3 Suszenie przełącznika ARS COMTAP® naftą oczyszczoną
Temperatura w przełączniku ARS COMTAP® nie może przekroczyć 135°C.
Czas trwania procesu suszenia jest taki sam, jak dla transformatora. Musi on
jednak wynosić co najmniej 8 godzin.

5.6.4 Napełnianie transformatora olejem
Napełnić transformator świeżym izolacyjnym olejem transformatorowym (napełniać w warunkach próżni). W związku z powyższym chcielibyśmy zwrócić
uwagę, że oleje izolacyjne używane w transformatorach muszą być zgodne
z odpowiednimi normami, zwłaszcza w odniesieniu do wytrzymałości dielektrycznej i zawartości wody (np. IEC 60296).
Wymaga to odprowadzenia powietrza z komory olejowej w głowni przełącznika ARS COMTAP®.
1.

Wykręcić śrubę blokującą z głowni.

Rysunek 72: Śruba blokująca
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2.

Wykręcić śrubę M6 z rowkiem.

Rysunek 73: Śruba z rowkiem

ð

Powietrze jest odprowadzane z komory olejowej.

1.

Wkręcić śrubę M6 z rowkiem (moment dokręcania 2 Nm).

2.

Wkręcić śrubę blokującą (moment dokręcania 8+2 Nm).

5.7 Podłączanie urządzenia nadzorującego przełączanie
zaczepów, montaż elementów napędu

5.7.1 Podłączanie urządzenia nadzorującego przełączanie zaczepów
(jeśli występuje)
Podłączyć urządzenie nadzorujące przełączanie zaczepów zamontowane w
obudowie na głowni przełącznika ARS COMTAP® do odpowiednich zacisków napędu silnikowego przewodem połączeniowym (patrz schemat połączeń odpowiedniego napędu silnikowego). Należy postępować zgodnie z
poniższą procedurą:
1.

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

Upewnić się, że napęd silnikowy i przełącznik ARS COMTAP® znajdują
się w pozycji regulacyjnej. Pozycja regulacyjna jest przedstawiona na
schemacie połączeń dostarczonym wraz z przełącznikiem ARS COMTAP®.
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2.

Poluzować śruby z łbem sześciokątnym na pokrywie skrzynki zaciskowej urządzenia nadzorującego przełączanie zaczepów i zdjąć pokrywę
skrzynki zaciskowej.

Rysunek 74: Pokrywa urządzenia nadzorującego przełączanie zaczepów

3.

Podłączyć styki monitorowania do odpowiednich zacisków napędu silnikowego przewodem połączeniowym zgodnie ze schematem połączeń
odpowiedniego napędu silnikowego.

Rysunek 75: Zaciski urządzenia nadzorującego przełączanie zaczepów

4.

Nałożyć pokrywę skrzynki zaciskowej. Upewnić się, że punkty uszczelnienia są czyste.

Rysunek 76: Pokrywa urządzenia nadzorującego przełączanie zaczepów

78

COMTAP® ARS

4434076/01 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

5 Montaż

5.7.2 Montaż napędu silnikowego
► Zamontować napęd silnikowy w transformatorze zgodnie z opisem w
odpowiedniej instrukcji eksploatacji napędu „ED TAPMOTION®” firmy
MR.

5.7.3 Montaż przekładni stożkowej
Numer seryjny przekładni stożkowej musi odpowiadać numerowi seryjnemu
przełącznika ARS COMTAP®.
Poziomy wał napędowy musi być wyrównany z końcem wału górnej przekładni na głowni przełącznika ARS COMTAP®.
► Przymocować przekładnię stożkową [► 147] do podpory na pokrywie
transformatora za pomocą 2 śrub (otwory przelotowe o średnicy 18
mm).
Powyższe zalecenie jest analogiczne dla przekładni stożkowych o specjalnej konstrukcji i przekładni kątowych oraz łożysk pośrednich na pionowym
lub poziomym wale napędowym.

5.7.4 Montaż wału napędowego
Podczas montażu należy przestrzegać następujących zasad:

UWAGA

Uszkodzenie napędu i podobciążeniowego przełącznika zaczepów lub beznapięciowego przełącznika zaczepów!
Nie można zagwarantować bezproblemowej eksploatacji napędu i podobciążeniowego przełącznika zaczepów lub beznapięciowego przełącznika
zaczepów.
► Podłączane końce wału należy dokładnie wyosiować.
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Dozwolone przesunięcie osiowe dla wału napędowego bez przegubu
Cardana
Niewielkie przesunięcia osiowe pionowych i poziomych wałów napędowych
są dopuszczalne, o ile nie przekraczają 35 mm na 1000 mm długości prostopadłościennej rury (co odpowiada kątowi 2°).

Rysunek 77: Dozwolone maksymalne przesunięcie osiowe pionowego wału napędowego
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Rysunek 78: Dozwolone maksymalne przesunięcie osiowe poziomego wału napędowego

Odporność komponentów na korozję
Rury prostopadłościenne, uchwyty sprzęgu, sworznie sprzęgu, śruby i podkładki zabezpieczające są odporne na korozję. Dlatego na tych częściach
nie zaleca się stosowania takiej samej powłoki zewnętrznej, jak na kadzi
transformatora.
Cięcie rur prostopadłościennych, teleskopowych rur ochronnych i
płyty osłonowej
Rury prostopadłościenne, teleskopowa rura ochronna i płyta osłonowa są
dostarczane w długościach nadwymiarowych (względem długości standardowych). Przed zamontowaniem w transformatorze części te należy przyciąć
do wymaganego rozmiaru. W rzadkich przypadkach należy też przyciąć na
żądaną długość rurę wewnętrzną teleskopowej rury ochronnej. Maksymalna
dozwolona całkowita długość wału napędowego – ostatnia kolumna = 15 m.
Długości standardowe

Napęd silnikowy

Napęd ręczny

400

•

•

600

•

•

900

•

•

1300

•

•
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4434076/01 PL

COMTAP® ARS

81

5 Montaż

Długości standardowe

Napęd silnikowy

Napęd ręczny

1700

•

•

2000

•

•

2500

Niedozwolone

•1)

Tabela 7: Powiększone długości standardowe rur prostopadłościennych
1)

I > 2000 możliwe tylko przy montażu pionowym bez zabezpieczenia wału!
Teleskopowe rury ochronne do napędów ręcznych o wymiarach pionowych
V1 > 2462 powinny być dostarczane pionowo, podobnie do napędu silnikowego z łożyskiem pośrednim.

5.7.4.1 Montaż poziomego wału napędowego
Wyrównywanie górnej przekładni na głowni COMTAP® ARS
W celu prawidłowego zamontowania poziomego wału napędowego, w niektórych sytuacjach należy najpierw ustawić górną przekładnię w taki sposób,
aby poziomy wał napędowy był wyrównany z końcem wału górnej przekładni.
Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
1.

Poluzować śruby i przestawić segmenty pierścienia dociskowego na
jedną stronę.

Rysunek 79: Segmenty pierścienia dociskowego
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2.

Wysunąć przekładnię do góry o około 10–12 mm z zakresu blokowania
kołków ustalających.

Rysunek 80: Kołek ustalający

3.

UWAGA! Przekładnię należy ustawić w taki sposób, aby poziomy wał
napędowy był wyrównany z wałem napędowym przekładni. Podczas
wyrównywania przekładni obrócić wał napędowy przekładni w taki sposób, aby jej wał wyjściowy zachował położenie początkowe. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia beznapięciowego przełącznika
zaczepów oraz transformatora podczas uruchamiania. Ze względu na
kołki ustalające i rowki w obudowie przekładni, mocowanie jest możliwe
tylko w odstępach co 15°.

Rysunek 81: Wyrównywanie przekładni
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4.

Docisnąć przekładnię na tyle, aby ponownie zetknęła się z głownią
COMTAP® ARS. Upewnić się, że kołek ustalający jest osadzony w jednym z rowków w obudowie przekładni.

Rysunek 82: Dociskanie przekładni

5.

Przestawić segmenty pierścienia dociskowego z powrotem w kierunku
przekładni i dokręcić śruby. Upewnić się, że pomiędzy łbem śruby a
segmentem pierścienia dociskowego jest podkładka sprężynująca, a
segmenty pierścienia dociskowego mocno stykają się z obudową przekładni.

Rysunek 83: Mocowanie segmentów pierścienia dociskowego
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Ustawianie przełącznika ARS COMTAP® w pozycji regulacyjnej
Przed rozpoczęciem procedury centrowania ustawić przełącznik ARS COMTAP® w pozycji regulacyjnej.
1.

Ręcznie obracać wał napędowy górnej przekładni do momentu, gdy poruszanie nim stanie się utrudnione.

Rysunek 84: Obracanie wału napędowego do położenia granicznego
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2.

Powtórzyć procedurę w przeciwnym kierunku. Policzyć wymaganą liczbę obrotów.

Rysunek 85: Obracanie wału napędowego do położenia granicznego w przeciwnym
kierunku

3.

Obrócić wał napędowy górnej przekładni z powrotem (w przeciwnym
kierunku) o połowę zliczonej liczby obrotów.

Rysunek 86: Obracanie wału napędowego w przeciwnym kierunku

ð
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Montaż poziomego wału napędowego
Aby zamontować poziomy wał napędowy, należy wykonać następujące
czynności:
1.

Obliczyć wymiar A między końcem wału górnej przekładni a końcem
wału przekładni stożkowej i skrócić rurę prostopadłościenną do długości
wynoszącej A – 9 mm.

Rysunek 87: Skracanie rury prostopadłościennej

2.

Obliczyć szerokość wewnętrzną B między obudowami górnej przekładni
i przekładni stożkowej. Skrócić płytę osłonową na długość B – 2 mm
oraz usunąć zadziory z cięć. Zabezpieczyć płytę osłonową przed korozją przy użyciu powłoki malarskiej.

Rysunek 88: Skracanie, usuwanie zadziorów i powlekanie płyty osłonowej
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3.

Nasunąć do oporu luźno skręconą część sprzęgającą na rurę prostopadłościenną.

Rysunek 89: Wsuwanie części sprzęgającej na rurę prostopadłościenną

4.

Nasmarować sworzeń sprzęgu. Umieścić sworzeń sprzęgu w przekładni
stożkowej i nasunąć na niego rurę prostopadłościenną z częścią sprzęgającą.

Rysunek 90: Mocowanie części sprzęgającej do przekładni stożkowej
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5.

Zamontować poziomy wał napędowy na przekładni stożkowej.

Rysunek 91: Montaż poziomego wału napędowego na przekładni stożkowej

6.

Nasmarować sworznie sprzęgu i uchwyty sprzęgu po stronie górnej
przekładni. Zamontować uchwyty sprzęgu na górnej przekładni.

Rysunek 92: Montaż poziomego wału napędowego na górnej przekładni
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7.

Przymocować skróconą płytę osłonową do uchwytów oczkowych na
głowni podobciążeniowego przełącznika zaczepów i przekładni stożkowej. Zamocować oba końce płyty osłonowej zaciskami do węży.

Rysunek 93: Montaż płyty osłonowej

8.

W przypadku używania uchwytu wsporczego lub przekładni kątowej założyć zaślepki na płytę osłonową.

Rysunek 94: Zaślepki bloku wsporczego
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Rysunek 95: Zaślepki przekładni kątowej

5.7.4.2 Montaż pionowego wału napędowego bez przegubu Cardana
Aby zamontować pionowy wał napędowy w napędzie, należy wykonać następujące czynności:
1.

PRZESTROGA! Wyłączyć wyłącznik ochronny silnika Q1 w napędzie
silnikowym (pozycja O). W przeciwnym przypadku napęd silnikowy może zostać przypadkowo uruchomiony i spowodować obrażenia ciała.

2.

Zamocować przekładnię stożkową do transformatora.

Rysunek 96: Przekładnia stożkowa
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3.

Określić wymiar A między końcem wału napędu a końcem wału przekładni stożkowej. Skrócić rurę prostopadłościenną do długości A – 9
mm.

Rysunek 97: Skracanie rury prostopadłościennej
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4.

Usunąć zadziory z powierzchni cięcia rury prostopadłościennej.

Rysunek 98: Usuwanie zadziorów
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5.

Nasunąć do oporu luźno skręconą część sprzęgającą na rurę prostopadłościenną.

Rysunek 99: Nasunąć część sprzęgającą na rurę prostopadłościenną
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6.

Włożyć sworzeń sprzęgu w koniec wału napędu. Nasmarować część
sprzęgającą, sworzeń sprzęgu i koniec wału (np. środkiem ISOFLEX
TOPAS L32). Nasunąć rurę prostopadłościenną z częścią sprzęgającą
na koniec wału.

Rysunek 100: Nasunąć rurę prostopadłościenną z częścią sprzęgającą na koniec
wału

7.

Zabezpieczyć rurę prostopadłościenną na napędzie.

Rysunek 101: Zabezpieczanie rury prostopadłościennej na napędzie
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8.

Odchylić rurę prostopadłościenną.

Rysunek 102: Odchylanie rury prostopadłościennej

9.

Podczas montowania rury wewnętrznej teleskopowej rury ochronnej
przyciąć ją w razie potrzeby po stronie bez nacięć. Obie rury ochronne
powinny nachodzić na siebie na długości co najmniej 100 mm.

Rura wewnętrzna nie może być odkształcona ani mieć zadziorów, aby można było łatwo ją wsunąć do rury zewnętrznej.
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Rysunek 103: Usuwanie zadziorów z rury wewnętrznej

Wymiar A (odległość między
końcem wału napędowego a
końcem wału przekładni stożkowej)

Rura wewnętrzna

Rura zewnętrzna

170–190 mm

Skrócić do 200 mm

= 200 mm

191–1130 mm

Wymiar A + 20 mm

= 200 mm

1131–1598 mm

= 700 mm

= 1150 mm

1599–2009 mm

= 1150 mm

= 1150 mm
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10. Nasunąć rurę zewnętrzną na rurę wewnętrzną. Podczas wykonywania
tej czynności upewnić się, że strona rury wewnętrznej pozbawiona nacięć jest skierowana do góry. Nasunąć teleskopową rurę ochronną na
rurę prostopadłościenną. Następnie wsunąć zaciski węży na teleskopową rurę ochronną.

Rysunek 104: Wsuwanie na teleskopową rurę ochronną
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11. Założyć pierścień pośredni na kołnierz łożyska przekładni stożkowej i
przesunąć w górę. Włożyć sworzeń sprzęgu w koniec wału przekładni
stożkowej. Obrócić rurę prostopadłościenną.

Rysunek 105: Zakładanie pierścienia pośredniego i sworznia sprzęgu
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12. Nasmarować uchwyty sprzęgu, sworzeń sprzęgu i koniec wału (np.
środkiem ISOFLEX TOPAS L32) oraz zabezpieczyć rurę prostopadłościenną uchwytami sprzęgającymi na przekładni stożkowej. Ustawić jednostronny luz osiowy 3 mm między sworzniem sprzęgu a górną częścią
sprzęgającą.

Rysunek 106: Montaż uchwytów sprzęgu
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13. Przymocować rurę ochronną (wewnętrzną) do kołnierza łożyska napędu
za pomocą zacisku węża . Następnie nasunąć górną rurę ochronną
(zewnętrzną) na pierścień pośredni na przekładni stożkowej . Przymocować górną rurę ochronną do dolnej rury ochronnej za pomocą zacisku węża w górnej części oraz w punkcie łączącym .

Rysunek 107: Montaż rury ochronnej

5.7.4.3 Montaż wału napędowego z przegubem Cardana
Wał napędowy z przegubami Cardana jest zasadniczo zaprojektowany jako
pionowy wał napędowy między napędem silnikowym a przekładnią stożkową.
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Technicznie możliwy jest też montaż poziomy. Jednakże w przypadku montażu poziomego należy pamiętać, że dołączona płyta osłonowa musi zostać
odpowiednio dostosowana, a przy górnej przekładni musi zostać zastosowany przegub Cardana o wewnętrznej średnicy piasty 25 mm.
Dozwolone przesunięcie osiowe
Przesunięcie osiowe 20° jest dozwolone dla pionowego i poziomego wału
napędowego z przegubami Cardana.

Rysunek 108: Dozwolone maksymalne przesunięcie osiowe pionowego wału napędowego z przegubami Cardana.
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Rysunek 109: Dozwolone maksymalne przesunięcie osiowe poziomego wału napędowego z przegubami Cardana.

UWAGA

Szkody materialne!
Nieprawidłowy montaż przegubu Cardana może doprowadzić do szkód materialnych lub awarii!
► Uważać, aby składający się przegub Cardana nie uszkodził mieszka
ochronnego podczas montażu.
► Upewnić się, że kąt odchylenia α nie przekracza 20°.
► Upewnić się, że kąt odchylenia α jest taki sam przy obu przegubach
Cardana.
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Rysunek 110: Kąt odchylenia α
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Aby zamontować wał napędowy z przegubami Cardana, należy wykonać następujące czynności:
1.

Nasmarować sworznie sprzęgu, uchwyty sprzęgu i końce wału, np.
środkiem ISOFLEX TOPAS L 32.

Rysunek 111: Smarowanie sworzni sprzęgu, uchwytów sprzęgu i końców wału
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2.

Wsunąć pierścienie pośrednie w kołnierz obrotowej rury ochronnej .
Umieścić jedną rurę łączonych przegubowo rur ochronnych w drugiej
i obrócić , aby ustawić odpowiedni kąt.

Rysunek 112: Zakładanie łącznika do łączonych przegubowo rur ochronnych

3.

106
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Przeguby Cardana (jeśli występują) są wyposażone w sworznie sprzęgu
. Aby zamontować sprzęg na końcu wału, należy wykonać następujące czynności: Zdjąć zacisk węża . Przesunąć do góry mieszki ochronne . Wyjąć sworzeń sprzęgu . Nasunąć przegub Cardana na wał
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wyjściowy urządzenia . Wcisnąć sworzeń sprzęgu . Nasunąć
mieszki ochronne na ten element . Przymocować mieszki ochronne
zaciskiem węża .

Rysunek 113: Montaż przegubów Cardana

4.

Połączyć dostarczony krótszy przegub Cardana z końcem wału napędu
silnikowego za pomocą sworznia sprzęgu.

Rysunek 114: Podłączanie przegubu Cardana do końca wału napędu silnikowego
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5.

UWAGA! Połączyć drugi, dłuższy przegub Cardana z przekładnią stożkową w taki sposób, aby występy na obu przegubach Cardana miały takie samo położenie przy przekładni stożkowej i napędzie silnikowym. W
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia lub awarii.

Rysunek 115: Mocowanie drugiego przegubu Cardana do przekładni stożkowej

6.

Przymocować mieszki ochronne zaciskiem węża.

Rysunek 116: Mocowanie mieszków ochronnych zaciskiem węża
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7.

Tymczasowo połączyć swobodne końce wału przegubów kątownikiem i
wyrównać, aby przylegały.

Rysunek 117: Łączenie końców wału kątownikiem
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8.

Określić wymiar A między końcami wału. Przyciąć rurę prostopadłościenną do długości LR = A + 106 mm (LR = długość rury prostopadłościennej). Usunąć zadziory z powierzchni cięcia rury prostopadłościennej.

Rysunek 118: Skracanie rury prostopadłościennej
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9.

Przed zamontowaniem skrócić obie rury teleskopowe do wymiaru A/2 +
120 mm (A = wymiar między końcami przegubów Cardana) i usunąć zadziory.

Rysunek 119: Skracanie rur teleskopowych
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10. Założyć jeden pierścień pośredni na kołnierz łożyska napędu silnikowego, a drugi na kołnierz łożyska przekładni stożkowej.

Rysunek 120: Zakładanie łączników

11. Nasunąć skróconą uprzednio rurę prostopadłościenną z usuniętymi zadziorami na górny koniec przegubu Cardana (do oporu).

Rysunek 121: Wsuwanie rury prostopadłościennej na górny koniec przegubu Cardana
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12. Wsunąć od dołu górną zginalną rurę ochronną (dłuższą częścią do góry) na rurę prostopadłościenną.

Rysunek 122: Wsuwanie zginalnej rury ochronnej na rurę prostopadłościenną
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13. Wsunąć rurę wewnętrzną w zewnętrzną w taki sposób, aby nacięcia na
obu rurach były skierowane w dół. Naciągnąć zaciski węży.

Rysunek 123: Wsuwanie rur teleskopowych
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14. Przesunąć wszystkie elementy do góry i przymocować ściskiem śrubowym.

Rysunek 124: Zabezpieczanie wszystkich elementów ściskiem śrubowym
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15. Nasunąć dolną zginalną rurę ochronną (również dłuższą częścią do góry) na rurę prostopadłościenną i przymocować ściskiem śrubowym.

Rysunek 125: Wsuwanie dolnej zginalnej rury ochronnej na rurę prostopadłościenną
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16. Odchylić rurę prostopadłościenną i przesunąć do końca w dół.

Rysunek 126: Odchylanie rury prostopadłościennej
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17. Dokręcić dolne uchwyty sprzęgu. Koniec wału i część sprzęgająca muszą być pewnie połączone w taki sposób, aby nie było luzu osiowego
między sworzniem sprzęgu a uchwytem sprzęgu.

Rysunek 127: Dokręcanie dolnych uchwytów sprzęgu
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18. Zamontować górne uchwyty sprzęgu z luzem osiowym 3 mm.

Rysunek 128: Montaż górnych uchwytów sprzęgu

19. Zamontować poszczególne części zabezpieczenia wału w kolejności od
góry do dołu. Ustawić położenie kątowe obu części zginalnej rury
ochronnej i zamocować dostępnym zaciskiem węża. Zamocować górną
i dolną rurę ochronną zaciskami węża na obu końcach. Połączyć zaciskiem węża dwie teleskopowe rury ochronne.
Łączniki z tworzywa sztucznego muszą być na właściwych końcach zginalnej rury ochronnej. Przed dokręceniem zacisków węża wsunąć teleskopową
rurę ochronną do górnej i dolnej zginalnej rury ochronnej na szerokość łącznika.
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Rysunek 129: Mocowanie teleskopowej rury ochronnej i zginalnych rur ochronnych
zaciskami węża

5.7.4.4 Montaż wału napędowego z izolatorem
Dostępny jest model pionowego wału napędowego z izolatorem, służący do
izolującego montażu wału napędowego.
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Dozwolone przesunięcie osiowe
Niewielkie przesunięcia osiowe pionowego wału napędowego z izolatorem
są dopuszczalne, o ile nie przekraczają 35 mm na 1000 mm długości prostopadłościennej rury (co odpowiada kątowi 2°).

Rysunek 130: Dozwolone maksymalne przesunięcie osiowe pionowego wału napędowego z izolatorem

5.7.5 Centrowanie przełącznika ARS COMTAP® i napędu silnikowego
W przypadku przełącznika ARS COMTAP® bezwzględnie konieczne jest,
aby operacja przełączania zaczepów kończyła się przed zatrzymaniem napędu silnikowego.
Można to zapewnić przez ustawienie punktu zmiany kierunku przełącznika
ARS COMTAP® na przed punktem wyłączenia napędu silnikowego. Sekcja
zakreskowana na wskaźniku przełączania zaczepów jest używana jako
punkt odniesienia podczas regulacji napędu silnikowego.
Przełączanie zaczepów przez przełącznik ARS COMTAP® odpowiada 2 obrotom wskaźnika przełączania zaczepów w napędzie silnikowym. Wskaźnik
ten jest podzielony na sekcje, z których każda odpowiada jednemu obrotowi
korby ręcznej w napędzie silnikowym.
Liczba obrotów korby ręcznej od końca operacji przełączania zaczepów do
końca pracy napędu silnikowego musi być taka sama w obu kierunkach (pozycja regulacyjna).
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Postępować zgodnie z poniższą procedurą w celu wycentrowania przełącznika ARS COMTAP® i napędu silnikowego:
1.

UWAGA! Na wszystkie styki przełącznika ARS COMTAP® nałożyć izolacyjny olej do transformatorów. W przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia przełącznika ARS COMTAP®.

2.

Upewnić się, że podczas każdej czynności regulacyjnej odczyt ze
wskaźników położenia zaczepów w napędzie silnikowym i w przełączniku ARS COMTAP® jest identyczny.

3.

Upewnić się, że napęd silnikowy i przełącznik ARS COMTAP® znajdują
się w pozycji regulacyjnej. Pozycja regulacyjna jest przedstawiona na
schemacie połączeń dostarczonym wraz z przełącznikiem ARS COMTAP®.

4.

UWAGA! Obracać korbę ręczną wyłącznie w jednym kierunku aż do
zatrzymania cyfry wziernika w głowni przełącznika ARS COMTAP®.
Używanie wiertarki może spowodować uszkodzenie przełącznika. Nigdy
nie przestawiać przełącznika ARS COMTAP® poza położenia graniczne
(patrz dostarczony schemat połączeń).

5.

Zliczać liczbę sekcji wskaźnika przełączania zaczepów wymaganych do
osiągnięcia przez wskazówkę środkowego oznaczenia na wskaźniku
przełączania zaczepów.

6.

Powtórzyć tę procedurę w przeciwnym kierunku.

7.

W przypadku gdy istnieje różnica w liczbie sekcji wskaźnika przełączania zaczepów zliczonej w obu kierunkach, zdemontować wały napędowe i wyregulować napęd silnikowy w odniesieniu do przełącznika ARS
COMTAP® o połowę różnicy w liczbie sekcji.

8.

Na zakończenie sprawdzić symetryczne sprzęganie w obu kierunkach.

Nie rozłączać przełącznika ARS COMTAP® po prawidłowym podłączeniu
do napędu silnikowego. W przeciwnym razie wszystkie czynności opisane w
niniejszym rozdziale muszą zostać powtórzone.

5.7.6 Montaż podzespołów elektrycznych napędu silnikowego
Zamontować podzespoły elektryczne napędu silnikowego zgodnie z opisem
w odpowiedniej instrukcji eksploatacji napędu silnikowego firmy MR.
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6 Uruchomienie u producenta transformatora
Przed uruchomieniem przełącznika ARS COMTAP® i transformatora wykonać czynności i testy wymienione poniżej.

6.1 Uziemienie przełącznika ARS COMTAP®
1.

Połączyć śrubę uziemiającą na głowni przełącznika ARS COMTAP® z
pokrywą transformatora.

Rysunek 131: Śruba uziemiająca na głowni

2.

Połączyć śrubę uziemiającą obudowy ochronnej napędu silnikowego z
kadzią transformatora.

Rysunek 132: Śruba uziemiająca na napędzie silnikowym

6.2 Wykonywanie testów napędu silnikowego
Testy działania
► Wykonać kontrole działania zgodnie z opisem w odpowiedniej instrukcji
eksploatacji napędu silnikowego firmy MR.
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Testy dielektryczne okablowania transformatora
► Zapisać informacje dotyczące testów dielektrycznych okablowania
transformatora w odpowiedniej instrukcji eksploatacji napędu silnikowego firmy MR.

6.3 Wykonywanie próbnego przełączania zaczepów
Przed załączeniem transformatora pod napięcie konieczne jest wykonanie
testowych operacji przełączania, aby sprawdzić mechaniczne działanie przełącznika ARS COMTAP®.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wyłączyć transformator po stronie górnego i
dolnego napięcia. Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować poważne obrażenia ciała oraz uszkodzenie mienia

2.

Zablokować transformator, aby zapobiec niezamierzonemu ponownemu
uruchomieniu.

3.

Zaczynając od pozycji regulacyjnej, wykonać testy przełączania zaczepów w całym zakresie ustawień.

4.

W razie konieczności powtórzyć test przekładni transformatora.

5.

UWAGA! Upewnić się, że w każdej pozycji roboczej odczyt ze wskaźnika położenia zaczepów napędu silnikowego i przełącznika ARS COMTAP® jest identyczny. Nieprawidłowo podłączony napęd silnikowy spowoduje uszkodzenie przełącznika ARS COMTAP®.
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6.4 Próby wysokonapięciowe transformatora
OSTRZEŻENIE

Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała!
Niebezpieczeństwo śmierci lub poważnych obrażeń ciała na skutek działania gazów wybuchowych zgromadzonych pod pokrywą głowni podobciążeniowego przełącznika zaczepów, w układzie rur, w konserwatorze oleju, w
otworze odwilżacza powietrza oraz na skutek uderzenia przez wyrzucane
przedmioty i rozbryzgi gorącego oleju!
► Należy dopilnować, aby w bezpośrednim otoczeniu nie było otwartego
ognia, gorących powierzchni ani iskier (na przykład powodowanych
przez wyładowania elektrostatyczne) ani możliwości ich wystąpienia.
► Upewnić się, że komora olejowa podobciążeniowego przełącznika zaczepów jest całkowicie napełniona olejem, zgodnie z instrukcjami.
► Używać wyłącznie przewodzących i uziemionych węży, rur i pomp, które są zatwierdzone do cieczy łatwopalnych.
► Upewnić się, że wszystkie urządzenia ochronne podobciążeniowych
przełączników zaczepów są gotowe do pracy.
► Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej i nosić odzież ochronną.
► Podczas wykonywania testów na transformatorze nie zbliżać się do niebezpiecznego obszaru.
► Przestrzegać obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
► Prace na transformatorze mogą wykonywać wyłącznie przeszkoleni
technicy.
Konieczne jest, aby takie testy transformatora wykonywali wyłącznie przeszkoleni zawodowo, odpowiednio poinstruowani, doświadczeni pracownicy,
którzy znają obowiązujące przepisy techniczne i bezpieczeństwa oraz ich
przestrzegają, są świadomi potencjalnych zagrożeń oraz stale używają
sprzętu ochronnego, który chroni przed obrażeniami ciała i stratami materialnymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania testów wysokiego napięcia na transformatorze należy przestrzegać następujących zasad:
▪

Podłączenia uziemiające na obudowie ochronnej napędu silnikowego
ani mocowania obudowy ochronnej nie mogą być pokryte farbą.

▪

Test wysokiego napięcia należy wykonywać wyłącznie przy zamkniętych drzwiczkach napędu silnikowego.

▪

Rozłączyć połączenia zewnętrzne do podzespołów elektronicznych w
napędzie silnikowym, aby uniknąć uszkodzeń w wyniku przepięcia.

▪

Do podłączania napięcia zasilającego do napędu silnikowego używać
wyłącznie wpustów kablowych w podstawie obudowy ochronnej przeznaczonych do wprowadzania przewodów.

▪

Wszystkie przewody uziemiające poprowadzić do jednego centralnego
punktu podłączenia (ustanowienie odpowiedniego uziemienia referencyjnego).
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▪

Przed rozpoczęciem testu wysokiego napięcia odłączyć wszystkie podzespoły elektroniczne. Przed rozpoczęciem testu dielektrycznego
okablowania wymontować wszystkie urządzenia o napięciu wytrzymywanym niższym od 1000 V.

▪

Przewody używane do testowania należy odłączyć przed testem wysokiego napięcia, ponieważ działają one jak anteny.

▪

Tam gdzie to możliwe, przewody pomiarowe i komunikacyjne poprowadzić niezależnie od kabli energetycznych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwych źródeł zagrożeń należy skontaktować się z producentem.
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7 Transport transformatora do miejsca eksploatacji
Jeśli w celu przetransportowania transformatora konieczne jest wymontowanie napędu silnikowego, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
1.

Upewnić się, że napęd silnikowy i przełącznik ARS COMTAP® znajdują
się w pozycji regulacyjnej.

2.

Zdemontować napęd silnikowy.

3.

Nie uruchamiać napędu silnikowego ani nie obracać wału wyjściowego,
gdy przełącznik ARS COMTAP® nie jest sprzęgnięty.

4.

Nie uruchamiać przełącznika ARS COMTAP® ani nie obracać wału napędowego, gdy przełącznik ten nie jest sprzęgnięty.

5.

Przetransportować napęd silnikowy do miejsca montażu w oryginalnym
opakowaniu firmy MR.

6.

Podłączyć napęd silnikowy i wał napędowy do transformatora w miejscu
eksploatacji (patrz [► 79] oraz [► 79]).
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8 Uruchomienie transformatora w miejscu
eksploatacji
8.1 Sprawdzanie napędu silnikowego
Przed uruchomieniem transformatora powtórzyć testy działania napędu silnikowego zgodnie z opisem w instrukcji eksploatacji napędu silnikowego firmy
MR.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała!
Niebezpieczeństwo śmierci lub poważnych obrażeń ciała w wyniku nieprawidłowej obsługi!
► W żadnym wypadku nie wolno przekazywać transformatora do użytku,
jeśli funkcje podane w części „Wykonywanie testów napędu silnikowego” nie działają w zadowalający sposób.

UWAGA

Uszkodzenie podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego!
Uszkodzenie podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego z powodu obecności kondensatu w obudowie ochronnej napędu silnikowego!
► Obudowa ochronna napędu silnikowego powinna być zawsze szczelnie
zamknięta.
► W przypadku przestojów przed uruchomieniem dłuższych niż 8 tygodni
lub przerw eksploatacji trwających dłużej niż 2 tygodnie należy podłączyć i włączyć grzałkę zapobiegającą kondensacji w napędzie silnikowym. Jeśli jest to niemożliwe (np. podczas transportu), w obudowie
ochronnej należy umieścić wystarczającą ilość środka pochłaniającego
wilgoć.

UWAGA

Uszkodzenie podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego!
Uszkodzenie podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego z powodu nieprawidłowego użycia przetwornika położenia!
► Do przyłączy w module przetwornika położenia można podłączać wyłącznie obwody wymienione w rozdziale Parametry techniczne przetwornika położenia.
► Punkt przełączania przetwornika położenia w napędzie silnikowym nie
jest taki sam jak punkt przełączania dla operacji przełącznika mocy. Zależy on od typu przełącznika mocy. Należy uwzględnić to podczas projektowania obwodów blokad między napędem silnikowym a wyposażeniem zewnętrznym (np. wyłącznikiem automatycznym transformatora).
► Dlatego do celów zewnętrznego monitorowania, blokowania oraz sterowania nie należy używać sygnału przetwornika położenia, lecz zmiany
stanu zestyku „Przełącznik zaczepów w użyciu” przedstawionego na
schemacie połączeń.
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8.2 Wykonywanie próbnego przełączania zaczepów
Przed załączeniem transformatora pod napięcie konieczne jest wykonanie
testowych operacji przełączania, aby sprawdzić mechaniczne działanie przełącznika ARS COMTAP®.
1.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Wyłączyć transformator po stronie górnego i
dolnego napięcia. Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować poważne obrażenia ciała oraz uszkodzenie mienia

2.

Zablokować transformator, aby zapobiec niezamierzonemu ponownemu
uruchomieniu.

3.

Zaczynając od pozycji regulacyjnej, wykonać testy przełączania zaczepów w całym zakresie ustawień.

4.

W razie konieczności powtórzyć test przekładni transformatora.

5.

UWAGA! Upewnić się, że w każdej pozycji roboczej odczyt ze wskaźnika położenia zaczepów napędu silnikowego i przełącznika ARS COMTAP® jest identyczny. Nieprawidłowo podłączony napęd silnikowy spowoduje uszkodzenie przełącznika ARS COMTAP®.

8.3 Uruchomienie transformatora
Postępować zgodnie z poniższą procedurą w celu uruchomienia transformatora:
1.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Upewnić się, że transformator został wyłączony po stronie górnego i dolnego napięcia. Niezastosowanie się do
tego wymogu może spowodować poważne obrażenia ciała oraz uszkodzenie mienia

2.

Podłączyć napęd do obwodu aktywującego wyłącznika automatycznego
transformatora.

3.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Upewnić się, że przełącznik ARS COMTAP® i napęd silnikowy znajdują się w tej samej pozycji roboczej.
Sprawdzić, czy wszystkie środki bezpieczeństwa są wdrożone. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje zagrożenie życia i uszkodzenie mienia podczas uruchamiania transformatora.

4.

Uruchomić transformator.
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9 Usuwanie usterek
OSTRZEŻENIE

Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała!
Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała na skutek działania gazów wybuchowych znajdujących się pod pokrywą głowni przełącznika ARS COMTAP®!
► Należy dopilnować, aby w bezpośrednim otoczeniu nie było otwartego
ognia, gorących powierzchni ani iskier (na przykład powodowanych
przez wyładowania elektrostatyczne) ani możliwości ich wystąpienia.
► Przed zdjęciem pokrywy głowni przełącznika ARS COMTAP® wyłączyć
spod napięcia wszystkie obwody pomocnicze (takie jak urządzenie
nadzorujące przełączanie zaczepów).
► Podczas wykonywania prac nie używać żadnych urządzeń elektrycznych (np. klucze udarowe mogą powodować iskrzenie).
► Używać wyłącznie przewodzących i uziemionych węży, rur i pomp, które są zatwierdzone do cieczy łatwopalnych.

UWAGA

Uszkodzenie przełącznika ARS COMTAP® i transformatora!
Aktywacja urządzenia ochronnego może wskazywać na uszkodzenie przełącznika ARS COMTAP® i transformatora! Nie wolno włączać zasilania
transformatora bez uprzedniego wykonania testów!
► Po aktywacji urządzenia ochronnego należy sprawdzić przełącznik
ARS COMTAP® i transformator.
► Urządzeń nie wolno ponownie używać, jeśli nie ma pewności, że przełącznik ARS COMTAP® i transformator są sprawne.
Poniższa tabela ma służyć pomocą podczas wykrywania usterek oraz ewentualnego ich usuwania.
W przypadku usterek przełącznika ARS COMTAP® i napędu silnikowego,
których nie można łatwo usunąć na miejscu, albo jeśli nastąpiła aktywacja
urządzenia zabezpieczającego, należy poinformować autoryzowanego
przedstawiciela firmy MR, producenta transformatora lub skontaktować się
bezpośrednio z naszą firmą:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technical Service
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Niemcy
Telefon: +49 94140 90-0
Faks: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

Objawy usterki

Czynność

Aktywacja urządzenia nadzorującego przełączanie
zaczepów

Skontaktować się z firmą MR.
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Objawy usterki

Czynność

Aktywacja wyłącznika ochronnego silnika w napędzie silnikowym

Patrz rozdział „Usuwanie usterek” w instrukcji eksploatacji napędu silnikowego ED TAPMOTION®.

Przełącznik ARS COMTAP® nie przełącza położenia zaczepów (powolne działanie, przyciski w
górę/w dół nie działają)

Skontaktować się z firmą MR.

Brak zmiany napięcia na transformatorze pomimo
zmiany położenia napędu silnikowego

Skontaktować się z firmą MR.

Różnice wskazań między wskaźnikiem położenia
na napędzie silnikowym a wskaźnikiem przełącznika ARS COMTAP®

Skontaktować się z firmą MR.

Hałasy z wału napędowego lub napędu silnikowego
przy zmianie położenia zaczepów

Zapewnić prawidłowe zamontowanie wału napędowego zgodnie z jego instrukcją eksploatacji. Sprawdzić, czy zaciski węży i płyty osłonowe są prawidłowo założone. W przypadku hałasu z napędu silnikowego skontaktować się z firmą MR.

Ostrzeżenie lub aktywacja przekaźnika Buchholza
na transformatorze

Powiadomić producenta transformatora.

Odchylenie od wymaganej wartości podczas pomiaru rezystancji uzwojenia transformatora

Skontaktować się z producentem transformatora i,
jeśli to konieczne, z firmą MR. Podać zmierzone
wartości.

Odchylenie od wymaganej wartości podczas analizy rozpuszczonego gazu (olej transformatorowy)

Skontaktować się z producentem transformatora i,
jeśli to konieczne, z firmą MR. Podać zmierzone
wartości.

Odchylenie od wymaganej wartości podczas testu
przekładni transformatora

Skontaktować się z producentem transformatora i,
jeśli to konieczne, z firmą MR. Podać zmierzone
wartości.

Tabela 8: Usuwanie usterek
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10 Rysunki

10 Rysunki
10.1 Przełącznik ARS COMTAP®, rysunek montażowy (732771)
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10 Rysunki

10.2 Przełącznik ARS COMTAP®, rysunek montażowy,
konstrukcja dzwonowa kadzi (733023)

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

4434076/01 PL

COMTAP® ARS

133

10 Rysunki

10.3 Przełącznik ARS COMTAP®, pozycja konstrukcji wsporczej
(element wsporczy, 735714)
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10 Rysunki

10.4 Przełącznik ARS COMTAP®, urządzenie nadzorujące
przełączanie zaczepów (726977)

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2016

4434076/01 PL

COMTAP® ARS

135

10 Rysunki

10.5 Przełącznik ARS COMTAP®, kołnierz mocujący (725857)
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10 Rysunki

10.6 Przełącznik ARS COMTAP®, kołnierz mocujący wykonany
przez klienta (742013)
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10 Rysunki

10.7 Przełącznik ARS COMTAP®, szablon traserski (726728)
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10 Rysunki

10.8 Przełącznik ARS COMTAP®, montaż przełącznika na
dolnym pierścieniu klatki (zgodnie z preferencjami
użytkownika, 732773_1)
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4434076/01 PL

COMTAP® ARS
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10 Rysunki

10.9 Przełącznik ARS COMTAP®, montaż przełącznika na
dolnym pierścieniu klatki (zgodnie z preferencjami
użytkownika, 732773_2)
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COMTAP® ARS

4434076/01 PL
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10 Rysunki

10.10 Przełącznik ARS COMTAP®, głownia z górną przekładnią
(725737)
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4434076/01 PL

COMTAP® ARS
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10 Rysunki

10.11 Przełącznik ARS COMTAP®, zacisk (734095)
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COMTAP® ARS

4434076/01 PL
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10 Rysunki

10.12 COMTAP® ARS, przewody połączeniowe (10015335)
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4434076/01 PL

COMTAP® ARS
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10 Rysunki

10.13 Przełącznik ARS COMTAP®, poziomy wał napędowy
(wymiary graniczne, 778664_2)

144

COMTAP® ARS

4434076/01 PL
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10 Rysunki

10.14 Przełącznik ARS COMTAP®, zakres obrotu górnej
przekładni (732769_2)
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4434076/01 PL

COMTAP® ARS
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10 Rysunki

10.15 Przełącznik ARS COMTAP®, rysunki uzupełniające
(734087)
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COMTAP® ARS

4434076/01 PL
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10 Rysunki

10.16 Przekładnia stożkowa CD 6400, rysunek wymiarowy
(892916)
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4434076/01 PL

COMTAP® ARS
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10 Rysunki

10.17 Osprzęt do podnoszenia (72673703)
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COMTAP® ARS

4434076/01 PL
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