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1 Wprowadzenie

1 Wprowadzenie
Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera szczegółowe opisy umożliwiające bezpieczne i prawidłowe zainstalowanie, podłączenie, uruchomienie i
nadzorowanie produktu.
Dokumentacja zawiera również zasady bezpieczeństwa oraz ogólne wskazówki na temat produktu.
Niniejsza dokumentacja techniczna jest skierowana wyłącznie do upoważnionego wykwalifikowanego personelu, który przeszedł specjalne szkolenie.

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

1.2 Kompletność
Niniejsza dokumentacja techniczna jest kompletna tylko w połączeniu z dokumentami współobowiązującymi.
Poza niniejszą dokumentacją techniczną obowiązują również następujące
dokumenty:
▪ Schematy połączeń
▪ Protokół kontroli rutynowej
▪ Dodatek do instrukcji
Ponadto należy przestrzegać ogólnych przepisów prawa, norm i dyrektyw
oraz przepisów BHP i przepisów ochrony środowiska obowiązujących w kraju użytkowania.

1.3 Właściwe przechowywanie
Niniejszą dokumentację techniczną oraz wszystkie dokumenty pomocnicze
należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu miejsca pracy w
celu wykorzystania w przyszłości.
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1.4 Konwencje oznaczeń
1.4.1 System informowania o zagrożeniach
Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej ostrzeżenia mają następujący wygląd.
1.4.1.1 Ostrzeżenie dotyczące rozdziału
Ostrzeżenia dotyczące punktów odnoszą się do całych rozdziałów lub punktów, podpunktów lub kilku paragrafów w niniejszej dokumentacji technicznej.
Ostrzeżenia dotyczące punktów mają następującą strukturę:

OSTRZEŻENIE

Rodzaj niebezpieczeństwa!
Źródło i konsekwencje niebezpieczeństwa.
► Działanie
► Działanie

1.4.1.2 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.
1.4.1.3 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.

UWAGA

Oznacza działania w celu uniknięcia szkód materialnych.

Tabela 1: Hasła w ostrzeżeniach
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Przed niebezpieczeństwami ostrzegają piktogramy:
Piktogram

Znaczenie
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym miejscem

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym

Ostrzeżenie przed materiałami łatwopalnymi

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem przewrócenia

Ostrzeżenie przez niebezpieczeństwem zgniecenia

Tabela 2: Piktogramy w ostrzeżeniach

1.4.2 System informacji
Informacje mają na celu uproszczenie konkretnych procedur i zapewnienie
ich lepszego zrozumienia. W niniejszej dokumentacji technicznej są one wyróżnione w następujący sposób:
Ważne informacje.

1.4.3 Struktura instrukcji
Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera instrukcje jedno- i wieloetapowe.
Instrukcje jednoetapowe
Instrukcje składające się tylko z jednego etapu procesu mają następującą
strukturę:

8

TAPMOTION® ED

1800138/08 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1 Wprowadzenie

Cel czynności
ü Wymagania (opcjonalnie).
► Etap 1 z 1.
ð Wynik etapu (opcjonalnie).
ð Wynik czynności (opcjonalnie).
Instrukcje wieloetapowe
Instrukcje zawierające kilka etapów procesu mają następującą strukturę:
Cel czynności
ü Wymagania (opcjonalnie).
1. Etap 1.
ð Wynik etapu (opcjonalnie).
2. Etap 2.
ð Wynik etapu (opcjonalnie).
ð Wynik czynności (opcjonalnie).

1.4.4 Konwencje typograficzne
W niniejszej dokumentacji technicznej zastosowano następujące konwencje
typograficzne:
Konwencja typograficzna

Cel

Przykład

WIELKIE LITERY

Elementy sterowania, przełączniki

WŁ./WYŁ.

[nawiasy]

Klawisze komputera

[Ctrl] + [Alt]

Pogrubienie

Programowe elementy sterowania

Nacisnąć przycisk Kontynuuj

…>…>…

Ścieżki menu

Parametr > Parametry sterowania

Kursywa

Komunikaty systemowe, komunikaty o Został aktywowany alarm Monitorowabłędach, sygnały
nia działania

[► Numery stron].

Odnośniki

[► 41].

Tabela 3: Konwencje typograficzne
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2 Bezpieczeństwo
▪ Należy przeczytać niniejszą dokumentację techniczną, aby poznać produkt.
▪ Niniejsza dokumentacja techniczna jest elementem produktu.
▪ Należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa zawarte w tym rozdziale i
ich przestrzegać.
▪ Aby uniknąć zagrożeń związanych z funkcjonowaniem, należy przeczytać
wskazówki ostrzegawcze podane w niniejszej dokumentacji technicznej i
ich przestrzegać.
▪ Produkt jest wykonany zgodnie ze stanem techniki. Mimo to w przypadku
użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem mogą wystąpić zagrożenia
dla zdrowia i życia użytkownika lub uszkodzenia produktu oraz innych dóbr materialnych.

2.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Napęd silnikowy dopasowuje pozycję roboczą podobciążeniowych przełączników zaczepów w transformatorach regulacyjnych do aktualnych wymagań
eksploatacyjnych. Napęd silnikowy jest przeznaczony wyłącznie do użytku
w instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych. Jeśli produkt będzie
używany zgodnie z przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków określonych w niniejszej dokumentacji technicznej i ostrzeżeń umieszczonych na
produkcie, napęd silnikowy nie stanowi źródła niebezpieczeństwa dla osób,
dóbr materialnych i środowiska. Powyższa zasada obowiązuje w całym cyklu
życia urządzenia: od dostawy przez montaż i eksploatację po demontaż i
utylizację.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje co następuje:
▪ Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z niniejszą dokumentacją
techniczną oraz zgodnie z uzgodnionymi warunkami dostaw i parametrami technicznymi.
▪ Dołączone przyrządy i narzędzia specjalne należy stosować wyłącznie do
przewidzianego celu oraz zgodnie z ustaleniami niniejszej dokumentacji
technicznej.
▪ Produkt należy stosować wyłącznie do transformatora / podobciążeniowego przełącznika zaczepów / beznapięciowego przełącznika zaczepów, do
którego został zamówiony.
▪ Obowiązującą dla produktu normę oraz datę wydania można znaleźć na
tabliczce znamionowej.
▪ Numery seryjne podobciążeniowego przełącznika zaczepów / beznapięciowego przełącznika zaczepów i akcesoriów podobciążeniowego przełącznika zaczepów / beznapięciowego przełącznika zaczepów (napęd,
wał napędowy, przekładnia stożkowa, przekaźnik ochronny itd.) muszą
być zgodne, jeśli te produkty są dostarczane jako zestaw do jednego zlecenia.
▪ W normalnym trybie należy elektrycznie uruchamiać napęd silnikowy w
sposób zdalny.
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▪ W szczególnych przypadkach pracy (np. przy pracach konserwacyjnych)
można również uruchamiać elektrycznie napęd silnikowy na miejscu za
pomocą przełącznika obrotowego S3.
▪ Gdy zachodzi przypuszczenie wystąpienia usterki transformatora lub podobciążeniowego przełącznika zaczepów / beznapięciowego przełącznika
zaczepów, nigdy nie należy uruchamiać napędu silnikowego w sposób
elektryczny lub za pomocą korby ręcznej, zanim transformator nie zostanie odłączony od napięcia. Dalsze wskazówki można znaleźć w rozdziale
Usuwanie zakłóceń [►Sekcja 8, Strona 51].
▪ Dostarczona korba ręczna służy do uruchamiania napędu silnikowego
podczas instalacji, kontroli w stacji transformatorowej lub przy pracach
konserwacyjnych, gdy transformator jest odłączony od napięcia.
▪ Szczegółowe informacje o stosowaniu korby ręcznej w trybie pracy awaryjnej przy transformatorze będącym pod napięciem można znaleźć w
rozdziale Eksploatacja [►Sekcja 7, Strona 48].

2.2 Podstawowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Aby uniknąć wypadków, usterek i awarii oraz niedopuszczalnych szkód dla
środowiska, osoby odpowiedzialne za transport, montaż, eksploatację, utrzymanie ruchu i utylizację produktu lub elementów produktu muszą spełnić następujące warunki:
Sprzęt ochrony indywidualnej
Luźno noszona lub nieodpowiednia odzież zwiększa niebezpieczeństwo zaczepienia lub nawinięcia na części obrotowe oraz niebezpieczeństwo zaczepienia się na wystających częściach. Powoduje to niebezpieczeństwo dla
zdrowia i życia.
▪ Podczas wykonywania danej czynności nosić sprzęt ochrony indywidualnej, przykładowo kask, ochronne obuwie robocze, itd.
▪ Nigdy nie nosić uszkodzonego sprzętu ochrony indywidualnej.
▪ Nigdy nie nosić pierścionków, łańcuszków ani innej biżuterii.
▪ W przypadku długich włosów nosić siatkę.
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.
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Osuszanie transformatora
Suszenie napędu silnikowego powoduje szkody rzeczowe oraz zakłócenia
jego działania.
▪ Nigdy nie suszyć napędu silnikowego.
Praca w trakcie eksploatacji
Produkt wolno eksploatować wyłącznie w nienagannym i sprawnym stanie.
W przeciwnym razie występuje niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.
▪ Regularnie sprawdzać działanie zabezpieczeń.
▪ Przestrzegać zakresu prac przeglądowych i konserwacyjnych oraz okresów przeglądów opisanych w niniejszej dokumentacji technicznej.
Otwór na korbę
Wkładanie rąk do otworu na korbę w trakcie przełączania grozi obrażeniami
ciała z powodu obracającego się wału.
▪ Nigdy nie wkładać rąk do otworu na korbę.
Zabezpieczenie napędu silnikowego
Jeżeli napęd silnikowy zostanie otwarty podczas pracy, grozi to porażeniem
prądem elektrycznym przez usytuowane za ramą uchylną komponenty znajdujące się pod napięciem.
▪ Podczas pracy napęd silnikowy zabezpieczyć za pomocą kłódki przed
nieupoważnionym otwarciem.
▪ Napęd silnikowy może otwierać tylko wykwalifikowany elektryk.
Otwieranie ramy uchylnej
Jeżeli rama uchylna zostanie otwarta podczas pracy napędu silnikowego,
grozi to porażeniem elektrycznym z powodu komponentów pod napięciem.
▪ Ramę uchylną może otwierać tylko elektryk.
Ochrona przeciwwybuchowa
Łatwopalne lub wybuchowe gazy, opary i pyły mogą spowodować poważne
wybuchy i pożar. Stwarza to zagrożenie dla życia i zdrowia.
▪ Nie wolno montować, użytkować ani serwisować produktu w obszarach, w
których występuje ryzyko wybuchu.
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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
Korzystanie z materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych niezatwierdzonych przez producenta może prowadzić do obrażeń ciała, szkód materialnych i uszkodzenia produktu.
▪ Stosować wyłącznie węże, rury i pompy, które są uziemione, przewodzące oraz zostały dopuszczone do stosowania z palnymi cieczami.
▪ Stosować tylko smary i materiały pomocnicze zatwierdzone przez producenta.
▪ Skontaktować się z producentem.
Modyfikacje i przeróbki
Niedozwolone lub niewłaściwe modyfikacje produktu mogą powodować obrażenia ciała, szkody materialne oraz zakłócenia działania
▪ Produkt wolno modyfikować wyłącznie w porozumieniu z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
Części zamienne
Korzystanie z części zamiennych niezatwierdzonych przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen GmbH może prowadzić do powstania obrażeń ciała, strat
materialnych i zakłóceń działania produktu.
▪ Stosować wyłącznie części zamienne dopuszczone przez Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
▪ Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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2.3 Kwalifikacje personelu
Osoba odpowiedzialna za montaż, rozruch, obsługę, konserwację i kontrolę
powinna się upewnić, że personel posiada wystarczające kwalifikacje.
Wykwalifikowany elektryk
Wykwalifikowany elektryk posiada kwalifikacje techniczne i w związku z tym
dysponuje wymaganą wiedzą i doświadczeniem oraz zna właściwe normy i
przepisy. Ponadto wykwalifikowany elektryk:
▪ Potrafi samodzielnie identyfikować potencjalne niebezpieczeństwa oraz
ich unikać.
▪ Potrafi wykonywać prace przy układach elektrycznych.
▪ Odbył przeszkolenie dotyczące środowiska pracy, w którym pracuje.
▪ Musi spełniać wymagania określonych przepisów prawnych w zakresie
zapobiegania wypadkom.
Osoby przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych
Osoba przeszkolona w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych otrzymuje
od wykwalifikowanego elektryka instrukcje i wytyczne dotyczące wykonywanych zadań oraz potencjalnych niebezpieczeństw w przypadku nieprawidłowej obsługi i 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. Firma użytkująca zapewnia operatorowi instrukcje i szkolenie
dotyczące określonych zadań oraz związanych z nimi potencjalnych niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwej obsługi.
Dział serwisowy
Zdecydowanie zaleca się zlecanie konserwacji, napraw i modernizacji naszemu działowi serwisowemu. Pozwoli to zapewnić prawidłowe wykonanie
wszelkich prac. Jeżeli czynności konserwacyjne nie są wykonywany przez
nasz dział serwisowy, pracownicy wykonujący te czynności muszą być przeszkoleni i upoważnieni przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen GmbH do
wykonywania takich prac.
Upoważniony personel
Upoważniony personel odbywa organizowane przez firmę Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH szkolenie dotyczące przeprowadzania specjalnych prac
konserwacyjnych.

14

TAPMOTION® ED

1800138/08 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

2 Bezpieczeństwo

2.4 Środki ochrony osobistej
Podczas pracy należy nosić sprzęt ochrony indywidualnej, aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia.
▪ Podczas pracy zawsze nosić sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do
danej czynności.
▪ Nigdy nie używać uszkodzonego sprzętu ochrony indywidualnej.
▪ Stosować się do informacji o konieczności stosowania sprzętu ochrony indywidualnej umieszczonych w strefie pracy.
Odzież robocza

Odzież robocza przylegająca do ciała, o niewielkiej odporności na rozerwanie, z wąskimi rękawami i bez odstających elementów. Służy głównie do ochrony przed
chwyceniem przez ruchome elementy maszyny.

Obuwie ochronne

Do ochrony przed spadającymi ciężkimi elementami
oraz poślizgnięciem się na śliskim podłożu.

Okulary ochronne

Do ochrony oczu przed latającymi elementami oraz
pryskającymi cieczami.

Przeciwodpryskowa os- Do ochrony twarzy przed rozproszonymi elementami
łona twarzy
oraz odpryskami cieczy lub innymi niebezpiecznymi
substancjami.
Kask ochronny

Do ochrony przed spadającym lub latającymi elementami i materiałami.

Ochrona słuchu

Do ochrony przed uszkodzeniem słuchu.

Rękawice ochronne

Do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi i elektrycznymi.

Tabela 4: Sprzęt ochrony indywidualnej
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3 Opis produktu
3.1 Zakres dostawy
Napęd silnikowy jest zapakowany z zastosowaniem środków ochrony przed
wilgocią i jest dostarczany w następujący sposób:
▪ Napęd silnikowy
▪ Dokumentacja produktu
Ważne uwagi:
1. Należy sprawdzić kompletność przesyłki na podstawie dokumentacji przewozowej.
2. Części należy przechowywać w suchym miejscu do czasu montażu.
3. Produkt musi pozostać w swoim hermetycznym opakowaniu ochronnym;
można go wyjąć z opakowania jedynie bezpośrednio przed montażem.

3.2 Opis działania
Napęd silnikowy ustawia pozycję roboczą w podobciążeniowych przełącznikach zaczepów w transformatorach regulacyjnych w zależności od indywidualnych wymagań roboczych.
Operacja przełączania zaczepów jest aktywowana przez uruchomienie napędu silnikowego (pojedynczym impulsem sterującym generowanym na
przykład przez regulator napięcia z serii TAPCON®). Ta operacja jest zawsze wykonywana do końca, niezależnie od wszelkich innych impulsów sterujących wysyłanych w trakcie operacji przełączania zaczepów. W przypadku urządzenia o konstrukcji standardowej następna operacja przełączenia
zaczepów może być rozpoczęta dopiero wtedy, gdy wszystkie urządzenia
regulacyjne osiągną pozycje spoczynkowe.
Zachowanie w razie przerwy w zasilaniu
Jeśli nastąpi przerwa w zasilaniu w trakcie operacji przełączania zaczepów
pod obciążeniem, to po przywróceniu zasilania napęd silnikowy zakończy
rozpoczętą operację podobciążeniowego przełączania zaczepów.

3.3 Oznaczenie typu
Różne podstawowe cechy konstrukcyjne urządzenia TAPMOTION® ED
można jednoznacznie zidentyfikować na podstawie jednoznacznych definicji
produktu.
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Warianty

ED 100-ST

Oznaczenie produktu

Napęd elektryczny

ED 100-ST

Konstrukcja przekładni

100 lub 200 (zależnie od wymaganego momentu obrotowego)
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Oznaczenie typu Opis

Warianty

ED 100-ST

Konstrukcja obudowy
ochronnej

S = mała obudowa ochronna

Zastosowania specjalne

… = brak

ED 100-ST

L = duża obudowa ochronna
C = z cewką regulowaną
T = TAPCON® lub TAPGUARD®

ED 100-S-ISM

Zastosowanie specjalne

ISM = „zintegrowany moduł inteligentny”
do rejestrowania, grupowania i
interpretowania danych dotyczących transformatora.

Tabela 5: Oznaczenie typu

3.4 Budowa
W tym rozdziale omówiono konstrukcję napędu silnikowego.
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Podzespoły, które nie zostały tutaj szczegółowo opisane, są opisane w części zawierającej parametry techniczne napędu silnikowego.

Rysunek 1: Napęd silnikowy, otwarty

1 Pokrywa obudowy ochronnej

9 Przełącznik sterujący S3

2 Okienko panelu wskaźników

10 Rama uchylna/podgrzewacz antykondensacyjny

3 Ucho do mocowań

11 Panel wskaźników

4 Przyłącze uziemienia

12 Tabliczka znamionowa

5 Wał wyjściowy

13 Wyłącznik ochronny silnika Q1

6 Otwór na korbę ręczną z przełącznikiem blokującym

14 Schowek na dokumenty

7 Lampa ręczna

15 Płyta osłonowa przekładni

8 Korba ręczna
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3.4.1 Panel wskaźników
W napędzie silnikowym jest zamontowany czytelny panel wskaźników.
Wskazówka i licznik operacji są napędzane mechanicznie; wskazują one
stan operacji przełączania zaczepów i pozycję roboczą napędu silnikowego.
Pokrętło resetowania licznika operacji jest plombowane plombą ołowiową na
etapie produkcji.

Rysunek 2: Panel wskaźników

1 Wskaźnik położenia

3 Wskaźnik przełączenia zaczepów:
wskazuje bieżące położenie krzywki regulacyjnej (33 sekcje wskaźnika przełączenia zaczepów na jedną pozycję roboczą)

2 Dwie wskazówki pokazują aktualnie stosowany zakres regulacji

4 Mechaniczny licznik operacji pokazuje całkowitą liczbę operacji przełączania zaczepów

3.4.2 Podgrzewacz antykondensacyjny
Podgrzewacz antykondensacyjny został zaprojektowany jako podgrzewacz
płytowy i pełni również rolę przedniej pokrywy ramy uchylnej.
Konstrukcja napędu silnikowego i podgrzewacza płytowego zapewnia obieg
powietrza wewnątrz napędu silnikowego i w związku z tym stałą temperaturę
wewnętrzną, która jest zawsze wyższa od temperatury zewnętrznej.

3.4.3 Rama uchylna/szyna zaciskowa
Rama uchylna chroni wszystkie części elektryczne i mechaniczne napędu
silnikowego znajdujące się pod nią przed przypadkowym dotknięciem.
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Szyna zaciskowa za ramą uchylną ułatwia wykonanie połączeń elektrycznych napędu silnikowego. Okablowanie można łatwo podłączyć za pomocą
pionowych szyn z odpowiednimi zainstalowanymi listwami zacisków.

Rysunek 3: Szyna zaciskowa
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1 Rama uchylna

4 Kanał kablowy

2 Moduł przetwornika położenia

5 Szyna pokrywy

3 Listwa zacisków X1

6 Otwór na wpust kablowy (zamknięty płytą podstawy)
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3.4.4 Mechanizm sygnalizacji położenia
Możliwość uszkodzenia podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego!

UWAGA

Nieprawidłowe korzystanie z przetwornika położenia może spowodować
uszkodzenie podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego.
► Do przyłączy w module przetwornika położenia można podłączać wyłącznie obwody wymienione w rozdziale Parametry techniczne przetwornika
położenia [►Sekcja 13.2, Strona 62].
► Punkt przełączania przetwornika położenia w napędzie silnikowym nie
jest taki sam jak punkt przełączania przełącznika mocy. Zależy on od typu przełącznika mocy. Należy wziąć to pod uwagę podczas projektowania obwodów blokad między napędem silnikowym a wyposażeniem zewnętrznym (np. wyłącznikiem automatycznym transformatora).
► W związku z tym do sterowania, blokowania i monitorowania zewnętrznego należy zamiast zewnętrznego przetwornika położenia zastosować
zestyk „Przełącznik zaczepów w użyciu” przedstawiony na schemacie połączeń.
Mechanizm sygnalizacji położenia pokazuje położenie robocze podobciążeniowego przełącznika zaczepów/beznapięciowego przełącznika zaczepów w
trybie spoczynkowym.
Istnieją różne wersje sygnalizacji zdalnej.
Moduł sygnalizacji położenia do podłączenia przez klienta znajduje się na
ramie zaciskowej [►Sekcja 3.4.3, Strona 19].
Dalsze informacje na temat mechanizmu sygnalizacji położenia zawiera rozdział Parametry techniczne mechanizmu sygnalizacji położenia [►Sekcja
13.2, Strona 62].

3.4.5 Płyta osłonowa przekładni

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała
spowodowane przez napięcie elektryczne!
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała spowodowane
przez napięcie elektryczne w razie braku osłony przekładni obciążeniowej.
► Napędu silnikowego nie uruchamiać nigdy bez osłony przekładni obciążeniowej.
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Zabezpieczona przed dotknięciem płyta osłonowa przekładni ma otwór na
korbę ręczną stosowaną w trybie ręcznym.

Płyta osłonowa przekładni

3.5 Zabezpieczenia
W napędzie silnikowym zastosowano następujące zabezpieczenia:
▪ Wyłącznik krańcowy (mechaniczny i elektryczny)
▪ Ochrona przed przejściem
▪ Ochrona silnika
▪ Ochrona przed dotknięciem
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3.6 Oznaczenia bezpieczeństwa
Na produkcie są umieszczone następujące oznaczenia bezpieczeństwa:

Rysunek 4: Przegląd oznaczeń bezpieczeństwa

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1 Ostrzeżenie przed częściami obrotowymi

2 Ostrzeżenie przed niebezpiecznym
napięciem elektrycznym

3 Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią

4 Przeczytać dokumentację
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TAPMOTION® ED

23

4 Opakowanie, transport i przechowywanie

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. W stanie osuszonym możliwa jest także dostawa w pojemniku transportowym.
Należy stosować się do odpowiednich wskazówek w poniższych punktach.

4.1.1 Przydatność opakowania

UWAGA

Szkody materialne na skutek niewłaściwego układania skrzyń w
stosy!
Niewłaściwe układanie skrzyń w stosy może spowodować uszkodzenia produktu.
► Na podstawie oznakowania zewnętrznego na opakowaniu można rozpoznać, czy podobciążeniowy przełącznik zaczepów albo wybierak są zapakowane pionowo. Tych skrzyń nie wolno układać w stosy.
► Generalnie obowiązująca zasada: skrzyń wyższych niż 1,5 m nie wolno
układać w stosy.
► Dla pozostałych przypadków obowiązuje zasada: w formie stosu układać
maksymalnie 2 skrzynie o takiej samej wielkości.
Opakowanie nadaje się do nieuszkodzonych i sprawnych środków transportu przy zachowaniu lokalnych przepisów transportowych.
Produkt jest zapakowany w stabilną skrzynię. Skrzynia ta gwarantuje bezpieczną stabilizację produktu w odpowiedniej pozycji transportowej zapobiegającej niedopuszczalnym zmianom położenia oraz oddzielenie produktu od
powierzchni ładunkowej środka transportu lub podłoża po wyładunku.
Towary w opakowaniu hermetycznym są otoczone ze wszystkich stron folią
plastikową. Zapakowane towary są zabezpieczone przed wilgocią przy użyciu substancji osuszającej. Po dodaniu substancji osuszającej plastikowa folia zostaje zgrzana.
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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.

Chronić przed
wilgocią

Góra

Ostrożnie! Szk- Tutaj mocować
ło!

Środek ciężkości

Tabela 6: Obowiązujące symbole na opakowaniu

4.2 Transport i odbiór oraz postępowanie z przesyłkami
OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała!
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała na skutek
przewrócenia lub upadku ładunku.
► Podczas transportu skrzynia musi być zamknięta.
► Zastosowanych w skrzyni materiałów mocujących nie usuwać podczas
transportu.
► Jeżeli produkt jest dostarczany na palecie, zadbać o wystarczające zamocowanie.
► Doborem zawiesia i mocowaniem ładunku może się zajmować wyłącznie
przeszkolony i upoważniony personel.
► Nie podchodzić pod zawieszony ładunek.
► Używać środków transportu i sprzętu do podnoszenia o udźwigu wystarczającym do uniesienia masy wskazanej w dokumencie dostawy.
Podczas transportu oprócz wibracji należy się również spodziewać wstrząsów. Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu, nie wolno dopuszczać do
upadku produktu, przewrócenia go ani zderzenia z nim.
Jeśli skrzynia się przewróci, spadnie z pewnej wysokości (np. w wyniku pęknięcia zawiesia) lub upadnie bez widocznych szkód, należy spodziewać się
uszkodzeń niezależnie od masy.
Przed przyjęciem (potwierdzeniem odbioru) odbiorca musi sprawdzić
wszystkie dostarczane przesyłki, aby stwierdzić, czy:
▪ Są one kompletne zgodnie z dowodem dostawy.
▪ Nie występują uszkodzenia zewnętrzne dowolnego rodzaju.
Kontrole należy przeprowadzać po rozładunku, gdy do skrzyni lub kontenera
jest dostęp ze wszystkich stron.
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Widoczne uszkodzenia Jeśli podczas odbierania przesyłki stwierdzone zostaną widoczne uszkodzenia transportowe, należy wykonać następujące czynności:
▪ Stwierdzone uszkodzenia transportowe natychmiast odnotować w liście
przewozowym i poprosić o podpisanie go przez doręczyciela.
▪ W przypadku poważnych uszkodzeń, całkowitej utraty przesyłki lub kosztownego uszkodzenia niezwłocznie powiadomić producenta oraz odpowiednią firmę ubezpieczeniową.
▪ Po stwierdzeniu uszkodzenia nie zmieniać wymiaru szkody, a opakowanie
zachować 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 uszkodzenia opakowania i produktu. Dotyczy to również
śladów korozji na produkcie na skutek dostania się wilgoci (deszcz, śnieg,
skropliny).
▪ UWAGA! Uszkodzenia zapakowanego produktu na skutek uszkodzenia
opakowania hermetycznego. Jeżeli produkt jest dostarczany w opakowaniu hermetycznym, natychmiast je sprawdzić. Jeśli opakowanie hermetyczne jest uszkodzone, pod żadnym pozorem nie montować ani nie uruchamiać produktu. Ponownie osuszyć osuszony produkt zgodnie z instrukcją eksploatacji lub skontaktować się z producentem w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
▪ Podać nazwy uszkodzonych części.
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
Urządzenie osuszone przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen
Jeśli urządzenie było osuszane przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen,
należy bezpośrednio po otrzymaniu przesyłki wyjąć je z hermetycznego opakowania i do czasu ostatecznego użycia przechowywać szczelnie w suchym
płynie izolacyjnym, jeżeli urządzenie nie zostało już dostarczone w płynie
izolacyjnym.
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4 Opakowanie, transport i przechowywanie

Urządzenie nieosuszone
Nieosuszone urządzenie w nieuszkodzonym opakowaniu hermetycznym
można składować na zewnątrz przy zachowaniu następujących zasad:
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.
Folię opakowania należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych, aby uniknąć jej rozkładu przez promieniowanie ultrafioletowe,
a tym samym utraty szczelności opakowania.
Jeśli produkt będzie montowany ponad 6 miesięcy od dnia dostawy, trzeba
podjąć odpowiednie środki zaradcze. Mogą to być:
▪ Fachowa regeneracja środka osuszającego i przywrócenie hermetycznego opakowania.
▪ Rozpakowanie produktu i składowanie w odpowiednim pomieszczeniu
(dobra wentylacja, możliwie niskie zapylenie, wilgotność powietrza w miarę możliwości < 50%).

4.4 Rozpakowywanie przesyłek i sprawdzanie uszkodzeń
transportowych
▪ UWAGA! Uszkodzenia produktu z powodu nieskutecznego opakowania
hermetycznego. Skrzynię z opakowaniem przetransportować do miejsca
montażu produktu. Hermetyczne opakowanie otworzyć dopiero bezpośrednio przed montażem.
▪

OSTRZEŻENIE! Ciężkie obrażenia ciała oraz uszkodzenia produktu
spowodowane wypadnięciem produktu. W stojącej skrzyni zabezpieczyć
produkt przed wypadnięciem.

▪ Rozpakować produkt i skontrolować jego stan.
▪ Sprawdzić kompletność dostawy na podstawie listu przewozowego.
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5 Montaż
W tym rozdziale opisano, w jaki sposób prawidłowo zainstalować i podłączyć
urządzenie.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała!
Transformator oraz komponenty podobciążeniowego przełącznika zaczepów, które znajdują się pod napięciem, mogą podczas montażu napędu
spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia!
► Zapewnić brak napięcia na transformatorze i komponentach podobciążeniowego przełącznika zaczepów podczas montażu napędu.

5.1 Montaż napędu silnikowego na transformatorze
1. Zamocować 4 śruby dwustronne (nie znajdują się w zakresie dostawy
MR) do kadzi transformatora. Informacje na temat rozmieszczenia oraz
średnicy łączników mocujących można znaleźć na rysunkach w załączniku [►Sekcja 14, Strona 65].

Rysunek 5: Śruba dwustronna

2. W przypadku napędu silnikowego z tłumikiem drgań: zamocować tłumik
drgań na napędzie silnikowym.
3. UWAGA! Uszkodzenia napędu spowodowane naprężeniami mechanicznymi. Napęd przymocować bez naprężeń i pionowo do kadzi transformatora w taki sposób, aby wał wyjściowy leżał dokładnie w jednej płaszczyźnie z pionowym wałem przekładni stożkowej.
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Otwory przewidziane do montażu napędu znajdują się na zewnątrz na łącznikach mocujących obudowy ochronnej.

Rysunek 6: Montaż napędu silnikowego

4. Śrubę uziemiającą obudowy ochronnej napędu silnikowego połączyć z kadzią transformatora. Koniecznie włożyć podkładkę Cupal między oczko
kablowe a końcówkę oczkową. Strona aluminiowa podkładki Cupal musi
być skierowana do końcówki oczkowej.

Rysunek 7: Śruba uziemiająca

5. Główny przewód ochronny podłączyć do złączki przewodu ochronnego na
listwie złączowej X1 (minimalny przekrój przyłącza 2,5 mm2).
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Rysunek 8: Główny przewód ochronny

5.2 Montaż wałów napędowych i przekładni stożkowej
Montaż wałów napędowych i przekładni stożkowej opisano w instrukcji montażu i uruchomienia podobciążeniowego przełącznika zaczepów/beznapięciowego przełącznika zaczepów.

5.3 Centrowanie podobciążeniowego przełącznika zaczepów i
napędu silnikowego
OSTRZEŻENIE

Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała!
Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała na skutek przypadkowego
uruchomienia napędu silnikowego oraz na skutek działania napięcia elektrycznego!
► Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac połączeniowych upewnić się, że
wyłącznik ochronny silnika jest w pozycji wyłączenia.
► Wszelkie czynności regulacyjne wykonywać tylko w trybie ręcznym.
► W przypadku ręcznego uruchamiania napędu silnikowego używać wyłącznie korby przewidzianej do tego celu.
► Należy pamiętać, że wyłącznik bezpieczeństwa korby ręcznej powoduje
rozłączenie 2 biegunów obwodu silnika, ale obwód sterowania nie jest
przerywany.
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UWAGA

Szkody materialne!
Podobciążeniowy przełącznik zaczepów ulegnie uszkodzeniu w przypadku
nieprawidłowego wyśrodkowania napędu silnikowego.
► Nie wykonywać na podobciążeniowym przełączniku zaczepów więcej niż
250 operacji przełączania zaczepów. Jeśli wykonano ponad 250 operacji
przełączania zaczepów, należy całkowicie napełnić komorę olejową olejem izolacyjnym i nasmarować powierzchnie ślizgowe styków na wybieraku oraz przekładnię wybieraka olejem izolacyjnym.
Poniższe kroki do wyśrodkowania podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego nie obowiązują dla DEETAP® DU i COMTAP® ARS. Wyśrodkowanie napędu silnikowego i DEETAP® DU lub COMTAP® ARS opisano w odpowiednich instrukcjach eksploatacji.
Jedno przełączenie zaczepów odpowiada jednemu obrotowi wskaźnika kroków przełączania. Ten wskaźnik jest podzielony na 33 jednostki kroków
przełączania, przy czym 1 jedna jednostka kroku przełączania w wersji standardowej napędu silnikowego odpowiada jednemu obrotowi korby ręcznej.
Moment przełączenia zależy od typu podobciążeniowego przełącznika zaczepów/beznapięciowego przełącznika zaczepów, jednak zawsze znajduje
się najpóźniej 2 jednostki kroków przełączania przed oznaczonym na szaro
obszarem wskaźnika kroków przełączania.
Aby wyśrodkować podobciążeniowy przełącznik zaczepów i napęd silnikowy, należy postępować w następujący sposób:
1. UWAGA! Przed rozpoczęciem prac nastawczych ustawić podobciążeniowy przełącznik zaczepów/beznapięciowy przełącznik zaczepów i napęd
silnikowy w pozycji regulacyjnej. Upewnić się, że wskaźniki położenia napędu silnikowego i podobciążeniowego przełącznika zaczepów/beznapięciowego przełącznika zaczepów są zgodne. W przeciwnym razie może
dojść do uszkodzenia podobciążeniowego przełącznika zaczepów i transformatora.
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Rysunek 9: Pozycja regulacyjna

2. Korbę ręczną zamocowaną w napędzie silnikowym założyć na koniec wału w górnej płycie osłonowej. Aktywowany zostaje przy tym włącznik blokady korby, który 2-biegunowo odłącza obwód elektryczny silnika.
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Rysunek 10: Korba ręczna

3. Obrócić korbę ręczną w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara,
aż przełącznik mocy przełączy się. Podczas obracania korby ręcznej
zwracać uwagę na wskaźnik kroków przełączania, który stanowi mechaniczne odzwierciedlenie przełączenia.

Rysunek 11: Obrót korby ręcznej

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

1800138/08 PL

TAPMOTION® ED

33

5 Montaż

4. Po przełączeniu przełącznika mocy obracać dalej w tym samym kierunku i
liczyć konieczne jeszcze jednostki kroków przełączania, aż wskazówka
znajdzie się w położeniu środkowym szarego obszaru wskaźnika kroków
przełączania. Zanotować ustaloną wartość A i wykonany kierunek obrotu
(przykład: A=2).

Rysunek 12: Liczenie niezbędnych kroków przełączania do położenia środkowego

5. Jeżeli ustalona wartość A jest większa niż 8 jednostek przełączania kroków, przełączenie zostało zakończone prawidłowo. Jeżeli ustalona wartość A jest mniejsza niż 8 jednostek przełączania kroków, dalej obracać
jednostki przełączania kroków 8-A w tym samym kierunku (przykład:
8-2=6), aby zakończyć przełączanie. Następnie obracać w przeciwnym
kierunku, aż wskazówka znajdzie się pośrodku szarego obszaru wskaźnika kroków przełączania.

Rysunek 13: Zakończenie przełączania mocy

6. Obrócić korbę ręczną przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż przełącznik mocy przełączy się.
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Rysunek 14: Obrócić korbę ręczną w przeciwnym kierunku

7. Po przełączeniu przełącznika mocy obracać dalej w tym samym kierunku i
liczyć konieczne jeszcze jednostki kroków przełączania, aż wskazówka
znajdzie się w położeniu środkowym szarego obszaru wskaźnika kroków
przełączania. Zanotować ustaloną wartość B i wykonany kierunek obrotu
(przykład: B=5).

Rysunek 15: Liczenie niezbędnych jednostek kroków przełączania do położenia środkowego

8. Jeżeli ustalona wartość B jest większa niż 8 jednostek przełączania kroków, przełączenie zostało zakończone prawidłowo. Jeżeli ustalona wartość B jest mniejsza niż 8 jednostek przełączania kroków, dalej obracać
jednostki przełączania kroków 8-B w tym samym kierunku (przykład:
8-5=3), aby zakończyć przełączanie. Następnie obracać w przeciwnym
kierunku, aż wskazówka znajdzie się pośrodku szarego obszaru wskaźnika kroków przełączania.
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Rysunek 16: Zakończenie przełączania mocy

9. Jeżeli ustalono identyczne wartości dla A i B, oznacza to prawidłowe połączenie napędu silnikowego i podobciążeniowego przełącznika zaczepów
(dozwolona jest niewielka asymetria wynosząca maksymalnie 1 jednostkę
kroku przełączania). W przypadku różnych wartości A i B należy ustalić
wartość korekty C, dzieląc na pół różnicę A i B: C=|(A-B) x 0,5|
Przykład: C=|(2-5) x 0,5|=|-1,5|=1,5
Uwzględnić również miejsca po przecinku.

10. Jeżeli wartość korekty |C| wynosi mniej niż 0,5 jednostki kroku przełączania, nie są konieczne żadne inne działania. Dalszy przebieg opisano
w punkcie 18.
11. Obrócić korbę ręczną w kierunku, w którym ustalona wartość A lub B była większa (przykład: przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, ponieważ
B > A), aż przełącznik mocy przełączy się.
12. Po przełączeniu przełącznika mocy obracać dalej 8 obrotów korby ręcznej w tym samym kierunku, aby prawidłowo zakończyć przełączenie.
13. Rozłączyć napęd silnikowy i pionowy wał napędowy przez zdemontowanie przeciwkołnierzy sprzęgu. Po rozłączeniu nie obracać dalej wału napędowego.
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Rysunek 17: Rozłączanie napędu silnikowego i wału napędowego

14. Aktywować napęd silnikowy korbą ręczną w tym samym kierunku obrotu
o C jednostek kroków przełączania na wskaźniku kroków przełączania
(przykład: 1,5 jednostki kroku przełączania).
15. Połączyć napęd silnikowy i podobciążeniowy przełącznik zaczepów
przez ponowne zamontowanie pionowego wału napędowego (moment
dokręcania 9 Nm). Nie obracać przy tym dalej wału napędowego i wału
wyjściowego przekładni stożkowej i napędu silnikowego.
16. Obracać dalej w tym samym kierunku i liczyć konieczne jeszcze jednostki kroków przełączania, aż wskazówka znajdzie się w położeniu środkowym szarego obszaru wskaźnika kroków przełączania. Zanotować ustaloną wartość A i wykonany kierunek obrotu. Jeżeli ustalona wartość A
jest większa niż 8 jednostek przełączania kroków, przełączenie zostało
zakończone prawidłowo. Jeżeli ustalona wartość A jest mniejsza niż 8
jednostek przełączania kroków, należy dalej obracać jednostki przełączania kroków 8-A w tym samym kierunku (przykład: 8-4=4), aby zakończyć przełączanie. Następnie obracać w przeciwnym kierunku, aż wska-
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zówka znajdzie się pośrodku szarego obszaru wskaźnika kroków przełączenia. Ponownie sprawdzić połączenie zgodnie z wcześniejszym opisem.
17. Po zakończeniu przełączania zaczepów korbą ręczną wskazówka
wskaźnika kroków przełączania musi się znajdować pośrodku szarego
obszaru.

Rysunek 18: Wskazówka pośrodku

18. Po zakończeniu sprzęgania w obydwu kierunkach należy wykonać kilka
przełączeń zaczepów w celu kontroli i sprawdzić równość zaczepów
podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego.

5.4 Zalecenia dotyczące przewodów
Zakłócenia elektromagnetyczne na przewodach sygnałowych, które mogą
wystąpić ze względu na środowisko transformatora, mogą negatywnie wpływać na prawidłowość działania napędu silnikowego.
Dlatego firma Maschinenfabrik Reinhausen GmbH zaleca, aby w razie możliwości stosować ekranowane przewody sygnałowe.

UWAGA

Ryzyko uszkodzenia urządzenia!
Przepływ prądu przez ekrany przewodów sygnałowych może spowodować
uszkodzenie urządzenia.
► W przypadku przewodów sygnałowych między napędem silnikowym a
transformatorem należy połączyć ekran przewodu sygnałowego jedynie z
napędem silnikowym.
► W przypadku wszystkich pozostałych przewodów sygnałowych ekran należy połączyć z dwóch stron, pod warunkiem że nie występuje różnica
potencjałów między łączonymi urządzeniami. Jeśli różnica potencjałów
istnieje, również i w przypadku tych przewodów ekran należy podłączyć
tylko z jednej strony.

Obwód

Funkcja

Typ przewodu

Obwód silnika

Zasilanie

Nieekranowany, oddzielny przewód

Obwód sterowania

Zasilanie

Nieekranowany, oddzielny przewód

38

TAPMOTION® ED

1800138/08 PL

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020

5 Montaż

Obwód
Obwód sterowania

Funkcja

Typ przewodu

Urządzenie nadzorujące przełączanie
zaczepów

Ekranowany

Obwód impulsowy, podnoszenie/obni- Ekranowany
żanie
Obwód wyzwalający Q1-wył.

Ekranowany

Obwód monitorowania

Czujnik temperatury

Ekranowany

Obwody sygnalizacyjne

Przesył sygnałów

Ekranowany

Połączenie przelotowe między napędami silnikowymi

Zasilanie

Nieekranowany, oddzielny przewód

Urządzenie nadzorujące przełączanie
zaczepów

Ekranowany

Obwód impulsowy, podnoszenie/obni- Ekranowany
żanie
Obwód wyzwalający Q1-wył.

Ekranowany

Tabela 7: Zalecenia dotyczące przewodów połączeniowych

5.5 Montaż podzespołów elektrycznych napędu silnikowego

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała!
Transformator znajdujący się pod napięciem oraz elementy podobciążeniowego przełącznika zaczepów znajdujące się pod napięciem podczas podłączania mogą spowodować śmierć lub ciężkie obrażenia!
► Przestrzegać bezwzględnie poniższych środków bezpieczeństwa.
Napęd wolno podłączać wyłącznie do obwodów elektrycznych, które mają
zewnętrzny odłącznik wszystkich biegunów znajdujący się możliwie blisko
napędu, aby w razie potrzeby (serwis, konserwacja itd.) móc odłączyć całe
urządzenie od napięcia.
Dodatkowo napęd bez własnego zabezpieczenia przetężeniowego dla obwodu sterowniczego i obwodu grzejnego wolno podłączać tylko do obwodów
elektrycznych wyposażonych w zewnętrzne zabezpieczenie przetężeniowe.
Zabezpieczenie musi zapewniać ochronę przed dotknięciem pośrednim.
W przypadku zalecanego przez Maschinenfabrik Reinhausen GmbH zabezpieczenia w pobliżu napędu należy stosować model 1,6 A C (w przypadku
obwodu grzewczego z dodatkowym ogrzewaniem i napięciem zasilania
127 V AC/DC — 3,0 A C). Po zakończeniu instalacji należy wykonać dokumentację przez pomiar.
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Odpowiednimi środkami mogą być odłączniki zgodne z normami IEC
60947-1 i IEC60947-3 (np. wyłączniki automatyczne). Przy wybieraniu typu
odłącznika należy uwzględnić parametry odpowiednich obwodów elektrycznych (napięcie, prąd maksymalny). Podczas instalacji należy przestrzegać
również następujących zasad:
▪ Odłącznik musi być łatwo dostępny dla użytkownika.
▪ Odłącznik musi być oznaczony dla odłączanego urządzenia i odłączanych
obwodów prądu.
▪ Odłącznik nie może być elementem przewodu sieciowego.
▪ Odłącznik nie może przerywać głównego przewodu ochronnego.
O ile nie podano inaczej, przyłącza obwodów zasilających muszą mieć przekrój przewodu przynajmniej 2,5 mm2 (AWG 14). Sprawdzić na podstawie
obowiązujących lokalnie norm i wytycznych, czy podany przekrój minimalny
przewodu doprowadzającego jest wystarczający.
Zasilanie napędu silnikowego musi być w stanie przez jedną sekundę udostępnić 5–7-krotność wartości znamionowego prądu roboczego napędu silnikowego.
Aby uniknąć uszkodzeń napędu, musi zostać zachowana maksymalna tolerancja napięcia znamionowego -20…+10%.
Aby podłączyć elektrycznie napęd silnikowy, należy postępować w następujący sposób:
1. Odłączyć zasilanie.
2. Zabezpieczyć zasilanie przed ponownym włączeniem.
3. Upewnić się co do braku napięcia.
4. Uziemić i zewrzeć napęd silnikowy.
5. Osłonić lub oddzielić sąsiadujące elementy znajdujące się pod napięciem.
6. Napęd silnikowy podłączyć zgodnie ze schematami połączeń znajdującymi się w kieszeni na dokumentację. Uwzględnić napięcia zasilania podane
na schemacie połączeń (obwód elektryczny silnika, obwód sterowniczy,
obwód prądu grzejnego) i przyporządkowania przyłączy.
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Rysunek 19: Przykład: standardowy blok złączek X1

7. Upewnić się, że podczas eksploatacji napędu silnikowego prąd przepływa
przez łączniki miniaturowe w napędzie silnikowym zawsze zgodnie z danymi w rozdziale Parametry techniczne (obciążalność łączników miniaturowych) [►Sekcja 13.1, Strona 62], aby zapewnić prawidłowe działanie
łączników miniaturowych.
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6 Przekazanie do użytku
6.1 Uruchamianie napędu silnikowego
Przygotowanie
1. Zapewnić, aby napęd silnikowy został podłączony zgodnie z dostarczonym schematem połączeń.
2. Upewnić się, że wszystkie przewody ochronne są prawidłowo podłączone.
3. Upewnić się, że bezpiecznik wstępny został zaprojektowany selektywnie
do urządzeń zabezpieczających w napędzie silnikowym.
4. Upewnić się, że napęd silnikowy i podobciążeniowy przełącznik zaczepów
są prawidłowo połączone, a pozycje robocze napędu silnikowego i podobciążeniowego przełącznika zaczepów są zgodne.
5. Upewnić się, że korba ręczna nie jest włożona w otwór.
6. Upewnić się, że wszystkie styki sygnalizacyjne udostępnione na schemacie połączeń są przekazywane i monitorowane w sterowni.
7. Upewnić się, że wyłącznik ochronny silnika i bezpiecznik obwodu sterowniczego są wyłączone.
Uruchomienie
1. Podłączyć napięcie do napędu silnikowego.
2. Zmierzyć napięcie i częstotliwość obwodu elektrycznego silnika na zacisku X1 oraz porównać z danymi na tabliczce znamionowej. Dane muszą
być zgodne.
3. Opcjonalnie w przypadku oddzielnego zasilania obwodu sterowniczego:
zmierzyć napięcie i częstotliwość obwodu sterowniczego na zacisku X1 i
porównać z danymi na tabliczce znamionowej. Dane muszą być zgodne.
4. Opcjonalnie w przypadku oddzielnego zasilania obwodu prądu grzejnego:
zmierzyć napięcie obwodu prądu grzejnego na zacisku X1 i porównać z
danymi na schemacie połączeń. Dane muszą być zgodne.
5. Opcjonalnie w przypadku silnika indukcyjnego trójfazowego: upewnić się,
że napięcie występujące na zaciskach przyłączeniowych ma kolejność faz
z obrotem w prawo.
6. Opcjonalnie w przypadku silnika prądu stałego: upewnić się, że napięcie
silnika ma prawidłowe połączenie potencjałów.
7. Włożyć wyłącznik ochronny silnika i bezpieczniki obwodu sterowniczego i
obwodu prądu grzejnego (o ile występuje).
ð Dioda LED czujnika napięcia i dioda LED czujnika temperatury (o ile
występuje) z tyłu ramy uchylnej muszą świecić na zielono.
8. Zamknąć napęd silnikowy i zabezpieczyć przed nieupoważnionym otwarciem za pomocą kłódki.
ð Uruchomienie jest zakończone.
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W razie niejasności lub problemów podczas uruchamiania należy skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

6.2 Testowanie napędu silnikowego
OSTRZEŻENIE

Porażenie prądem elektrycznym!
Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała przez napięcie
elektryczne!
► Zapewnić, aby napęd silnikowy został poprawnie przyłączony zgodnie z
dołączonymi schematami połączeń.
► Zapewnić, aby napięcie zasilające było dostosowane do parametrów
technicznych napędu silnikowego.
► Przed przeprowadzeniem kontroli zapewnić bezpieczeństwo dotykowe.
Musi być założona osłona przekładni obciążeniowej. Silnik i rama uchylna
muszą być zamknięte.
► Zapewnić prawidłowe sprzężenie napędu silnikowego i podobciążeniowego przełącznika zaczepów/beznapięciowego przełącznika zaczepów. W
każdej pozycji roboczej zagwarantować równość zaczepów między podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów/beznapięciowym przełącznikiem zaczepów i napędem silnikowym.
Jeśli jakiekolwiek aspekty opisanych testów nie są jasne, należy skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR).

6.2.1 Sprawdzenie prawidłowego wyłączania
1. Przestawić napęd silnikowy, przesuwając przełącznik sterujący S3.
2. Sprawdzić, czy po zakończeniu operacji przełączania zaczepów wskazówka wskaźnika przełączenia zaczepów zatrzymuje się na szarym polu.
3. Wykonać ten test w obu kierunkach.

6.2.2 Sprawdzanie ograniczników mechanicznych i elektrycznych
podobciążeniowego/beznapięciowego przełącznika zaczepów i
napędu silnikowego
1. Wcisnąć przełącznik sterujący S3, aby przestawić napęd silnikowy na
przedostatnią pozycję roboczą.
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Rysunek 20: Przełącznik sterujący S3

2. Otworzyć drzwi napędu silnikowego i wyłączyć wyłącznik ochronny silnika
Q1 (pozycja O).
3. Za pomocą korby ręcznej przestawić napęd silnikowy do ostatniej pozycji
roboczej. Jeśli nie zostanie osiągnięta ostatnia pozycja robocza, sprawdzić sprzęgnięcie między podobciążeniowym/beznapięciowym przełącznikiem zaczepów a napędem silnikowym.
4. Kontynuować obracanie napędu silnikowego w tym samym kierunku za
pomocą korby ręcznej, aż napęd zostanie mechanicznie zablokowany.
5. Za pomocą korby ręcznej przestawić z powrotem napęd silnikowy do pozycji środkowej wskaźnika przełączenia zaczepów.
6. Wyjąć korbę ręczną.
7. Włączyć wyłącznik ochronny silnika Q1 (pozycja I).
8. Sprawdzić, czy napęd silnikowy przestaje się uruchamiać po obróceniu
przełącznika S3 dalej w tym samym kierunku działania, co w punkcie 1.
9. Kontrolę wykonać dla obu pozycji skrajnych.

6.2.3 Kontrola samoczynnego wyłączenia wyłącznika ochronnego
silnika
Aby sprawdzić samoczynne wyłączenie wyłącznika ochronnego silnika, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.
ü Wyłącznik ochronny silnika Q1 jest włączony (pozycja I).
1. Zewrzeć połączenie OFF (Wył.) przełącznika Q1 (X1:14 - X1:15), aby nastąpiło samoczynne wyłączenie wyłącznika ochronnego silnika.
ð Wyłącznik ochronny silnika samoczynnie się wyłączy (pozycja O). Jeśli
wyłącznik ochronny silnika nie wyłączy się samoczynnie, należy skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
2. Załączyć ponownie wyłącznik ochronny silnika (położenie I).
ð Samoczynne wyłączanie wyłącznika ochronnego silnika zostało sprawdzone.
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6.3 Testy na transformatorze
Jeśli jakiekolwiek aspekty opisanych testów nie są jasne, należy skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR).

6.3.1 Testy wysokiego napięcia na transformatorze
Przed przystąpieniem do prób wysokonapięciowych transformatora należy
uwzględnić następujące punkty:
▪ Upewnić się, że komora olejowa podobciążeniowego przełącznika zaczepów jest całkowicie napełniona płynem izolacyjnym.
▪ Upewnić się, że wszystkie zabezpieczenia podobciążeniowego przełącznika zaczepów działają prawidłowo i są sprawne.
▪ Sprawdzić, czy na przyłączach uziemienia na obudowie ochronnej napędu silnikowego i mocowaniu obudowy ochronnej nie ma lakieru.
▪ Próby wysokonapięciowe przeprowadzać wyłącznie przy zamkniętych
drzwiach napędu silnikowego.
▪ Rozłączyć połączenia zewnętrzne z podzespołami elektronicznymi 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 przyłączeniowe uziemienia podłączyć do centralnego
punktu podłączenia (wykonanie odpowiedniego uziemienia referencyjnego).
▪ Przed rozpoczęciem prób wysokonapięciowych odłączyć wszystkie podzespoły elektroniczne. Przed pomiarem izolacji okablowania odłączyć
wszystkie urządzenia o napięciu wytrzymywanym < 1000 V.
▪ Przed próbami wysokonapięciowymi odłączyć przewody używane do testowania, ponieważ działają one jak anteny.
▪ W miarę możliwości przewody pomiarowe i komunikacyjne poprowadzić
niezależnie od kabli energetycznych.
W razie wątpliwości na temat możliwych zagrożeń należy skontaktować się z
producentem.

6.3.2 Pomiary izolacji okablowania transformatora
Podczas pomiarów izolacji okablowania transformatora należy przestrzegać
następujących zasad:
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Napęd silnikowy przeszedł fabryczny pomiar izolacji.
► Przed pomiarem izolacji okablowania transformatora należy odłączyć napęd od kontrolowanego obwodu, aby wykluczyć zwiększone obciążenie
podzespołów zamontowanych w napędzie silnikowym.

6.4 Transport transformatora do miejsca eksploatacji
Jeśli do transportu transformatora konieczne jest zdemontowanie napędu,
należy postępować w następujący sposób:
1. Zapewnić, aby napęd i podobciążeniowy przełącznik zaczepów/beznapięciowy przełącznik zaczepów/ARS znajdowały się w pozycji regulacyjnej.
2. Zdemontować napęd.
3. Przy odłączonym podobciążeniowym przełączniku zaczepów/beznapięciowym przełączniku zaczepów/ARS nie uruchamiać napędu i nie przekręcać wału odbioru napędu.
4. Nie uruchamiać odłączonego podobciążeniowego przełącznika zaczepów/
beznapięciowego przełącznika zaczepów/ARS ani nie przekręcać jego
wału napędowego.
5. Napęd przetransportować na miejsce montażu w oryginalnym opakowaniu MR.
6. Napęd i wał napędowy zamontować w miejscu montażu w transformatorze zgodnie z odpowiednią instrukcją i sprawdzić prawidłowość połączenia oraz wyśrodkowania.

6.5 Uruchomienie transformatora w miejscu montażu
UWAGA

Możliwość uszkodzenia napędu silnikowego!
Obecność kondensatu w obudowie ochronnej napędu silnikowego może
spowodować uszkodzenie napędu.
► Obudowa ochronna napędu silnikowego musi być zawsze szczelnie zamknięta.
► W przypadku przestoju przed uruchomieniem dłuższego niż 8 tygodni należy podłączyć i włączyć grzałkę przeciwkondensacyjną w napędzie silnikowym. Jeśli jest to niemożliwe, w obudowie ochronnej należy umieścić
odpowiednią ilość środka pochłaniającego wilgoć.
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UWAGA

Możliwość uszkodzenia podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego!
Nieprawidłowe korzystanie z przetwornika położenia może spowodować
uszkodzenie podobciążeniowego przełącznika zaczepów i napędu silnikowego.
► Do przyłączy w module przetwornika położenia można podłączać wyłącznie obwody wymienione w rozdziale Parametry techniczne przetwornika
położenia [►Sekcja 13.2, Strona 62].
► Punkt przełączania przetwornika położenia w napędzie silnikowym nie
jest taki sam jak punkt przełączania przełącznika mocy. Zależy on od typu przełącznika mocy. Należy wziąć to pod uwagę podczas projektowania obwodów blokad między napędem silnikowym a wyposażeniem zewnętrznym (np. wyłącznikiem automatycznym transformatora).
► W związku z tym do sterowania, blokowania i monitorowania zewnętrznego należy zamiast zewnętrznego przetwornika położenia zastosować
zestyk „Przełącznik zaczepów w użyciu” przedstawiony na schemacie połączeń.
1. Uruchomić napęd silnikowy [►Sekcja 6.1, Strona 42].
2. Zapewnić poprawne działanie napędu silnikowego [►Sekcja 6.2, Strona
43].
3. Uruchomić transformator.
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7.1 Zdalna obsługa napędu silnikowego
Podczas normalnego działania należy obsługiwać napęd silnikowy zdalnie.
Można to robić za pomocą pojedynczych impulsów sterowania, np. korzystając z regulatora napięcia serii TAPCON®.
Ta operacja jest zawsze wykonywana do końca, niezależnie od wszelkich innych impulsów sterujących wysyłanych w trakcie operacji przełączania zaczepów. W przypadku urządzenia o konstrukcji standardowej następna operacja przełączenia zaczepów może być rozpoczęta dopiero wtedy, gdy
wszystkie urządzenia regulacyjne osiągną pozycje spoczynkowe.
Zachowanie w razie przerwy w zasilaniu
Jeśli nastąpi przerwa w zasilaniu w trakcie operacji przełączania zaczepów
pod obciążeniem, to po przywróceniu zasilania napęd silnikowy zakończy
rozpoczętą operację podobciążeniowego przełączania zaczepów.

7.2 Lokalna obsługa napędu silnikowego
W specyficznych przypadkach (np. w trakcie zadań konserwacyjnych) napęd
silnikowy można również obsługiwać elektrycznie na miejscu za pomocą
przełącznika sterowania S3.
W wyjątkowych sytuacjach urządzenie można obsługiwać korbą ręczną.
Więcej informacji znajduje się w poniższym rozdziale.
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7.3 Obsługa napędu silnikowego za pomocą korby ręcznej
OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wybuchu!
Nieupoważniona obsługa napędu silnikowego korbą ręczną może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
► Nigdy nie obsługiwać napędu silnikowego elektrycznie lub korbą ręczną
przed odłączeniem transformatora, jeśli zachodzi przypuszczenie, że
mogło dojść do usterki transformatora lub podobciążeniowego/beznapięciowego przełącznika zaczepów.
► Nigdy nie używać korby ręcznej do zakończenia działania wymiany zaczepów, które rozpoczęło się elektrycznie, ale nie zostało całkowicie zakończone.
► Jeśli trudno jest poruszyć korbę ręczną, należy zaprzestać jej używania.
► Podczas obsługi napędu silnikowego za pomocą korby ręcznej nigdy nie
wolno zmieniać kierunku obrotu.
► Jeśli zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości, czy podobciążeniowy/beznapięciowy przełącznik zaczepów jest we właściwym stanie technicznym lub
wątpliwości dotyczące przyczyny usterki w napędzie silnikowym, należy
natychmiast skontaktować się z działem serwisowym firmy Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
► Aby obsługiwać napęd silnikowy ręcznie, należy korzystać wyłącznie z
korby ręcznej zamontowanej na napędzie silnikowym.
Informacje o usuwanie błędów znajdują się w rozdziale „Usuwanie usterek“ [►Sekcja 8, Strona 51].
Tryb zwykły
W trybie zwykłym aktywowanie korby ręcznej nie jest wymagane. Korba
ręczna jest potrzebna głównie podczas instalacji lub kontroli w stacji transformatorowej.
Załączanie napędu silnikowego przy użyciu korby ręcznej jest dozwolone po
odłączeniu transformatora od prądu, np. podczas prac konserwacyjnych, jeżeli na transformatorze lub podobciążeniowym przełączniku zaczepów / beznapięciowym przełączniku zaczepów nie stwierdzono usterek i prawidłowo
zakończono poprzednie przełączanie zaczepu.
Wyjątek dla trybu awaryjnego
Jeżeli mimo usterki napędu silnikowego przy transformatorze znajdującym
się pod napięciem zachodzi konieczność przełączenia zaczepu, określa się
to jako tryb awaryjny. W takiej sytuacji należy koniecznie przestrzegać wymienionych wyżej wskazówek ostrzegawczych.
Uruchamianie napędu silnikowego korbą
Przełączenie zaczepów przy użyciu korby ręcznej wykonuje się w następujący sposób:
1. Otworzyć drzwi obudowy ochronnej napędu silnikowego.
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2. Wyłączyć wyłącznik ochronny silnika Q1 (pozycja 0).
3. Korbę ręczną zamocowaną w napędzie silnikowym włożyć w otwór na
korbę ręczną w górnej płycie osłonowej.
ð Zamontowany włącznik blokady korby przerywa 2-biegunowo obwód
elektryczny silnika. Obwód sterowniczy nie jest przerwany.
4. UWAGA! Uszkodzenia na podobciążeniowym przełączniku zaczepów z
powodu nieprawidłowo zakończonego przełączania zaczepów. Korbę
ręczną obracać w jednym kierunku, aż wskazówka całkowicie okrąży jeden raz wskaźnik kroków przełączenia i znajdzie się po środku szarego
pola wskaźnika kroków przełączenia.
ð Przełączanie zaczepów jest zakończone.
5. Zdjąć korbę ręczną i odłożyć do mocowania.
6. Włączyć wyłącznik ochronny silnika Q1 (pozycja I).
7. Zamykać drzwi obudowy ochronnej napędu silnikowego.
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8 Usuwanie usterek
8.1 Instrukcje bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE

Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała!
Ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń ciała na skutek działania gazów wybuchowych zgromadzonych w podobciążeniowym/beznapięciowym przełączniku zaczepów, w układzie rur, w otworze odwilżacza powietrza oraz na
skutek uderzenia przez wyrzucane przedmioty i rozbryzgi gorącego oleju!
► Jeśli urządzenie zabezpieczające aktywowało się lub przypuszczalnie
wystąpiła usterka, należy najpierw sprawdzić transformator, podobciążeniowy/beznapięciowy przełącznik zaczepów i napęd silnikowy. Nigdy nie
obsługiwać napędu silnikowego elektrycznie lub korbą ręczną, dopóki
transformator jest zasilany.
► Nie rozpoczynać ponownie użytkowania, zanim nie zostaną zakończone
procedury usuwania usterek.
► Prace mogą wykonywać wyłącznie przeszkoleni technicy.
► Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej i nosić odzież ochronną.
► 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 wszystkie urządzenia bezpieczeństwa podobciążeniowego/beznapięciowego przełącznika zaczepów są gotowe do użycia.
► Upewnić się, że komora olejowa podobciążeniowego przełącznika zaczepów jest prawidłowo napełniona olejem zgodnie z instrukcjami.
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8.2 Informacje ogólne
Dokumentować każdą usterkę, nawet jeśli łatwo jest ją usunąć.
W przypadku, gdy wystąpią usterki podobciążeniowego/beznapięciowego
przełącznik zaczepów lub napędu silnikowego, których nie można łatwo i
niezwłocznie usunąć na miejscu albo jeśli nastąpi aktywacja urządzenia zabezpieczającego, należy poinformować autoryzowanego przedstawiciela firmy MR, producenta transformatora lub skontaktować się bezpośrednio z naszą firmą:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Dział serwisowy
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

8.3 Usterka w otoczeniu napędu silnikowego
Objawy usterki

Czynność

Brak zmiany napięcia na transformatorze ▪ Skontaktować się z firmą MR
pomimo zmiany położenia napędu silnikowego
Hałasy z wału napędowego lub napędu
silnikowego przy zmianie położenia zaczepów

▪ Upewnić się, że napęd silnikowy jest
podłączony prawidłowo, zgodnie z
rozdziałem „Montaż” [►Sekcja 5,
Strona 28].
▪ Upewnić się, że wał napędowy wraz z
płytą osłonową są prawidłowo zamontowane, zgodnie z instrukcją eksploatacji podobciążeniowego/beznapięciowego przełącznika zaczepów.

Tabela 8: Usterka w otoczeniu napędu silnikowego

8.4 Usterka w napędzie silnikowym przed zakończeniem
operacji przełączania
Jeśli napęd silnikowy zatrzyma się i strzałka wskaźnika przełączenia zaczepów nie będzie wskazywać na obszar oznaczony kolorem szarym (patrz rozdział „Panel wskaźników” [►Sekcja 3.4.1, Strona 19], punkt 3), oznacza to,
że operacja przełączania nie została zakończona prawidłowo.
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Jest to stan stacjonarny, który nie jest dozwolony, dlatego należy go
niezwłocznie skorygować. Jeśli nie można niezwłocznie naprawić tej usterki, należy wyłączyć transformator. Skontaktować się natychmiast z działem
serwisowym firmy Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
W przypadku bezpośredniego zauważenia usterki napędu silnikowego od razu, należy natychmiast rozpocząć procedurę usuwania usterek zgodnie z
poniższą tabelą.
Objawy usterki

Czynność

Samoczynne wyłączenie wyłącznika
ochronnego silnika Q1

▪ Użycie korby ręcznej jest zabronione
▪ Włączyć Q1 tylko raz
▪ Jeśli Q1 samoczynnie nie wyłączy się
ponownie i jeśli nie ma innej usterki,
napęd silnikowy automatycznie zakończy rozpoczętą operację przełączania.
▪ Jeśli Q1 samoczynnie wyłączy się ponownie, nie wolno podejmować kolejnych prób przełączania i należy
skontaktować się z firmą MR.

Przerwa w zasilaniu napędu silnikowego
lub sterownika silnika

▪ Użycie korby ręcznej jest zabronione
▪ Przywrócić zasilanie
▪ Po przywróceniu zasilania napęd silnikowy automatycznie zakończy rozpoczętą operację przełączania.

Usterka podzespołu w napędzie silnikowym

▪ Użycie korby ręcznej jest zabronione
▪ Skontaktować się z firmą MR

Tabela 9: Usterka w napędzie silnikowym przed zakończeniem operacji przełączania

8.5 Usterka w napędzie silnikowym po prawidłowym
zakończeniu operacji przełączania
Objawy usterki

Czynność

Samoczynne wyłączenie wyłącznika
ochronnego silnika Q1

▪ Włączyć Q1

Przerwa w zasilaniu napędu silnikowego
lub sterownika silnika

▪ Przywrócić zasilanie

Usterka podzespołu w napędzie silnikowym

▪ Skontaktować się z firmą MR

Tabela 10: Usterka w napędzie silnikowym po prawidłowym zakończeniu operacji przełączania
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8.6 Używanie korby ręcznej w razie wystąpienia usterek
Używanie korby ręcznej w razie wystąpienia usterek
Działanie jest traktowane jako działanie awaryjne, jeśli operacja przełączania zaczepów jest niezbędnie konieczna w momencie, gdy transformator jest
zasilany, mimo usterki w napędzie silnikowym.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wybuchu!
Nieupoważniona obsługa napędu silnikowego korbą ręczną może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.
► Nigdy nie obsługiwać napędu silnikowego elektrycznie lub korbą ręczną
przed odłączeniem transformatora, jeśli zachodzi przypuszczenie, że
mogło dojść do usterki transformatora lub podobciążeniowego/beznapięciowego przełącznika zaczepów.
► Nigdy nie używać korby ręcznej do zakończenia działania wymiany zaczepów, które rozpoczęło się elektrycznie, ale nie zostało całkowicie zakończone.
► Jeśli trudno jest poruszyć korbę ręczną, należy zaprzestać jej używania.
► Podczas obsługi napędu silnikowego za pomocą korby ręcznej nigdy nie
wolno zmieniać kierunku obrotu.
► Jeśli zaistnieją jakiekolwiek wątpliwości, czy podobciążeniowy/beznapięciowy przełącznik zaczepów jest we właściwym stanie technicznym lub
wątpliwości dotyczące przyczyny usterki w napędzie silnikowym, należy
natychmiast skontaktować się z działem serwisowym firmy Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
► Aby obsługiwać napęd silnikowy ręcznie, należy korzystać wyłącznie z
korby ręcznej zamontowanej na napędzie silnikowym.
Szczegółowy opis obsługi za pomocą korby ręcznej znajduje się w rozdziale
„Obsługa” [►Sekcja 7, Strona 48].
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9 Kontrola i przeglądy
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące inspekcji i konserwacji produktu.

9.1 Czyszczenie
Zewnętrzną część obudowy ochronnej napędu silnikowego można czyścić
wilgotną ściereczką. Wewnętrzną stronę obudowy ochronnej można czyścić
suchą ściereczką.

9.2 Kontrola
Należy przeprowadzać następujące przeglądy napędu silnikowego w ramach wyznaczonych interwałów:
Interwał

Działanie

Szczegóły

Przy pracach kontrolnych
na transformatorze

Kontrole wizualne

▪ Sprawdzić uszczelki obudowy ochronnej napędu silnikowego.
▪ Sprawdzić działanie grzałki elektrycznej zamontowanej w
obudowie ochronnej napędu silnikowego.
Skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH,
jeżeli uszczelki lub grzałka nie są w nienagannym stanie.

Co roku

Kontrola wyłącznika
ochronnego silnika

ü Wyłącznik ochronny silnika Q1 jest włączony (pozycja I).
1. Wyzwolić wyłącznik ochronny silnika ze sterowni.
ð Wyłącznik ochronny silnika zadziałał (pozycja O). Jeśli
wyłącznik ochronny silnika nie zadziałał, sprawdzić jego przyłącze do sterowni i w razie potrzeby skontaktować się z firmą Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
2. Włączyć ponownie wyłącznik ochronny silnika (pozycja I).
ð Wyzwalanie wyłącznika ochronnego silnika ze sterowni
zostało sprawdzone.

Tabela 11: Plan przeglądów

9.3 Przeglądy
Konserwacja napędu silnikowego nie jest wymagana. Należy jednak sprawdzać stan napędu silnikowego oraz prawidłowość jego działania przy każdej
konserwacji podobciążeniowego przełącznika zaczepów/beznapięciowego
przełącznika zaczepów/ARS zgodnie z punktem „Kontrole napędu silnikowego”.
Ponadto określone komponenty napędu silnikowego (np. przełącznik krzywkowy, przekaźnik, styczniki) muszą być wymieniane na nowe po każdym 1
milionie przełączeń. W tym celu należy skontaktować się z serwisem technicznym Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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Zdecydowanie zalecamy, aby konserwację podobciążeniowego przełącznika
zaczepów oraz sprawdzenie napędu silnikowego zlecać naszemu serwisowi
technicznemu. W ten sposób oprócz fachowego wykonania wszelkich prac
zapewniona jest również modernizacja określonych podzespołów, które będą dzięki temu odpowiadać najnowszemu stanowi techniki i produkcji.
Jeżeli konserwacja i kontrole nie będą wykonywane przez nasz serwis techniczny, należy zapewnić, aby personel wykonujący te czynności został przeszkolony przez MR lub był w inny sposób wykwalifikowany do przeprowadzania prac. W takim przypadku prosimy o sprawozdanie z przeprowadzonej
konserwacji celem uzupełnienia naszego pliku konserwacji. Przy zapytaniach o części zamienne prosimy o podawanie numeru fabrycznego (patrz
tabliczka znamionowa na podobciążeniowym przełączniku zaczepów i napędzie silnikowym) oraz liczby przełączeń.
Serwis techniczny
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Serwis techniczny
skr. poczt. 12 03 60
93025 Regensburg
Niemcy
Telefon: +49 94140 90-0
Telefaks: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.comInternet: www.reinhausen.com
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10 Demontaż
Poniżej opisano czynności, jakie należy wykonać w celu bezpiecznego demontażu napędu silnikowego.

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia i niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń ciała!
Transformator oraz komponenty podobciążeniowego przełącznika zaczepów/beznapięciowego przełącznika zaczepów/ARS i napędu silnikowego,
które znajdują się pod napięciem i podczas demontażu mogą doprowadzić
do śmierci lub ciężkich obrażeń!
► Odłączyć zasilanie.
► Zabezpieczyć zasilanie przed ponownym włączeniem.
► Upewnić się co do braku napięcia.
► Osłonić lub oddzielić sąsiadujące elementy znajdujące się pod napięciem.
Aby zdemontować napęd silnikowy, należy wykonać następujące czynności:
1. Wyjąć pionowy wał napędowy i rurę ochronną pomiędzy przekładnią stożkową i napędem silnikowym.

Rysunek 21: Demontaż rury ochronnej i pionowego wału napędowego
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2. Przymocować sprzęt do podnoszenia do łączników mocujących napędu
silnikowego.
3. Odkręcić nakrętki do mocowania napędu silnikowego.
4.

PRZESTROGA! Obrażenia ciała i uszkodzenia napędu silnikowego
spowodowane zbyt małym kątem liny! Zdemontować i opuścić napęd silnikowy za pomocą sprzętu do podnoszenia. Kąt liny sprzętu do podnoszenia nie może być przy tym mniejszy niż 45° względem linii poziomej.

Rysunek 22: Sprzęt do podnoszenia

ð Napęd silnikowy jest zdemontowany.
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11 Usuwanie
Podczas usuwania należy przestrzegać przepisów dotyczących usuwania,
które obowiązują w kraju użytkowania.
W razie pytań dotyczących demontażu i usuwania należy kontaktować się z
serwisem technicznym firmy Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
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12 Specjalne modele napędu silnikowego
Obok wersji standardowej napęd silnikowy może zostać dostarczony w wersji specjalnej przeznaczonej do określonych potrzeb eksploatacyjnych.
Cecha

Wyposażenie specjalne w napędzie
silnikowym

VACUTAP® VT

Zwłoka ponownej gotowości (60 s)

Podobciążeniowy przełącznik zaczepów
ze zmieniaczem do przełączania układu
z gwiazdy na trójkąt

Monitorowanie układu gwiazda-trójkąt

Tryb pieca, tryb elektrolizy

Dodatkowe wejścia do „przełączania bez
trybu krokowego”

Czujnik temperatury do podobciążeniowego przełącznika zaczepów

Monitorowanie temperatury za pomocą
styku przerywanego do obwodu prądu
sterowniczego

Zwiększenie maksymalnej liczby pozycji
roboczych

Przekładnia sterująca + wskaźnik pozycji
zaczepów dla 70 pozycji roboczych
Przekładnia sterująca + wskaźnik pozycji
zaczepów dla 105 pozycji roboczych

Specjalne rozmieszczenie zaczepów:
układ ABC

Przekładnia sterująca do układu ABC

Temperatura otoczenia:

Elementy obsługowe na zewnątrz

-40…-25°C

Wyłącznik główny do wyłączania wszystkich obwodów prądowych bez obwodu
grzewczego
Ogrzewanie dodatkowe z regulacją termostatyczną
Monitorowanie temperatury w zależności
od użytego oleju

Temperatura otoczenia:

Elementy obsługowe na zewnątrz

-60…-40°C

Wyłącznik główny do wyłączania wszystkich obwodów prądowych bez obwodu
grzewczego

▪ Do maks. 1000 przełączeń
▪ Do typu ED 100

Ogrzewanie dodatkowe z regulacją termostatyczną
Monitorowanie temperatury w zależności
od użytego oleju
Ogrzewanie dodatkowe do przekładni
obciążeniowej

Temperatura otoczenia:
+50…+60°C

Zmodyfikowane sterowanie ogrzewaniem
Osłona przed promieniami słonecznymi
Dodatkowe opcje specjalne dostępne na
zamówienie

Opóźnienie podobciążeniowego przełączania zaczepów (switching delay function)
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Tabela 12: Wersje specjalne
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13 Parametry techniczne
13.1 TAPMOTION® ED — parametry techniczne
Parametry techniczne dotyczą wersji standardowej i mogą się różnić od dostarczonej wersji urządzenia. Zastrzegamy sobie możliwość zmian.
Napęd silnikowy

ED 100-S/L

Moc silnika

ED 200-S/L

0,75 kW

Zasilanie obwodu silnika

2,0 kW

2,2 kW

3 AC/N 230/400 V

Prąd

ok. 1,9 A

ok. 5,2 A

Częstotliwość

ok. 6,2 A

50 Hz

Prędkość obrotowa synchronizacji

1500 obr./min

Obroty wału napędowego na jedno przełączenie

16,5

Czas ruchu na jedno przełączenie zaczepu
Znamionowy moment obrotowy na wale napędowym

ok. 5,4 s
45 Nm

Obroty korby ręcznej na jedno przełączenie

90 Nm

125 Nm

33

Maksymalna liczba pozycji roboczych

54
35

Zasilanie obwodu sterowniczego i obwodu grzejnego

AC 230 V

Pobór mocy obwodu sterowniczego (wysterowanie/
praca)

100 VA/25 VA

Moc grzewcza

50 W dla ED 100/200 S
60 W dla ED 100/200 L

Obciążalność łączników miniaturowych

Zdolność łączenia: 100 W
Napięcie przemienne/natężenie prądu: 250 V AC 100 mA…4 A
Napięcie stałe/natężenie prądu: 220 V DC 10 mA…250 mA

Ochrona przed ciałami obcymi i wodą

IP 66 wg DIN EN 60529

Napięcie pomiarowe do ziemi

2 kV/60 s

Masa

maks. 130 kg

Tabela 13: Parametry techniczne TAPMOTION® ED

13.2 Parametry techniczne modułu przetwornika pozycji
Moduł przetwornika pozycji typu opornościowego
Standardowa oporność: 10,0 Ω (0,6 W, +/-1%) na jedno położenie zaczepu
Liczba podłączonych rezystorów zależy od liczby wymaganych pozycji roboczych.
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Straty mocy w module przetwornika pozycji wynoszą 0,6 W, ponieważ w najgorszym przypadku tylko jeden rezystor jest pod napięciem. Napięcie zasilania nie powinno przekraczać 220 V DC. Jeśli wymagania konfiguracyjne są
większe, prosimy o kontakt z firmą Maschinenfabrik Reinhausen.
Moduł przetwornika pozycji ze stykami NO (przełączanie typu „wykonaj
przed przerwaniem”, ang. make-before-break)
AC: 250 V, 0,5 A (obciążenie opornościowe)
DC: 220 V, 0,2 A (obciążenie opornościowe)
Minimalny poziom napięcia do przetwarzania sygnałów i danych: 24 V
Moduł przetwornika pozycji ze stykami NO (przełączanie typu „wykonaj
przed przerwaniem”, ang. make-before-break)
AC, DC: 250 V, 0,02 A (obciążenie opornościowe)
AC, DC: 24 V, 0,20 A (obciążenie opornościowe)
Minimalny poziom napięcia do przetwarzania sygnałów i danych: 24 V
Moduł przetwornika pozycji ze stykami NO 10 A (przełączanie typu
„wykonaj przed przerwaniem”, ang. make-before-break) do
monitorowania transformatora dopasowującego natężenie w
zastosowaniach przemysłowych
AC, DC: 250 V, 10 A (obciążenie opornościowe)
Moduł przetwornika pozycji, matryca diodowa
DC: 220 V, 0,2 A (obciążenie opornościowe)
Minimalny poziom napięcia do przetwarzania sygnałów i danych: 24 V

13.3 Dozwolone warunki otoczenia
Wersja napędu silnikowego

Temperatura robocza

Temperatura składowania

Standard

-25…+50°C

-50…+70°C
W zakresie temperatur od -50°C do -40°C ogrzewanie musi działać w sposób ciągły

Standardowa z ISM

-25…+50°C

-25…+70°C

Do warunków arktycznych z do-40…+50°C
datkowym ogrzewaniem z regulacją termostatyczną.

-60…+70°C

Do warunków arktycznych z do-40…+50°C
datkowym ogrzewaniem z regulacją termostatyczną z ISM

-40…+70°C

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2020
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Wersja napędu silnikowego

Temperatura robocza

Temperatura składowania

Do warunków arktycznych z do-60…+50°C
datkowym ogrzewaniem z regulacją termostatyczną i dodatkowym
ogrzewaniem do przekładni obciążeniowych

-60…+70°C

HiTemp

-25…+60°C

-40…+70°C

HiTemp z ISM

-25…+55°C

-25…+70°C

W zakresie temperatur -60…-40°C wszystkie
grzałki muszą działać w sposób ciągły

Tabela 14: Dozwolone warunki otoczenia
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