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1 Bevezetés
A jelen műszaki dokumentum részletes leírásokat tartalmaz a termék bizton-
ságos és szakszerű beépítéséről, csatlakoztatásáról és üzembe helyezésé-
ről.

Ezen túlmenően biztonsági előírásokat és általános utasításokat tartalmaz a
termékkel kapcsolatban.

Az üzemeltetésről az üzemeltetési útmutató szolgál információkkal.

A műszaki dokumentáció célcsoportja kizárólag speciális képzettségű és fel-
hatalmazott szakszemélyzet.

1.1 Gyártó
A termék gyártója:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Falkensteinstraße 8
93059 Regensburg
Tel.: (+49) 9 41/40 90-0
E-mail: sales@reinhausen.com

Szükség esetén ezen a címen további tájékoztatást adunk a termékről és a
műszaki dokumentáció kiadásairól.

1.2 Teljesség
A műszaki dokumentáció csak a kapcsolódó dokumentumokkal együtt teljes.

A következő dokumentumok kapcsolódó dokumentumoknak minősülnek:
▪ Kicsomagolási útmutató
▪ melléklet
▪ rutinellenőrzési jegyzőkönyv
▪ kapcsolási rajzok
▪ Méretrajzok
▪ Rendelés-visszaigazolás

1.3 Tárolás helye
Őrizze meg a műszaki dokumentációt és a kapcsolódó összes egyéb doku-
mentumot későbbi használatra, könnyen és bármikor hozzáférhető módon.
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1.4 A megjelenítés szabályai

1.4.1 Figyelmeztetések jellege

A jelen műszaki dokumentumban a következő figyelmeztetések szerepel-
nek.

1.4.1.1 Fejezetre vonatkozó figyelmeztetés

A fejezetre vonatkozó figyelmeztetések a jelen műszaki dokumentumon be-
lül egész fejezetekre vagy szakaszokra, alszakaszokra vagy több bekezdés-
re vonatkoznak. A fejezetre vonatkozó figyelmeztetések a következőképpen
épülnek fel:

 FIGYELMEZTETÉS Veszély jellege!
Veszély forrása és következményei.
► Intézkedés
► Intézkedés

1.4.1.2 Beágyazott figyelmeztetés

A beágyazott figyelmeztetések egy szakaszon belül egy bizonyos részre vo-
natkoznak. Ezek a figyelmeztetések a fejezetre vonatkozó figyelmeztetések-
nél kisebb információs egységekre érvényesek. A beágyazott figyelmezteté-
sek a következőképpen épülnek fel:

 VESZÉLY!  Cselekvési utasítás egy veszélyes helyzet elkerülésére.

1.4.1.3 Jelzőszavak és piktogramok

A következő jelzőszavak vannak használatban:

Jelzőszó Jelentés

VESZÉLY Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos vagy halálos sérülés-
hez vezethet, ha figyelmen kívül hagyják az utasítást.

FIGYELMEZ-
TETÉS

Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos vagy halálos sérülés-
hez vezethet, ha figyelmen kívül hagyják az utasítást.

VIGYÁZAT Olyan veszélyes helyzetet jelöl, amely sérülésekhez vezethet, ha
figyelmen kívül hagyják az utasítást.

FIGYELEM Anyagi károk elkerülésére irányuló intézkedéseket jelöl.

Táblázat 1: Jelzőszavak figyelmeztetésekben
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A veszélyekre piktogramok figyelmeztetnek:

Piktogram Jelentés

Veszélyes helyre utaló figyelmeztetés

Veszélyes elektromos feszültségre utaló figyelmeztetés

Tűzveszélyes anyagokra utaló figyelmeztetés

Borulásveszélyre utaló figyelmeztetés

Figyelmeztetés beszorulás veszélyére

Táblázat 2: Piktogramok a figyelmeztetésekben

1.4.2 Az információk jellege

Az információk bizonyos folyamatok leegyszerűsítését és jobb érthetőségét
szolgálják. Ebben a műszaki dokumentációban ezek a következő sablon
szerint épülnek fel:

Fontos információk.

1.4.3 Cselekvési koncepció

A jelen műszaki dokumentáció egylépéses és többlépéses cselekvési utasí-
tásokat tartalmaz.

Egylépéses cselekvési utasítások

Az egyetlen munkalépésből álló cselekvési utasítások a következő minta
szerint épülnek fel:
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Cselekvés célja
ü Feltételek (opcionális).
► 1/1 lépés.

ð A cselekvési lépés eredménye (opcionális).
ð Cselekvés eredménye (opcionális).

Többlépéses cselekvési utasítások

A több munkalépésből álló cselekvési utasítások a következő minta szerint
épülnek fel:

Cselekvés célja
ü Feltételek (opcionális).
1. 1. lépés.

ð A cselekvési lépés eredménye (opcionális).
2. 2. lépés.

ð A cselekvési lépés eredménye (opcionális).
ð Cselekvés eredménye (opcionális).
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2 Biztonság
▪ A termék alapos megismerése érdekében olvassa át ezt a műszaki doku-

mentációt.
▪ A műszaki dokumentáció a termék része.
▪ Olvassa el és vegye figyelembe a jelen fejezet biztonsági tudnivalóit.
▪ Olvassa el és vegye figyelembe a műszaki dokumentáció figyelmezteté-

seit a működésből eredő veszélyek elkerülése érdekében.
▪ A terméket a technika mai állásának megfelelően gyártottuk. Ennek elle-

nére nem rendeltetésszerű használat esetén, a működésből adódóan fel-
léphetnek a felhasználó életét és testi épségét fenyegető vagy a termék
károsodásával vagy egyéb anyagi károkkal járó veszélyek.

2.1 Rendeltetésszerű használat
A termék egy terhelés alatti fokozatkapcsoló, amely a transzformátorok átté-
teli arányát korrigálja az energiaáramlás megszakítása nélkül. A termék kizá-
rólag az elektromos energiatechnika berendezéseiben és létesítményeiben
való felhasználásra szolgál. Rendeltetésszerű használat és a műszaki doku-
mentációban megnevezett feltételek és körülmények, valamint a műszaki
dokumentációban és a terméken található figyelmeztetések betartása ese-
tén a termék nem jelent veszélyt személyek, vagyontárgyak vagy a környe-
zet számára. Ez a teljes élettartamra vonatkozik a szállítástól a szerelésen
és üzemeltetésen át a leszerelésig és ártalmatlanításig.

Rendeltetésszerű használatnak minősül:
▪ A terméket kizárólag a rendelés alapjául szolgáló transzformátorhoz/mo-

torhajtáshoz szabad használni.
▪ A terhelés alatti fokozatkapcsolók és tartozékaik (hajtás, hajtótengely,

szöghajtómű, védőrelé stb.) sorozatszámainak egyezniük kell, ha a terhe-
lés alatti fokozatkapcsolók és tartozékaik egy készletben kerülnek kiszállí-
tásra a megbízás keretében.

▪ A termékre érvényes szabványt és a kiadási évet az adattáblán találja.
▪ A terméket a mellékelt műszaki dokumentáció szerint és a megállapodás-

ban foglalt szállítási feltételek és műszaki adatok szerint szabad üzemel-
tetni.

▪ Gondoskodjon arról, hogy minden szükséges munkát csak képzett sze-
mélyzet végezzen el.

▪ A mellékelt szerkezeteket és speciális szerszámokat kizárólag a tervezett
célra és a jelen műszaki dokumentumban olvasható kikötéseknek megfe-
lelően szabad használni.

Megengedett villamos üzemi feltételek

A rendelés-visszaigazolás szerinti méretezési adatok mellett vegye figyelem-
be az átfolyó áram és fokozatfeszültség alábbi határértékeit:
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A terhelés alatti fokozatkapcsoló alapkivitelben a nulltengellyel szimmetrikus
görbéjű 50/60 Hz-es szinuszos váltakozó áramhoz van méretezve, és az Uir
méretezési fokozatfeszültségénél az Ir méretezési átfolyó áram 2-szeresét
tudja kapcsolni.

Az Uir méretezési fokozatfeszültség rövid idejű, legfeljebb 10%-os túllépése
megengedett, amennyiben az ennél a fokozatfeszültségnél megengedett
PStN méretezési fokozatteljesítményt nem lépik túl.

2.2 Rendeltetésellenes használat
Rendeltetésellenes használatnak minősül, ha a terméket a „Rendeltetéssze-
rű használat” szakaszban leírtaktól eltérően használják. Vegye figyelembe
az alábbiakat is:

Nem megengedett villamos üzemi feltételek

Nem megengedett minden olyan üzemi feltétel, amely nem felel meg a ren-
delés-visszaigazolás szerinti méretezési adatoknak.

Nem megengedett üzemi feltételekhez vezethetnek pl. a rövidzárlati áramok,
valamint a transzformátorok vagy más elektromos gépek bekapcsolásakor
fellépő bekapcsolási áramlökések. Ez magára az érintett transzformátorra
ugyanúgy érvényes, mint a párhuzamosan vagy sorosan csatlakoztatott
transzformátokra vagy más elektromos gépekre.

Magasabb feszültségek pl. a transzformátor terheléscsökkentés utáni túlger-
jesztése miatt léphetnek fel.

A megengedett üzemi feltételeken kívüli kapcsolások személyi sérülésekhez
és a termék károsodásához vezethetnek.
▪ Megfelelő intézkedések segítségével előzze meg a megengedett üzemi

feltételeken kívüli kapcsolásokat.

2.3 Alapvető biztonsági tudnivalók
A balesetek, üzemzavarok és gépkárok, valamint a meg nem engedett kör-
nyezeti ártalmak elkerülése érdekében a termék vagy annak részeinek szál-
lításáért, szereléséért, üzemeltetéséért, karbantartásáért és ártalmatlanítá-
sáért mindenkor felelős személy a következőkről köteles gondoskodni:

Személyi védőfelszerelés

A bő és nem megfelelő ruházat növeli a forgó alkatrészeknél történő behú-
zás vagy feltekeredés, illetve a kiálló alkatrészekbe való beakadás veszé-
lyét. Emiatt sérülés- és életveszély áll fenn.
▪ Az adott tevékenységhez viseljen egyéni védőeszközöket, pl. sisakot,

munkavédelmi kesztyűt stb.
▪ Sérült személyi védőfelszerelés viselése tilos.
▪ Gyűrű, lánc és egyéb ékszer viselése tilos.
▪ Hosszú haj esetén viseljen hajhálót.
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Munkaterület

A rendetlenség és a kivilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet.
▪ Tartsa tisztán és rendezetten a munkaterületet.
▪ Gondoskodjon a munkaterület megfelelő megvilágításáról.
▪ Tartsa be az adott országban érvényes baleset-megelőzési előírásokat.

Üzem alatti munkavégzés

Csak kifogástalan, működőképes állapotban szabad üzemeltetni a terméket.
Ellenkező esetben sérülés- és életveszély áll fenn.
▪ Ellenőrizze rendszeresen a biztonsági berendezések működőképességét.
▪ Tartsa be a jelen műszaki dokumentumban leírt ellenőrzési munkákat,

karbantartási munkákat, valamint karbantartási időközöket.

Robbanásvédelem

A tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes gázok, gőzök és porok súlyos rob-
banásokhoz és tűzhöz vezethetnek. Emiatt sérülés- és életveszély áll fenn.
▪ A terméket tilos robbanásveszélyes területeken beszerelni, üzemeltetni és

karbantartani.

Biztonsági jelölések

A veszélyekre és óvintézkedésekre figyelmeztető táblák a terméken lévő
biztonsági jelölések. Ennélfogva a biztonsági koncepció fontos részét képe-
zik.
▪ Vegye figyelembe a terméken lévő összes biztonsági jelölést.
▪ A terméken lévő összes biztonsági jelölésnek hiánytalannak és olvasható-

nak kell lennie.
▪ Cserélje ki a sérült vagy elveszett biztonsági jelöléseket.

Környezeti feltételek

A termék a megbízható és biztonságos működés garantálása érdekében
csak a műszaki adatok közt feltüntetett környezeti feltételek mellett üzemel-
tethető.
▪ Tartsa be a megadott üzemi feltételeket és a felállítás helyére vonatkozó

követelményeket.

Segédanyagok és üzemi segédanyagok

A gyártó által nem engedélyezett segédanyagok és üzemi segédanyagok
személyi sérülésekhez, anyagi károkhoz, valamint a termék működési zava-
raihoz vezethetnek.
▪ Kizárólag a gyártó által jóváhagyott szigetelőfolyadékokat [►Szakasz 8.1,

Oldal 223] használja.
▪ Kizárólag éghető folyadékokhoz engedélyezett vezetőképes és földelt

tömlőt, csövet és szivattyúberendezést használjon.
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▪ Kizárólag a gyártó által jóváhagyott kenőanyagokat és segédanyagokat
használja.

▪ Lépjen kapcsolatba a gyártóval.

Módosítások és átépítések

A termék nem engedélyezett vagy szakszerűtlen módosításai súlyos sérülé-
sekhez, anyagi károkhoz, valamint működési zavarokhoz vezethetnek.
▪ A terméket kizárólag a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH-val egyeztet-

ve szabad módosítani

Pótalkatrészek

A Maschinenfabrik Reinhausen GmbH által nem engedélyezett pótalkatré-
szek személyi sérülésekhez, anyagi károkhoz, valamint a termék működési
zavaraihoz vezethetnek.
▪ Kizárólag a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH által jóváhagyott pótal-

katrészeket használja.
▪ Lépjen kapcsolatba a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH-val.

2.4 A személyzet képzettsége
A szerelésért, üzembe helyezésért, kezelésért, karbantartásért és ellenőrzé-
sért felelős személynek biztosítania kell a személyzet megfelelő szakkép-
zettségét.

Villamossági szakember

A villamossági szakember szakmai képesítésénél fogva megfelelő tudással
és tapasztalattal rendelkezik, valamint ismeri a vonatkozó szabványokat és
rendeleteket. Ezenkívül:
▪ A villamossági szakember képes önállóan felismerni és elkerülni a lehet-

séges veszélyeket.
▪ A villamossági szakember képes munkát végezni a villamos berendezé-

seken.
▪ A villamossági szakember kifejezetten a tevékenységének megfelelő

munkakörnyezethez szükséges képesítéssel rendelkezik.
▪ A villamossági szakembernek teljesítenie kell az érvényben lévő baleset-

megelőzési jogszabályok rendelkezéseit.

Elektrotechnikai oktatásban részesült személyek

Az elektrotechnikai oktatásban részesült személyeket villamossági szakem-
ber oktatja és betanítja a rájuk bízott feladatokkal és a helytelen magatartás
esetén előforduló veszélyekkel, valamint a védőberendezésekkel és óvintéz-
kedésekkel kapcsolatban. Az elektrotechnikai oktatásban részesült személy
kizárólag villamossági szakember vezetése és felügyelete alatt végezhet
munkát.
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Kezelő

A kezelő használja és kezeli a terméket a jelen műszaki dokumentum kere-
tein belül. Az üzemeltető oktatásban és betanításban részesíti a kezelőt a
speciális feladatokkal és a helytelen magatartás esetén előforduló veszé-
lyekkel kapcsolatban.

Műszaki szolgálat

A karbantartásokat, javításokat, valamint utólagos felszereléseket szigorúan
ajánlott a műszaki szolgálatunkkal végeztetni. Ezáltal garantált az összes
munka szakszerű végrehajtása. Amennyiben nem a mi műszaki szolgála-
tunk végzi a karbantartást, gondoskodni kell arról, hogy a személyzet a Mas-
chinenfabrik Reinhausen GmbH által betanításban és felhatalmazásban ré-
szesüljön.

Felhatalmazott személyzet

A Maschinenfabrik Reinhausen GmbH oktatásban és betanításban részesíti
a felhatalmazott személyzetet speciális karbantartási munkákhoz.

2.5 Személyi védőfelszerelés
Az egészségügyi kockázat minimalizálása érdekében a munka során sze-
mélyi védőfelszerelés viselése kötelező.
▪ Az adott munkához szükséges védőfelszerelést munka közben mindig vi-

selni kell.
▪ Sérült védőfelszerelés viselése tilos.
▪ Tartsa be a munkaterületen elhelyezett, személyi védőfelszerelésre vo-

natkozó előírásokat.

Munkavédelmi ruházat Testhezálló munkaruházat, kis szakítószilárdsággal,
szűk ruhaujjal és elálló részek nélkül. Ez elsősorban a
mozgó gépelemek általi behúzás elleni védelemre szol-
gál.

Biztonsági cipő Lezuhanó nehéz tárgyak és csúszós padlón való elcsú-
szás elleni védelemre.

Védőszemüveg A szem védelmére a szétrepülő tárgyakkal és fröccsenő
folyadékkal szemben.

Arcvédő pajzs Az arc védelmére a szétrepülő tárgyakkal és fröccsenő
folyadékkal vagy más veszélyes anyagokkal szemben.

Védősisak A lezuhanó és szétrepülő tárgyakkal és anyagokkal
szembeni védelemre.

Hallásvédő Halláskárosodás elleni védelemre.

Védőkesztyű A mechanikus, termikus és elektromos veszélyek elleni
védelemhez.

Táblázat 3: Személyi védőfelszerelés
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3 Termékleírás

3.1 Szállítási terjedelem
A nedvesség elleni csomagolással ellátott termék rendszerint a következő-
képpen kerül kiszállításra:
▪ Terhelés alatti fokozatkapcsoló
▪ Motorhajtás
▪ Hajtótengely csatlakozókkal és szöghajtóművel
▪ Védőberendezés
▪ Műszaki dokumentumok

A szállítmány pontos adatait a szállítólevélen találja.

A terhelés alatti fokozatkapcsolók közös motorhajtással rendelkező terhelés
alatti fokozatkapcsoló szettként is kaphatók.

Vegye figyelembe a következőket:
▪ Ellenőrizze a szállítmány teljességét a szállítólevél alapján
▪ Az alkatrészeket a beszerelésig száraz helyen tárolja
▪ Csak röviddel a beszerelés előtt vegye ki a terméket a légmentesen záró

védőfóliából

További információkat a „Csomagolás, szállítás és tárolás” [►Szakasz 4, Ol-
dal 34] c. részben talál.

3.2 Terhelés alatti fokozatkapcsoló

3.2.1 Működési leírás

A terhelés alatti fokozatkapcsolók a transzformátorok áttételi arányának kor-
rigálására szolgálnak, az energiaáramlás megszakítása nélkül. Segítségük-
kel például kompenzálni lehet az energiaátviteli hálózatban fellépő feszült-
ségingadozásokat. Ezért a transzformátorokba terhelés alatti fokozatkapcso-
lókat építenek, amelyeket a transzformátor aktív részéhez csatlakoztatnak.

A vezérlőimpulzust (pl. a feszültségszabályozóét) kapó motorhajtás módosít-
ja a terhelés alatti fokozatkapcsoló üzemállását, aminek hatására a transz-
formátor áttételi aránya az adott üzemi szükségletekhez igazodik.
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Ábra 1: Transzformátor terhelés alatti fokozatkapcsolójának rendszeráttekintője

1 Transzformátortartály 6 Felső hajtóműfokozat

2 Motorhajtás 7 Terhelés alatti fokozatkapcsoló

3 Függőleges hajtótengely 8 Védőrelé

4 Szöghajtás 9 Olaj tágulóedénye

5 Vízszintes hajtótengely 10 Transzformátor aktív része

3.2.2 Felépítés/kivitelek

Az alábbi ábra a terhelés alatti fokozatkapcsoló fő komponenseit mutatja.

A terhelés alatti fokozatkapcsoló részletes ábrája a „Rajzok” [►Szakasz 9,
Oldal 230] c. fejezetben található.
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Ábra 2: Terhelés alatti fokozatkapcsoló

1 Hasadótárcsa 2 Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej
fedele

3 Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej 4 Olajedény

5 Előválasztó 6 Választó

7 Csővezetékív 8 Felső hajtóműfokozat

3.2.2.1 Csővezeték-csatlakozók

A terhelés alatti fokozatkapcsoló fejen 4 csővezeték-csatlakozó áll rendelke-
zésre különböző célokra.
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Rendeléstől függően a csővezeték-csatlakozók némelyike vagy mindegyike
gyárilag csővezetékívekkel van ellátva. A csővezetékívek a kapcsolásfel-
ügyelő berendezés kapocsdoboza nélkül a nyomórugó kilazítása után sza-
badon forgathatók.

Ábra 3: Csővezeték-csatlakozók csővezetékívekkel

Q csővezeték-csatlakozó

A Q csővezeték-csatlakozó vakfedéllel van lezárva. A csővezeték-csatlakozó
a terhelés alatti fokozatkapcsoló típusától függően vagy az opcionálisan kap-
ható kapcsolásfelügyelő berendezés csatlakozókábeleinek átvezetésére,
vagy az olajszűrő berendezés csatlakoztatására szolgál.

Az R és Q csővezeték-csatlakozók funkcionálisan megcserélhetők.

S csővezeték-csatlakozó

Az S csővezeték-csatlakozó íve légtelenítő csavarral van ellátva és olyan
csővezetékhez csatlakoztatható, amely a transzformátortartály oldalán keze-
lési magasságban egy leeresztő csappal végződik. Ha a terhelés alatti foko-
zatkapcsoló olajszívó vezetékkel van ellátva, akkor a terhelés alatti fokozat-
kapcsoló az S csővezeték-csatlakozón keresztül teljesen kiüríthető.

R csővezeték-csatlakozó

Az R csővezeték-csatlakozó a védőrelé felszerelésére, valamint a terhelés
alatti fokozatkapcsoló tágulóedényének csatlakoztatására szolgál, és a Q
csővezeték-csatlakozóval megcserélhető.

E2 csővezeték-csatlakozó

Az E2 csővezeték-csatlakozó vakfedéllel van lezárva. A transzformátor olaj-
terébe vezet közvetlenül a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej alatt, és szük-
ség esetén a Buchholz-relé gyűjtővezetékéhez csatlakoztatható. Emellett ez
a csővezeték-csatlakozó a transzformátortartály és a terhelés alatti fokozat-
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kapcsoló olajedénye közötti nyomáskiegyenlítés létrejöttét szolgálja, ami a
transzformátor szárításához, szállításához és szigetelőfolyadékkal való fel-
töltéséhez szükséges.

3.2.3 Típustábla és sorozatszám

A sorozatszámot tartalmazó típustábla a terhelés alatti fokozatkapcsolófej
fedélen található.

Ábra 4: Típustábla

3.2.4 Védőberendezések

A terhelés alatti fokozatkapcsoló az alábbi védőberendezésekkel van felsze-
relve.

3.2.4.1 Védőrelé

3.2.4.1.1 Működési leírás

A védőrelét a megszakítók kioldó áramkörébe kell iktatni. A relé kapcsol, ha
a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej és az olaj tágulási tartály közötti sza-
kaszhoz előírt áramlási sebesség üzemzavar következtében meghaladja az
előírt értéket. Az áramló szigetelő folyadék működteti a torlócsappantyút,
amely a KI állásba billen. Ez kapcsolja a védőgázzal töltött mágneses kap-
csolócsőben levő érintkezőt, a megszakító kiold és a transzformátort feszült-
ségmentesre kapcsolja.

A védőrelé egy szigetelő folyadékkal töltött terhelés alatti fokozatkapcsoló
része, és a tulajdonságait tekintve megfelel a 60214-1 számú IEC-kiadvány
mindenkor érvényes változatának.

A méretezési kapcsolási teljesítménynél vagy megengedett túlterhelésnél
előforduló terhelésátkapcsolások következtében a védőrelé nem kapcsol.
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A védőrelé áramlásra reagál, nem pedig a védőrelében felgyülemlő gázra.
A védőrelét a transzformátor szigetelő folyadékkal való feltöltésekor nem
szükséges légteleníteni. A gáznak a védőrelében való felgyülemlése normá-
lis jelenség.

3.2.4.1.2 Felépítés/kivitelek
Elölnézet

Ábra 5: RS 2001 védőrelé

1 Ablak 2 Nyomáskiegyenlítő elem

Hátulnézet

Ábra 6: RS 2001 védőrelé

1 Vakdugó 2 típustábla

Az RS 2001/R védőrelé hátoldalán egy további ablak található.
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Felülnézet

Ábra 7: RS 2001 védőrelé

1 Tömítés 2 Potenciál-összekötő

3 A kapocsdoboz fedele 4 Potenciál-összekötő hornyos csa-
varja

5 ÜZEM ellenőrző nyomógomb (vsz-
sszaállítás)

6 Védőburkolat hornyos csavarja

7 KI ellenőrző nyomógomb (próbaki-
oldás)

8 Tömszelence

9 Védőburkolat 10 Vakdugó

11 Csatlakozókapocs 12 Nyomáskiegyenlítő elem

13 Hengeres fejű csavar a védőveze-
tő bekötéséhez

Az RS 2003 és RS 2004 védőrelé a tömszelence helyett egy 1/2"-os
14NPT-adapterrel rendelkezik.



3 Termékleírás

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021 234441130/01 HU OILTAP® MS

3.2.4.1.3 Típustábla

A típustábla a védőrelé hátoldalán található.

Ábra 8: Típustábla

3.2.4.2 DW nyomásfelügyelő

3.2.4.2.1 Működési leírás

A DW 2000 nyomásfelügyelő védi a terhelés alatti fokozatkapcsolót a túlzott
nyomásemelkedések ellen, így hozzájárul a transzformátor biztonságához
is. A terhelés alatti fokozatkapcsoló külsejére felszerelt nyomásfelügyelő a
terhelés alatti fokozatkapcsoló olajedényében fellépő nem megengedett sta-
tikus és dinamikus nyomásokat figyeli.

A nyomásfelügyelő a pillanatkapcsoló gombjával mechanikusan összekap-
csolt ellenrugós barometrikus hullámcső elvén működik.

A nyomásemelkedés működésbe hozza a gombot a pillanatkapcsolón,
amely KI állásba billen. Ezáltal kioldanak a megszakítók és a transzformátor
feszültségmentes állapotba kerül. A pillanatkapcsoló gombját kioldás után
kézzel kell visszaállítani a kiindulási helyzetbe.

A nyomásfelügyelő kisebb zavarok hatására nem lép működésbe, ugyanis a
nyomás nem éri el a szükséges aktiválási értéket. Az aktiválási nyomás gyá-
rilag úgy van beállítva, hogy ne lehessen módosítani.

A nyomásfelügyelő nagy nyomásemelkedésre gyorsabban reagál, mint a vé-
dőrelé. A védőrelé a normál MR védőrendszer része, az alapfelszereltség-
hez tartozik.

A mellékelt védőrelét nyomásfelügyelő használata esetén is be kell szerelni.

A nyomásfelügyelő tulajdonságait tekintve megfelel a 60214-1 számú IEC-
kiadvány mindenkor érvényes változatának.
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A névleges kapcsolási teljesítmény vagy megengedett túlterhelés melletti
átkapcsolásoknál a nyomásfelügyelő nem lép működésbe.

A nyomásfelügyelő a nyomásváltozásra reagál, nem pedig a nyomásfel-
ügyelő alatt felgyülemlő gázra. A nyomásfelügyelő alatt felgyülemlő gáz nor-
mális jelenség.

3.2.4.2.2 Felépítés/kivitelek

A nyomásfelügyelőnek két változata van:
▪ Függőlegesen felszerelhető DW 2000
▪ Vízszintesen felszerelhető DW 2000

A nyomásfelügyelő háza és burkolata rozsdamentes könnyűfémből készült.

Ábra 9: Pillanatkapcsoló és nyomásmérő

1 Pillanatkapcsoló 2 Nyomásmérő
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Ábra 10: Nyomásfelügyelő burkolattal és szellőzővel

1 Szellőző 2 Burkolat

3.2.4.3 Hasadótárcsa

A hasadótárcsa az IEC 60214-1 szerint egy jelzőérintkező nélküli nyomás-
csökkentő berendezés, és a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelében ta-
lálható.

A hasadótárcsa a terhelés alatti fokozatkapcsoló olajedényén belüli megha-
tározott túlnyomásra lép működésbe.

3.2.4.4 MPreC® nyomáscsökkentő szelep

Igény esetén az MR a hasadótárcsa helyett egy előre felszerelt MPreC®
nyomáscsökkentő szelepet kínál, amely a terhelés alatti fokozatkapcsoló
olajedényén belüli meghatározott túlnyomásra lép működésbe.

A terhelés alatti fokozatkapcsoló ezzel teljesíti az IEC 60214-1 nyomáscsök-
kentő berendezésekre vonatkozó követelményeit.

3.2.4.5 Kapcsolásfelügyelő berendezés

A kapcsolásfelügyelő berendezés a terhelés alatti fokozatkapcsoló(k) és a
motorhajtás közötti hajtórudazat felügyeletére, valamint a terhelés alatti fo-
kozatkapcsoló helyes átkapcsolásának felügyeletére szolgál.
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3.2.4.6 Hőmérsékletfelügyelő

A hőmérsékletellenőrzés a terhelés alatti fokozatkapcsoló olajedényében lé-
vő szigetelőfolyadék hőmérsékletének felügyeletére szolgál.
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3.3 Hajtótengely

3.3.1 Működési leírás

A hajtótengely a hajtás és a terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmen-
tes átkapcsoló közötti mechanikus kapcsolatot biztosítja.

A függőlegesről vízszintes irányra történő átváltás a szöghajtáson keresztül
történik.

Ennek megfelelően összeszereléskor a függőleges hajtótengelyt a hajtás és
a szöghajtás közé, a vízszintes hajtótengelyt pedig a szöghajtás és a terhe-
lés alatti fokozatkapcsoló vagy a feszültségmentes átkapcsoló közé kell be-
szerelni.
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3.3.2 Felépítés/kivitelek

A zártszelvényes kivitelű hajtótengely két végén két tengelykapcsoló félda-
rabbal és egy kapcsolócsappal kapcsolódik a csatlakoztatott készülék hajtó,
illetve hajtott tengelyvégéhez.

Ábra 11: A hajtótengely komponensei

1 Szöghajtás 2 Tömlőbilincs

3 Teleszkópos védőcső 4 Tengelykapcsoló féldarab

5 Zártszelvény 6 Kapcsolócsap

7 Adaptergyűrű 8 Védőlemez
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3.3.2.1 Hajtótengely tengelycsuklók és izolátor nélkül

Ábra 12: Hajtótengely tengelycsuklók és izolátor nélkül (= normál kivitel)

Konfiguráció V 1 min Közcsapágy

Kézi hajtókar közepe – Szöghajtás
közepe (maximálisan megengedett
tengelyirányú eltérés: 2°)

536 mm A maximális 2472 mm-es
érték túllépése esetén köz-
csapágy használatára van
szükség.
V 1 ≤ 2472 mm (közcsap-
ágy nélkül)
V 1 > 2472 mm (közcsap-
ággyal)
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3.3.2.2 Hajtótengely tengelycsuklók nélkül, izolátorral

Ábra 13: Hajtótengely tengelycsuklók nélkül, izolátorral (= egyedi kivitel)

Konfiguráció V 1 min Közcsapágy

Kézi hajtókar közepe – Szöghajtás
közepe (maximálisan megengedett
tengelyirányú eltérés: 2°)

706 mm A maximális 2472 mm-es
érték túllépése esetén köz-
csapágy használatára van
szükség.
V 1 ≤ 2472 mm (közcsap-
ágy nélkül)
V 1 > 2472 mm (közcsap-
ággyal)
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3.3.2.3 Hajtótengely tengelycsuklókkal, izolátor nélkül

Ábra 14: Hajtótengely tengelycsuklókkal, izolátor nélkül (= egyedi kivitel)

Konfiguráció V 1 min [mm] Közcsapágy [mm]

Kézi hajtókar közepe – Szöghajtás
közepe (maximálisan megengedett
tengelyirányú eltérés: 20°)

798 V 1 > 2564
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3.3.2.4 Hajtótengely tengelycsuklókkal, izolátorral

Ábra 15: Hajtótengely tengelycsuklókkal, izolátorral (= egyedi kivitel)

Konfiguráció V 1 min [mm] Közcsapágy [mm]

Kézi hajtókar közepe – Szöghajtás
közepe (maximálisan megengedett
tengelyirányú eltérés: 20°)

978 V 1 > 2772
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3.4 OF 100 olajszűrő berendezés
Az OF 100 olajszűrő berendezés papír szűrőpatronnal a terhelés alatti foko-
zatkapcsoló szigetelőfolyadékának tisztítására, kombinált szűrőpatronnal pe-
dig a tisztítására és szárítására szolgál.

Évente több mint 15 000 kapcsolást végző terhelés alatti fokozatkapcsolók-
nál papír szűrőpatronos OF 100 olajszűrő berendezés használatát javasol-
juk. Ezáltal csökkenthető a karbantartások gyakorisága.

További információkat az „OF 100 olajszűrő berendezés” üzemeltetési útmu-
tatójában talál.
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4 Csomagolás, szállítás és raktározás

4.1 Csomagolás
A termékek szállítása igény szerint részben egy zárt csomagolásban és
részben még szárított állapotban történik.

A zárt csomagolás minden oldalról műanyag fóliával veszi körül az árut.

A szárított termékeket emellett a zárt csomagoláson elhelyezett sárga jelzés
jelöli. Szárított állapotban szállítótartályban is lehetséges a szállítás.

Az alábbi szakaszokban található megfelelő utasításokat értelemszerűen
kell alkalmazni.

4.1.1 Alkalmasság

FIGYELEM Anyagi károk a ládák helytelen egymásra rakása miatt!
A ládák helytelen egymásra rakása károkat okozhat az árun.
► A csomagolás külső jelöléséből láthatja, ha pl. a terhelés alatti fokozat-

kapcsoló vagy a választó kapcsoló állítva van becsomagolva. Ezeket a
ládákat tilos egymásra rakni.

► Általános szabály: 1,5 m feletti magasság esetén ne rakjon egymásra lá-
dákat.

► Egyéb esetekben érvényes szabály: legfeljebb 2 egyforma méretű ládát
rakjon egymásra.

A csomagolás a helyi szállítási törvények és szállítási előírások betartása
mellett ép és teljesen működőképes szállítóeszközökhöz alkalmas.

Az áru stabil ládába van becsomagolva. A láda stabilizálja az árut a tervezett
szállítási helyzetében, hogy az ne mozogjon, és biztosítja, hogy az áru
egyetlen része se érjen hozzá a szállítóeszköz rakfelületéhez vagy lerako-
dás után a talajhoz.

A zárt csomagolás minden oldalról műanyag fóliával veszi körül az árut. Az
árut szárítóanyag védi a nedvesség ellen. A műanyag fólia összehegesztése
a szárítóanyag bevitele után történt meg.
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4.1.2 Jelölések

A csomagolás a biztonságos szállításra és szakszerű tárolásra vonatkozó
jelzéseket tartalmaz. A nem veszélyes áruk szállítására az alábbi szimbólu-
mok vonatkoznak. Ezeket a jeleket feltétlenül vegye figyelembe.

Nedvességtől
óvni

Felül Törékeny Itt rögzítse Súlypont

Táblázat 4: A szállítmányra vonatkozó érvényes szimbólumok
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4.2 Küldemények szállítása, átvétele és kezelése

 FIGYELMEZTETÉS Életveszély és súlyos sérülés veszélye!
Életveszély és súlyos sérülés veszélye a felbillenő vagy lezuhanó teher kö-
vetkeztében.
► A ládát kizárólag lezárva szállítsa.
► Ne távolítsa el a ládán belül alkalmazott rögzítőanyagot szállítás közben.
► Gondoskodjon megfelelő rögzítésről, ha raklapon szállítja a terméket.
► A rögzítőeszközök kiválasztását és a teher rögzítését csak képzett és az-

zal megbízott személyzet végezheti.
► Lengő teher alá lépni tilos.
► A szállítólevélen található súlyadatok szerinti megfelelő teherbírású szál-

lítóeszközöket és emelőeszközöket alkalmazzon.

A szállítás során a rezgések mellett ütések miatti igénybevétellel is számolni
kell. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében akadályozza meg a szál-
lítmány lezuhanását, felbillenését, borulását és nekicsapódását.

Ha egy láda feldől, bizonyos magasságból leesik (pl. egy emelőheveder el-
szakadása miatt) vagy fékezetlenül leborul, akkor a súlytól függetlenül sérü-
léssel kell számolni.

A címzettnek minden leszállított küldeményt az alábbiak szerint kell ellen-
őriznie az átvétel (az átvétel nyugtázása) előtt:
▪ teljesség a szállítólevél alapján
▪ bármilyen jellegű külső sérülések

Az ellenőrzéseket a lerakodás után kell elvégezni, amikor a láda vagy a
szállítóedény minden oldalról hozzáférhető.

Látható sérülések Ha a küldemény átvétele során látható szállítási sérülést állapít meg, a kö-
vetkezők szerint járjon el:
▪ A megállapított szállítási sérülést azonnal jegyezze fel a szállítási doku-

mentumokba, és kérje a szállító ellenjegyzését.
▪ Súlyos sérülés, totálkár és jelentős kárköltség esetén haladéktalanul érte-

sítse a gyártót és az illetékes biztosítót.
▪ A kár észlelése után ne változtassa meg annak állapotát, és őrizze meg a

csomagolóanyagot is mindaddig, amíg nem született döntés a szállítmá-
nyozó vállalat vagy a szállítási biztosító által végzett szemléről.

▪ A káresetről vegyen fel egy helyszíni jegyzőkönyvet az érintett szállítmá-
nyozó vállalatokkal. Ez elengedhetetlen a kártérítési igények érvényesíté-
séhez!

▪ Fényképezze le a csomagoláson és az árun látható sérüléseket. Ez a be-
csomagolt árun látható, a behatolt nedvességből (eső, hó, kondenzvíz)
eredő korróziós jelenségekre is érvényes.

▪ FIGYELEM!  Sérülés a becsomagolt árun a sérült légmentes csomagolás
miatt. Azonnal ellenőrizze a zárt csomagolást, ha a terméket zárt csoma-
golásban szállítják. Sérült légmentes csomagolás esetén a becsomagolt
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árut tilos beszerelni és üzembe helyezni. Vagy szárítsa meg maga a szá-
rított becsomagolt árut az üzemeltetési útmutató szerint, vagy lépjen kap-
csolatba a gyártóval, hogy egyeztessen a további eljárásról.

▪ Nevezze meg a sérült elemeket.

Rejtett károk Az olyan károknál, amelyek csak a küldemény átvétele után, a kicsomago-
lásnál észlelhetők (rejtett károk), a következők szerint járjon el:
▪ A lehető legrövidebb idő alatt hívja fel a lehetséges károkozó figyelmét a

felelősségére telefonon és írásban, és vegyen fel kárjegyzőkönyvet.
▪ Ennek során vegye figyelembe a megfelelő országban érvényes határidő-

ket. Időben tájékozódjon ezekről.

Rejtett károk esetén a szállítmányozó vállalat (vagy más károkozó) csak ne-
hézkesen vonható felelősségre. Biztosítástechnikailag az ilyen káreset a si-
ker reményében csak akkor intézhető, ha az a biztosítási feltételek között ki-
fejezetten meg van állapítva.

4.3 Küldemények betárolása

A Maschinenfabrik Reinhausen által megszárított termék

Vegye ki a Maschinenfabrik Reinhausen által megszárított árut közvetlenül a
küldemény átvétele után a zárt csomagolásból, majd a végleges felhaszná-
lásig tárolja légmentesen, száraz szigetelőfolyadékban, amennyiben az árut
nem szigetelőfolyadékban szállították.

Szárítatlan áru

A sértetlen zárt csomagolással rendelkező szárítatlan áru az alábbi kiköté-
sek figyelembe vétele mellett a szabadban tárolható.

A tárolási hely kiválasztásakor és berendezésekor ügyeljen a következőkre:
▪ Óvja a tárolt árut nedvességtől (áradás, elolvadó hó és jég), szennyező-

déstől és kártevőktől, így patkányoktól, egerektől, termeszektől stb., to-
vábbá illetéktelen hozzáféréstől.

▪ A ládákat a talajnedvesség elleni védelem és jobb szellőzés érdekében
deszkákra és fagerendákra kell állítani.

▪ Ügyeljen a talaj megfelelő teherbírására.
▪ Tartsa szabadon a bejárókat.
▪ A tárolt árut rendszeres időközönként ellenőrizni kell, vihar, súlyos eső-

zés, nagy havazás után pedig megfelelő intézkedésekről kell gondoskod-
ni.

A csomagolófóliát védeni kell a közvetlen napsugárzástól, hogy elkerülhető
legyen az UV-sugarak okozta bomlás és ezáltal a csomagolás légmentes
zárásának megszűnése.
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Amennyiben a terméket a kiszállítást követő 6 hónapon túl szerelik be, minél
hamarabb megfelelő intézkedéseket kell hozni. Ilyen lehet:
▪ A szárítószer szakember általi regenerálása és a légmentes csomagolás

helyreállítása.
▪ A becsomagolt áru kicsomagolása és tárolása alkalmas raktárhelyiségben

(jól szellőző, lehetőleg pormentes, légnedvesség lehetőleg < 50%).

4.4 A küldemények kicsomagolása és a szállítási károk
ellenőrzése
▪ FIGYELEM!  Károk a becsomagolt árun hatástalan légmentes csomago-

lás miatt. Szállítsa arra a helyre a becsomagolt ládát, ahol az árut besze-
relik. A légmentes csomagolást csak közvetlenül a beszerelés előtt sza-
bad kinyitni.

▪  FIGYELMEZTETÉS!  Súlyos sérülések és károk a becsomagolt árun a
becsomagolt áru felborulása miatt. Álló ládában rögzítse az árut, hogy az
ne dőlhessen fel.

▪ Csomagolja ki az árut és ellenőrizze az állapotát.
▪ Ellenőrizze a hozzácsomagolt termék teljességét a fuvarlevél alapján.



5 Szerelés

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021 394441130/01 HU OILTAP® MS

5 Szerelés
 FIGYELMEZTETÉS Zúzódásveszély!

A terhelés alatti fokozatkapcsoló kapcsolása közben a választó, előválasztó
és potenciálkapcsoló egység – részben szabadon hozzáférhető – kompo-
nensei mozognak. Súlyos sérülésekhez vezethet, ha kapcsolás közben a
választóba, előválasztóba és potenciálkapcsoló egységbe nyúlnak.
► Kapcsolás közben tartson legalább 1 m-es biztonsági távolságot.
► Kapcsolás közben ne nyúljon a választóba, előválasztóba vagy potenciál-

kapcsoló egységbe.
► A választón, előválasztón vagy potenciálkapcsoló egységen végzett sze-

relési munkák közben ne kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsolót.

5.1 Előkészítő munkák
Végezze el az alábbi munkákat, mielőtt a terhelés alatti fokozatkapcsolót be-
szereli a transzformátorba.

5.1.1 Karima rögzítése a transzformátor fedelén

A terhelés alatti fokozatkapcsoló fej transzformátorfedélre való felszerelésé-
hez egy karimára van szükség. Ezt meg lehet rendelni vagy az ügyfél önálló-
an is legyárthatja. Ügyfél általi legyártás esetén a karimát a függelékben ta-
lálható beszerelési rajzoknak megfelelően kell legyártani.
► FIGYELEM!  Rögzítse szorosan a karimát a transzformátorfedélen. Gon-

doskodjon arról, hogy a tömítési felület jól felfeküdjön és ép legyen.

Ábra 16: Karima
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5.1.2 Csavarok rögzítése a karimán

A csavarok karimán történő rögzítéséhez használjon előrajzoló sablont,
amely a terhelés alatti fokozatkapcsoló első beszerelésekor igény esetén in-
gyenesen beszerezhető.
1. Helyezze rá az előrajzoló sablont a karimára, majd igazítsa be a négy je-

lölés alapján.
2. Rögzítse a csavarokat a karimán.

Ábra 17: Előrajzoló sablon, csavarok
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5.2 Terhelés alatti fokozatkapcsoló beszerelése a
transzformátorba (normál kivitel)

5.2.1 Terhelés alatti fokozatkapcsoló rögzítése a
transzformátorfedélen
1.  VIGYÁZAT!  Az instabil módon felállított terhelés alatti fokozatkapcso-

ló feldőlhet és sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat. Állítsa sík felület-
re a terhelés alatti fokozatkapcsolót és biztosítsa feldőlés ellen.

2. Távolítsa el a piros színű csomagolóanyagot az olajedényről.
3. FIGYELEM!  A nem megfelelő tömítések olajszivárgáshoz és ezáltal a

terhelés alatti fokozatkapcsoló károsodásához vezetnek. Helyezzen az al-
kalmazott szigetelőfolyadékhoz megfelelő tömítést a  csatlakozóperem-
re . Tisztítsa meg a csatlakozóperem és a terhelés alatti fokozatkapcso-
ló fej tömítési felületeit.

Ábra 18: Tömítési felületek, tömítés
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4. Potenciálkapcsoló egységgel vagy 3W/2W/3G előválasztóval rendelkező
terhelés alatti fokozatkapcsolónál minden összekötő vezetéket le kell sze-
relni, hogy a terhelés alatti fokozatkapcsoló átférjen a transzformátor fe-
délnyílásán.

Ábra 19: Összekötő vezetékek
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5. FIGYELEM!  A terhelés alatti fokozatkapcsoló óvatlan leeresztése miatt a
terhelés alatti fokozatkapcsoló összeütközhet a transzformátorfedéllel és
megsérülhet. Emelje fel a terhelés alatti fokozatkapcsolót a terhelés alatti
fokozatkapcsoló fejnél fogva, majd óvatosan eressze le függőlegesen a
transzformátor fedélnyílásába.

Ábra 20: Terhelés alatti fokozatkapcsoló leeresztése

6. Ellenőrizze a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej szerkezetileg adott besze-
relési helyzetét.
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7. Csavarozza össze a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejet a karimával.

Ábra 21: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej összecsavarozása a karimával

8. Potenciálkapcsoló egységgel vagy 3W/2W/3G előválasztóval rendelkező
terhelés alatti fokozatkapcsolónál minden összekötő vezetéket szereljen
vissza.

Ábra 22: Összekötő vezetékek

5.2.2 Szabályozótekercs és a terhelés alatti fokozatkapcsoló
levezetőjének csatlakoztatása

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
A terhelés alatti fokozatkapcsolót mechanikusan terhelő csatlakozóvezeté-
kek károsítják a terhelés alatti fokozatkapcsolót.
► Gondosan hozza létre a csatlakozásokat.
► Ne fordítsa el a csatlakozó érintkezőket.
► Feszülésmentesen csatlakoztassa a csatlakozóvezetékeket.
► Szükség esetén illesszen kanyarulatokat a csatlakozóvezetékekbe.
► Rögzítse a mellékelt árnyékoló sapkákat a csavarkötéseken.
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A szabályozótekercs és a terhelés alatti fokozatkapcsoló levezetőjének csat-
lakoztatását a szállítmányhoz mellékelt csatlakozó kapcsolási rajz szerint
kell elvégezni.

5.2.2.1 Finomválasztó csatlakozó érintkezők

A finomválasztó csatlakozó érintkezők M8 csavarokhoz való vízszintes át-
menő furatokkal vannak ellátva.
1. Rögzítse a szabályozótekercs-csatlakozóvezetékeket a finomválasztón a

mellékelt csatlakozó kapcsolási rajz szerint. A szállítmány nem tartalmaz
kábelsarukat és rögzítőanyagokat.

2. Biztosítson minden tömszelencét kilazulás és elmozdulás ellen (pl. feszítő
alátétek használatával). Az árnyékolóbúrákat, ha vannak, mindenképp az
ábra szerint rögzítse.

3. Zárja le az árnyékolóbúrákat a helyes pozícióra ügyelve. A csavarfejnek
és az anyának nem szabad kilátszania.

Ábra 23: Finomválasztó csatlakozó érintkezők

5.2.2.2 Előválasztó-csatlakozóérintkezők fordítókapcsolásnál

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Az előválasztó mozgó alkatrészeihez túl közel eső szabályozótekercs-csat-
lakozóvezetékek blokkolják az előválasztót és így károkhoz vezetnek a ter-
helés alatti fokozatkapcsolón.
► Az előválasztó területén úgy helyezze el a szabályozótekercs-csatlakozó-

vezetékeket, hogy azok kellő távolságra legyenek az előválasztó mozgó
alkatrészeitől.

A (+) és (-) előválasztó-csatlakozóérintkezők fordítókapcsolásnál M8-csava-
rokhoz alkalmas átmenő furattal ellátott csatlakozófülekként vannak kialakít-
va.
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A K csatlakozóérintkező hosszított finomválasztó-csatlakozóérintkezőként
van kialakítva (szintén M8-csavarokhoz alkalmas átmenő furattal).

Ábra 24: Előválasztó-csatlakozóérintkezők fordítókapcsolásnál

Ábra 25: Forgási terület fordítókapcsolásnál

5.2.2.3 Előválasztó-csatlakozóérintkezők durva-fokozatkapcsolásnál

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Az előválasztó mozgó alkatrészeihez túl közel eső szabályozótekercs-csat-
lakozóvezetékek blokkolják az előválasztót és így károkhoz vezetnek a ter-
helés alatti fokozatkapcsolón.
► Az előválasztó területén úgy helyezze el a szabályozótekercs-csatlakozó-

vezetékeket, hogy azok kellő távolságra legyenek az előválasztó mozgó
alkatrészeitől.
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A (+) és (-) előválasztó-csatlakozóérintkezők durva-fokozatkapcsolásnál a
durvaválasztó megfelelő keménypapír rúdjain vannak rögzítve, és külsőleg
azonosak a finomválasztó-érintkezőkkel (átmenő furat M8-csavarokhoz, min-
dig vízszintesen elrendezve).

Ábra 26: Előválasztó-csatlakozóérintkezők durva-fokozatkapcsolásnál

Ábra 27: Forgási terület durva-fokozatkapcsolásnál

5.2.2.4 A terhelés alatti fokozatkapcsoló levezetőjének csatlakoztatása

5.2.2.4.1 Levezető-csatlakoztatás közvetlenül az olajedényen

A következő típusokra érvényes: OILTAP® MS III 300 Y
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A terhelés alatti fokozatkapcsoló levezetőjének csatlakoztatásához a követ-
kezőképpen járjon el:
1. Kösse össze a terhelés alatti fokozatkapcsoló levezetőjét az olajedényen

lévő levezető-csatlakozóval (M10-es átmenő furat). A szállítmány nem tar-
talmaz kábelsarukat és rögzítőanyagokat.

2. FIGYELEM!  Úgy helyezze el a választó levezetőit az előválasztó terüle-
tén (fordító vagy durvaválasztó), hogy azok kellő távolságra legyenek az
előválasztó mozgó alkatrészeitől. Ellenkező esetben fennáll az előválasz-
tó blokkolásának veszélye.

Ábra 28: Levezető-csatlakoztatás az olajedényen

Ábra 29: Levezető-csatlakoztatás az olajedényen

3. Biztosítsa a tömszelencét kilazulás és elmozdulás ellen (pl. feszítő aláté-
tek használatával).

5.2.2.4.2 Levezető-csatlakoztatás csatlakozógyűrűvel

A következő típusokra érvényes: OILTAP® MS I 301 és OILTAP® MS II 302

Az olajedény csatlakozógyűrűjén három ponton 12,5 mm átmérőjű átmenő
furatok vannak.
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A terhelés alatti fokozatkapcsoló levezetőjének csatlakoztatásához a követ-
kezőképpen járjon el:
1. Csatlakoztassa a terhelés alatti fokozatkapcsoló levezetőjét a csatlakozó-

gyűrűhöz kábelsaruval és csavarral. A szállítmány nem tartalmaz kábelsa-
rukat és rögzítőanyagokat.

2. Ügyeljen a csavarhosszra. Tartson legalább 2 mm távolságot az olaj-
edénytől.

Ábra 30: Olajedény csatlakozógyűrűje

Ábra 31: Olajedény csatlakozógyűrűje

3. Biztosítsa a tömszelencét kilazulás és elmozdulás ellen (pl. feszítő aláté-
tek használatával).
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5.2.3 Áttételmérés végrehajtása a szárítás előtt

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Terhelés alatti fokozatkapcsoló károsodása az áttételmérés szakszerűtlen
végrehajtása miatt.
► A terhelés alatti fokozatkapcsolót maximum 250-szer kapcsolja. Több

mint 250 kapcsolás esetén az olajedényt töltse meg szigetelőfolyadékkal,
és a választónál lévő érintkezők futófelületeit, valamint a választóhenger
hajtóművét kenje be szigetelőfolyadékkal.

► A terhelés alatti fokozatkapcsolót kizárólag a felső hajtóműfokozaton ke-
resztül kapcsolja az egyik üzemállásból a következőbe. Ehhez használ-
jon pl. egy becsavart (12 mm átmérőjű) kapcsolócsappal ellátott rövid (25
mm átmérőjű) csövet és hajtókereket vagy hajtókart. Fúrógép használata
esetén ne lépje túl a 250 f/perc értékű maximális fordulatszámot.

► Ellenőrizze az elért üzemi állást a terhelés alatti átkapcsoló fej fedelének
ablakán keresztül. Semmi esetre se haladja meg a mellékelt csatlakozta-
tási rajzon látható végállásokat.

► Közös hajtással rendelkező többoszlopos alkalmazásoknál az összes ter-
helés alatti fokozatkapcsoló fejet össze kell kötni a hajtótengely vízszin-
tes részein keresztül.

Az előválasztó működtetésekor fokozott nyomatékra van szükség.

1. Kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsolót a kívánt üzemállásba. A ter-
helés alatti átkapcsoló átkapcsolása jól hallható.

2. FIGYELEM!  A kapcsolási folyamat helytelen befejezése károkhoz vezet-
het a terhelés alatti fokozatkapcsolón. A terhelés alatti átkapcsoló átkap-
csolása után hajtson 2,5 fordulatot a felső hajtóműfokozat hajtótengelyén
ugyanebbe az irányba a kapcsolási folyamat megfelelő befejezéséhez.

3. Végezze el az áttételmérést.
4. Ismételje meg az áttételmérést minden üzemállásban.
5. Kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsolót beállítóállásba (lásd a terhe-

lés alatti fokozatkapcsoló mellékelt csatlakozó kapcsolási rajzát).

Az áttételmérés után nyissa ki a kerozinleeresztő csavart az olajedényben,
ha a terhelés alatti fokozatkapcsolót meg szeretné szárítani a transzformá-
tortartályban lévő kerozinnal. A szárítás után a terhelés alatti átkapcsoló be-
tétet ki kell szerelni, az olajedény kerozinleeresztő csavarját vissza kell zár-
ni, majd a terhelés alatti átkapcsoló betétet vissza kell szerelni.
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5.2.4 Egyenáramú ellenállás mérése a transzformátoron

A mérési egyenáram normál esetben a mért transzformátortekercs névle-
ges áramának 10 %-ára van korlátozva, hogy a tekercselés túlzott melege-
dése elkerülhető legyen.

Végezze el az egyenáramú ellenállás mérését a terhelés alatti fokozatkap-
csoló különböző üzemi állásaiban. Közben el kell döntenie, hogy a mérési
áramot az üzemi állás váltása közben megszakítja vagy nem.

Olajedény állapota a mérési áram megszakí-
tása nélkül

megszakítással (mérő-
áram = 0 A az üzemállás
váltása előtt)

Olajedény üres maximum 10 A DC maximum 50 A DC

Olajedény szigetelőfolya-
dékkal töltve

maximum 50 A DC maximum 50 A DC

Táblázat 5: Megengedett maximális mérési áramok az egyenáramú ellenállás transzformátoron
való mérésekor

5.2.5 Terhelés alatti fokozatkapcsoló szárítása szárítókemencében

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Az olajedényben lévő nedvesség csökkenti a szigetelőfolyadék átütési szi-
lárdságát és ezáltal károsítja a terhelés alatti fokozatkapcsolót.
► Szárítás után zárja le az olajedényt a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fe-

delével 10 órán belül.

Szárítsa meg a terhelés alatti fokozatkapcsolót az alábbi előírások szerint,
hogy biztosítsa a terhelés alatti fokozatkapcsoló MR által garantált dielektro-
mos értékeit.

A szárítókemencés szárítás lehetséges módjai:
▪ Vákuumos szárítás
▪ Kerozinos szárítás

Szárítókemencében történő szárítás helyett transzformátortartályban is szá-
rítható a terhelés alatti fokozatkapcsoló.

5.2.5.1 Vákuumos szárítás szárítókemencében

Amennyiben a szárítás után újra áttételmérést szeretne végezni, az „Áttétel-
mérés végrehajtása a szárítás után” [►Szakasz 5.2.8, Oldal 74] c. rész
szerint járjon el.
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5.2.5.1.1 Terhelés alatti fokozatkapcsoló beállítóállásba kapcsolása
► Kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsolót beállítóállásba. A beállítóállás

a terhelés alatti fokozatkapcsoló mellékelt csatlakozó kapcsolási rajzán
látható.

5.2.5.1.2 Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelének eltávolítása

 FIGYELMEZTETÉS Robbanásveszély!
A terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedele alatti robbanásveszélyes gázok
begyulladhatnak vagy berobbanhatnak és ezáltal súlyos vagy halálos sérü-
lést okozhatnak.
► Gondoskodjon arról, hogy ne legyen vagy ne keletkezzen gyújtóforrás, pl.

nyílt láng, forró felület vagy szikra (pl. statikus feltöltődéssel) a közvetlen
környezetben.

► Feszültségmentesítse az összes segédáramkört (pl. kapcsolásfelügyelő
berendezés, nyomáscsökkentő szelep, nyomásfelügyelő), mielőtt eltávo-
lítja a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét.

► A munkák alatt ne üzemeltessen elektromos készülékeket (pl. ütvecsava-
rozó okozta szikraképződés).

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Az olajedénybe eső apró alkatrészek blokkolhatják a terhelés alatti átkap-
csoló betétet, ezáltal károsíthatják a terhelés alatti fokozatkapcsolót.
► Ügyeljen arra, hogy ne essenek alkatrészek az olajedénybe.
► Ellenőrizze az összes apró alkatrész hiánytalanságát.

1. Ügyeljen arra, hogy az ablak le legyen zárva a fedéllel.
2. Távolítsa el a csavarokat és alátéteket a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej

fedeléről.

Ábra 32: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele
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3. Távolítsa el a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelét.

Ábra 33: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele

5.2.5.1.3 Terhelés alatti fokozatkapcsoló szárítása

FIGYELEM A terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedél és a terhelés alatti fo-
kozatkapcsoló tartozékok károsodása!
A terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedél és a terhelés alatti fokozatkapcsoló
tartozékok károsodnak, ha szárítják őket.
► Soha ne szárítsa a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét és a követke-

ző tartozékokat: motorhajtás, hajtótengely, védőrelé, nyomásfelügyelő,
nyomáscsökkentő szelep, szöghajtás, hőmérsékletérzékelő, olajszűrő be-
rendezés.

1. Hevítse fel a terhelés alatti fokozatkapcsolót levegőn, légköri nyomás mel-
lett, a hőmérsékletet óránként kb. 10 °C-kal növelve legfeljebb 110 °C-os
véghőmérsékletre.

2. Keringetett levegőn szárítsa elő a terhelés alatti fokozatkapcsolót legfel-
jebb 110 °C mellett legalább 20 órán át.

3. 105 °C és legfeljebb 125 °C mellett legalább 50 órán át szárítsa vákuum-
mal a terhelés alatti fokozatkapcsolót.

4. Maradék nyomás legfeljebb 10-3 bar.

5.2.5.1.4 A terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelének rögzítése

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
A hiányzó vagy sérült O-gyűrű, valamint a koszos tömítési felületek a szige-
telőfolyadék szivárgásához és ezáltal a terhelés alatti fokozatkapcsoló káro-
sodásához vezetnek.
► Fontos, hogy az O-gyűrű ne legyen meggyűrődve a terhelés alatti foko-

zatkapcsolófej fedelében.
► Ügyeljen arra, hogy az O-gyűrű ne sérüljön meg a fedél szerelése köz-

ben.
► Ügyeljen arra, hogy a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelén és a ter-

helés alatti fokozatkapcsoló fejen lévő tömítési felületek tiszták legyenek.
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1. Ellenőrizze az adaptertengelyben lévő retesz megfelelő rögzítését. Ha
szükséges, biztosítsa a reteszt vazelinnal a kiesés ellen.

Ábra 34: Retesz

2. Helyezze rá a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét a terhelés alatti fo-
kozatkapcsoló fejre úgy, hogy a piros háromszögek a terhelés alatti foko-
zatkapcsoló fejen és a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelén egy vo-
nalban legyenek.

Ábra 35: Háromszögek és O-gyűrű

3. Csavarozza össze a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét a terhelés
alatti fokozatkapcsoló fejjel.

Ábra 36: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele
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5.2.5.2 Kerozinos szárítás a szárítókemencében

Amennyiben a szárítás után újra áttételmérést szeretne végezni, az „Áttétel-
mérés végrehajtása a szárítás után” [►Szakasz 5.2.8, Oldal 74] c. rész
szerint járjon el.

5.2.5.2.1 Terhelés alatti fokozatkapcsoló beállítóállásba kapcsolása
► Kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsolót beállítóállásba. A beállítóállás

a terhelés alatti fokozatkapcsoló mellékelt csatlakozó kapcsolási rajzán
látható.

5.2.5.2.2 Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelének eltávolítása

 FIGYELMEZTETÉS Robbanásveszély!
A terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedele alatti robbanásveszélyes gázok
begyulladhatnak vagy berobbanhatnak és ezáltal súlyos vagy halálos sérü-
lést okozhatnak.
► Gondoskodjon arról, hogy ne legyen vagy ne keletkezzen gyújtóforrás, pl.

nyílt láng, forró felület vagy szikra (pl. statikus feltöltődéssel) a közvetlen
környezetben.

► Feszültségmentesítse az összes segédáramkört (pl. kapcsolásfelügyelő
berendezés, nyomáscsökkentő szelep, nyomásfelügyelő), mielőtt eltávo-
lítja a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét.

► A munkák alatt ne üzemeltessen elektromos készülékeket (pl. ütvecsava-
rozó okozta szikraképződés).

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Az olajedénybe eső apró alkatrészek blokkolhatják a terhelés alatti átkap-
csoló betétet, ezáltal károsíthatják a terhelés alatti fokozatkapcsolót.
► Ügyeljen arra, hogy ne essenek alkatrészek az olajedénybe.
► Ellenőrizze az összes apró alkatrész hiánytalanságát.
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1. Ügyeljen arra, hogy az ablak le legyen zárva a fedéllel.
2. Távolítsa el a csavarokat és alátéteket a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej

fedeléről.

Ábra 37: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele

3. Távolítsa el a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelét.

Ábra 38: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele

5.2.5.2.3 Kerozinleeresztő csavar kinyitása
► FIGYELEM!  Soha ne távolítsa el teljesen a kerozinleeresztő csavart.

Csak annyira nyissa ki az óramutató járásának irányába az olajedény-fe-
nék és a választóhajtómű közötti kerozinleeresztő csavart, amíg ellenál-
lást nem érez.
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Ábra 39: Kerozinleeresztő csavar

5.2.5.2.4 Terhelés alatti fokozatkapcsoló szárítása

FIGYELEM A terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedél és a terhelés alatti fo-
kozatkapcsoló tartozékok károsodása!
A terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedél és a terhelés alatti fokozatkapcsoló
tartozékok károsodnak, ha szárítják őket.
► Soha ne szárítsa a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét és a követke-

ző tartozékokat: motorhajtás, hajtótengely, védőrelé, nyomásfelügyelő,
nyomáscsökkentő szelep, szöghajtás, hőmérsékletérzékelő, olajszűrő be-
rendezés.

1. Kb. 90 °C-os hőmérséklet mellett vezessen be kerozingőzt. Tartsa állandó
szinten a hőmérsékletet 3…4 órán át.

2. Óránként kb. 10 °C-kal növelje a kerozingőz hőmérsékletét az elérni kí-
vánt, legfeljebb 125 °C-os véghőmérsékletre a terhelés alatti fokozatkap-
csolón.

3. 105 °C és legfeljebb 125 °C mellett legalább 50 órán át szárítsa vákuum-
mal a terhelés alatti fokozatkapcsolót.

4. Maradék nyomás legfeljebb 10-3 bar.

5.2.5.2.5 Kerozinleeresztő csavar lezárása
► FIGYELEM!  Nyitva hagyott kerozinleeresztő csavar esetén szigetelőfo-

lyadék szivároghat az olajedényből, ami a terhelés alatti fokozatkapcsoló
károsodásához vezethet. Zárja vissza a kerozinleeresztő csavart (meghú-
zási nyomaték: 20 Nm).
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5.2.5.2.6 A terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelének rögzítése

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
A hiányzó vagy sérült O-gyűrű, valamint a koszos tömítési felületek a szige-
telőfolyadék szivárgásához és ezáltal a terhelés alatti fokozatkapcsoló káro-
sodásához vezetnek.
► Fontos, hogy az O-gyűrű ne legyen meggyűrődve a terhelés alatti foko-

zatkapcsolófej fedelében.
► Ügyeljen arra, hogy az O-gyűrű ne sérüljön meg a fedél szerelése köz-

ben.
► Ügyeljen arra, hogy a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelén és a ter-

helés alatti fokozatkapcsoló fejen lévő tömítési felületek tiszták legyenek.

1. Ellenőrizze az adaptertengelyben lévő retesz megfelelő rögzítését. Ha
szükséges, biztosítsa a reteszt vazelinnal a kiesés ellen.

Ábra 40: Retesz

2. Helyezze rá a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét a terhelés alatti fo-
kozatkapcsoló fejre úgy, hogy a piros háromszögek a terhelés alatti foko-
zatkapcsoló fejen és a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelén egy vo-
nalban legyenek.

Ábra 41: Háromszögek és O-gyűrű
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3. Csavarozza össze a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét a terhelés
alatti fokozatkapcsoló fejjel.

Ábra 42: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele

5.2.6 Terhelés alatti fokozatkapcsoló szárítása
transzformátortartályban

Szárítsa meg a terhelés alatti fokozatkapcsolót az alábbi előírások szerint,
hogy biztosítsa a terhelés alatti fokozatkapcsoló MR által garantált dielektro-
mos értékeit.

Ha a transzformátortartályban szeretné szárítani a terhelés alatti fokozatkap-
csolót, először véglegesítse a transzformátor összeszerelését, majd végezze
el a szárítást.

A transzformátortartályos szárítás lehetséges módjai:
▪ Vákuumos szárítás
▪ Kerozinos szárítás

Transzformátortartályban történő szárítás helyett szárítókemencében is szá-
rítható a terhelés alatti fokozatkapcsoló.

5.2.6.1 Vákuumos szárítás transzformátortartályban

A terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele a teljes szárítási folyamat alatt
zárva marad.
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1. Iktasson be összekötő vezetéket a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejen
tetszés szerint az E2 és Q vagy E2 és R csatlakozók közé.

2. Zárja le megfelelő vakfedéllel a nem használt csővezeték-csatlakozókat.

Ábra 43: Összekötő vezeték

Vákuumos szárítás transzformátortartályban
1. Hevítse fel a terhelés alatti fokozatkapcsolót levegőn, légköri nyomás mel-

lett, a hőmérsékletet óránként kb. 10 °C-kal növelve legfeljebb 110 °C-os
véghőmérsékletre.

2. Keringetett levegőn szárítsa elő a terhelés alatti fokozatkapcsolót legfel-
jebb 110 °C mellett legalább 20 órán át.

3. 105 °C és legfeljebb 125 °C mellett legalább 50 órán át szárítsa vákuum-
mal a terhelés alatti fokozatkapcsolót.

4. Maradék nyomás legfeljebb 10-3 bar.

Amennyiben a szárítás után újra áttételmérést szeretne végezni, az „Áttétel-
mérés végrehajtása a szárítás után” [►Szakasz 5.2.8, Oldal 74] c. rész
szerint járjon el.

5.2.6.2 Kerozinos szárítás transzformátortartályban

A transzformátortartályban történő kerozinos szárításnál szárítás előtt ki kell
nyitnia a kerozinleeresztő csavart, hogy a kerozin-kondenzátum kifolyhasson
az olajedényből.

A kerozinleeresztő csavar az olajedény alján található, és kívülről általában
nem lehet hozzáférni. Ezért először ki kell szerelni a terhelés alatti átkapcso-
ló betétet, ki kell nyitni a kerozinleeresztő csavart, majd vissza kell szerelni a
terhelés alatti átkapcsoló betétet. Szárítás után újra ki kell szerelni a terhelés
alatti átkapcsoló betétet, hogy a kerozinleeresztő csavart vissza lehessen
zárni.

Ha a transzformátortartályban való kerozinos szárításhoz a kerozinleeresztő
csavart már a terhelés alatti fokozatkapcsoló transzformátorba való beépíté-
se közben kinyitotta, akkor közvetlenül megkezdheti a szárítást.
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5.2.6.2.1 Terhelés alatti átkapcsoló betét kiszerelése

5.2.6.2.1.1 Terhelés alatti fokozatkapcsoló beállítóállásba kapcsolása
► Kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsolót beállítóállásba. A beállítóállás

a terhelés alatti fokozatkapcsoló mellékelt csatlakozó kapcsolási rajzán
látható.

5.2.6.2.1.2 Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelének eltávolítása

 FIGYELMEZTETÉS Robbanásveszély!
A terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedele alatti robbanásveszélyes gázok
begyulladhatnak vagy berobbanhatnak és ezáltal súlyos vagy halálos sérü-
lést okozhatnak.
► Gondoskodjon arról, hogy ne legyen vagy ne keletkezzen gyújtóforrás, pl.

nyílt láng, forró felület vagy szikra (pl. statikus feltöltődéssel) a közvetlen
környezetben.

► Feszültségmentesítse az összes segédáramkört (pl. kapcsolásfelügyelő
berendezés, nyomáscsökkentő szelep, nyomásfelügyelő), mielőtt eltávo-
lítja a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét.

► A munkák alatt ne üzemeltessen elektromos készülékeket (pl. ütvecsava-
rozó okozta szikraképződés).

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Az olajedénybe eső apró alkatrészek blokkolhatják a terhelés alatti átkap-
csoló betétet, ezáltal károsíthatják a terhelés alatti fokozatkapcsolót.
► Ügyeljen arra, hogy ne essenek alkatrészek az olajedénybe.
► Ellenőrizze az összes apró alkatrész hiánytalanságát.

1. Ügyeljen arra, hogy az ablak le legyen zárva a fedéllel.
2. Távolítsa el a csavarokat és alátéteket a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej

fedeléről.

Ábra 44: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele
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3. Távolítsa el a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelét.

Ábra 45: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele

5.2.6.2.1.3 Állásjelző eltávolítása
► Húzza le a rugós kapcsot a tengely végéről, és távolítsa el az állásjelző

tárcsát.

Ábra 46: Állásjelző tárcsa

5.2.6.2.1.4 A kapcsolásfelügyelő berendezés csatlakozójának leválasztása

 VESZÉLY Áramütés!
Amennyiben a kapcsolásfelügyelő berendezés tápfeszültség alatt áll, áram-
ütés következhet be.
► Válassza le a kapcsolásfelügyelő berendezést a tápfeszültségről és biz-

tosítsa visszakapcsolás ellen.

FIGYELEM A kapcsolásfelügyelő berendezés károsodása!
A kapcsolásfelügyelő berendezés óvatlan leválasztás következtében káro-
sodhat, ami károkat okozhat a terhelés alatti fokozatkapcsolón.
► Óvatosan válassza le a kapcsolásfelügyelő berendezést, hogy a csatla-

kozóvezetékek ne sérüljenek, ill. ne szakadjanak ki.
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1. Emelje ki a csatlakozót és a vezetékeket a tartóból és a tartókapcsokból.

Ábra 47: Csatlakozó kiemelése

2. Válassza le a csatlakozót.

Ábra 48: Csatlakozó leválasztása

3. Illessze vissza a csatlakozó B részét a tartóba.

Ábra 49: Csatlakozó B részének beillesztése a tartóba
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4. A nyíl irányába húzza ki annyira a csatlakozó A részét, hogy az a csőve-
zeték-csatlakozók között legyen, és a kábel a terhelés alatti átkapcsoló
betét kihúzásakor ne sérülhessen.

Ábra 50: Csatlakozó A részének kihúzása

5.2.6.2.1.5 Terhelés alatti átkapcsoló betét kiemelése
1. Távolítsa el a csavarokat és biztosítóelemeket a terhelés alatti átkapcsoló

betét tartólapjáról.

Ábra 51: A terhelés alatti átkapcsoló betét tartólapja
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2. Akassza be az emelőláncot a terhelés alatti átkapcsoló betét tartólapjának
füleibe, és függőlegesen húzza a terhelés alatti átkapcsoló betét fölé.

Ábra 52: A tartólap fülei

3. Emelje ki lassan és függőlegesen a terhelés alatti átkapcsoló betétet.

Ábra 53: Terhelés alatti átkapcsoló betét kiemelése

4.  VIGYÁZAT!  Az instabil módon felállított terhelés alatti átkapcsoló be-
tét feldőlhet és sérüléseket és anyagi károkat okozhat. Állítsa sík felületre
a terhelés alatti átkapcsoló betétet és biztosítsa feldőlés ellen.

5.2.6.2.2 Kerozinleeresztő csavar kinyitása
► FIGYELEM!  Soha ne távolítsa el teljesen a kerozinleeresztő csavart.

Hosszított dugókulccsal nyissa ki az óramutató járásával ellentétes irány-
ba a kerozinleeresztő csavart a nehéz mozgathatóság eléréséig.
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Ábra 54: Kerozinleeresztő csavar

5.2.6.2.3 Terhelés alatti átkapcsoló betét behelyezése

5.2.6.2.3.1 Terhelés alatti átkapcsoló betét behelyezése
1. Biztosítsa, hogy a választókuplung és a jelzőmű a terhelés alatti átkap-

csoló betét beszereléséhez beállítóállásban álljon.

Ábra 55: Beállítóállás
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2. Akassza be az emelőláncot a terhelés alatti átkapcsoló betét tartólapjának
füleibe, és függőlegesen húzza a terhelés alatti átkapcsoló betét fölé.

Ábra 56: A tartólap fülei

3. Igazítsa be úgy a terhelés alatti átkapcsoló betétet, hogy fent az energia-
tárolón és a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejen a piros háromszögek el-
lenkező irányba nézzenek.

Ábra 57: Terhelés alatti átkapcsoló betét beigazítása
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4. Forgassa olyan helyzetbe a kuplungcsövet, hogy a kuplungcső és a tartó-
lap piros háromszögei egymás felé nézzenek.

Ábra 58: Kuplungcső

5. Lassan engedje le a terhelés alatti átkapcsoló betétet.
6. Rögzítse a terhelés alatti átkapcsoló betét tartólapját csavarokkal és bizto-

sítóelemekkel.

Ábra 59: A terhelés alatti átkapcsoló betét tartólapja
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5.2.6.2.3.2 A kapcsolásfelügyelő berendezés csatlakozójának bedugása
1. Emelje ki a tartóból a csatlakozó B részét.

Ábra 60: A csatlakozó B része

2. Csatlakozó bedugása

Ábra 61: Csatlakozó bedugása

3. Illessze be a csatlakozót a tartóba, rögzítse a vezetékeket a tartókapcsok-
ban a csatlakozó mindkét oldalán.

Ábra 62: Csatlakozó beillesztése a tartóba
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5.2.6.2.3.3 Állásjelző behelyezése

Az állásjelző tárcsát a menesztőcsap miatt csak a megfelelő helyzetben le-
het beszerelni.

► Illessze rá az állásjelző tárcsát a tengelyre, majd húzza rá a rugós kap-
csot a tengely végére.

Ábra 63: Állásjelző tárcsa

5.2.6.2.3.4 A terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelének rögzítése

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
A hiányzó vagy sérült O-gyűrű, valamint a koszos tömítési felületek a szige-
telőfolyadék szivárgásához és ezáltal a terhelés alatti fokozatkapcsoló káro-
sodásához vezetnek.
► Fontos, hogy az O-gyűrű ne legyen meggyűrődve a terhelés alatti foko-

zatkapcsolófej fedelében.
► Ügyeljen arra, hogy az O-gyűrű ne sérüljön meg a fedél szerelése köz-

ben.
► Ügyeljen arra, hogy a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelén és a ter-

helés alatti fokozatkapcsoló fejen lévő tömítési felületek tiszták legyenek.
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1. Ellenőrizze az adaptertengelyben lévő retesz megfelelő rögzítését. Ha
szükséges, biztosítsa a reteszt vazelinnal a kiesés ellen.

Ábra 64: Retesz

2. Helyezze rá a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét a terhelés alatti fo-
kozatkapcsoló fejre úgy, hogy a piros háromszögek a terhelés alatti foko-
zatkapcsoló fejen és a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelén egy vo-
nalban legyenek.

Ábra 65: Háromszögek és O-gyűrű

3. Csavarozza össze a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét a terhelés
alatti fokozatkapcsoló fejjel.

Ábra 66: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele
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5.2.6.2.4 Terhelés alatti fokozatkapcsoló szárítása
1. Csatlakoztassa a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej R és Q csővezeték-

csatlakozóit egy közös vezetékkel a kerozingőz-vezetékhez.
2. Zárja le megfelelő vakfedéllel a nem használt csővezeték-csatlakozókat.

Ábra 67: közös vezeték

Kerozinos szárítás transzformátortartályban
1. Kb. 90 °C-os hőmérséklet mellett vezessen be kerozingőzt. Tartsa állandó

szinten a hőmérsékletet 3…4 órán át.
2. Óránként kb. 10 °C-kal növelje a kerozingőz hőmérsékletét az elérni kí-

vánt, legfeljebb 125 °C-os véghőmérsékletre a terhelés alatti fokozatkap-
csolón.

3. 105 °C és legfeljebb 125 °C mellett legalább 50 órán át szárítsa vákuum-
mal a terhelés alatti fokozatkapcsolót.

4. Maradék nyomás legfeljebb 10-3 bar.

5.2.6.2.5 Kerozinleeresztő csavar lezárása

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Az olajedényben lévő nedvesség csökkenti a szigetelőfolyadék átütési szi-
lárdságát és ezáltal károsítja a terhelés alatti fokozatkapcsolót.
► Szárítás után zárja le az olajedényt a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fe-

delével 10 órán belül.

1. Szerelje ki a terhelés alatti átkapcsoló betétet [►Szakasz 5.2.6.2.1, Oldal
61].

2. FIGYELEM!  Nyitva hagyott kerozinleeresztő csavar esetén szigetelőfo-
lyadék szivároghat az olajedényből, ami a terhelés alatti fokozatkapcsoló
károsodásához vezethet. Az óramutató járásának irányába zárja le a ke-
rozinleeresztő csavart hosszított dugókulccsal (meghúzási nyomaték: 20
Nm).

3. Helyezze be a terhelés alatti átkapcsoló betétet [►Szakasz 5.2.6.2.3, Ol-
dal 66].
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Amennyiben a szárítás után újra áttételmérést szeretne végezni, az „Áttétel-
mérés végrehajtása a szárítás után” [►Szakasz 5.2.8, Oldal 74] c. rész
szerint járjon el.

5.2.7 A terhelés alatti fokozatkapcsoló olajedényének feltöltése
szigetelőfolyadékkal

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
A nem megfelelő szigetelőfolyadékok a terhelés alatti fokozatkapcsoló káro-
sodásához vezetnek!
► Kizárólag a gyártó által jóváhagyott szigetelőfolyadékokat [►Szakasz

8.1, Oldal 223] használja.

A szárítás után lehetőleg minél hamarabb töltse fel újra szigetelőfolyadékkal
az olajedényt (terhelés alatti átkapcsoló betét beszerelve), hogy a rendszer
ne vegyen fel túl sok nedvességet a környezetből.
1. Iktasson be összekötő vezetéket az E2 csővezeték-csatlakozó és az R, S

vagy Q csővezeték-csatlakozók valamelyike közé, hogy az evakuálás
alatt egyforma nyomásviszonyok legyenek az olajedényben és a transz-
formátorban.

Ábra 68: Összekötő vezeték az E2 és Q között
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2. Töltse fel új szigetelőfolyadékkal a terhelés alatti fokozatkapcsolót a terhe-
lés alatti fokozatkapcsoló fej két szabad csővezeték-csatlakozójának egyi-
kén keresztül.

Ábra 69: S és R csővezeték-csatlakozó

5.2.8 Áttételmérés végrehajtása a szárítás után

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Terhelés alatti fokozatkapcsoló károsodása az áttételmérés szakszerűtlen
végrehajtása miatt.
► Győződjön meg róla, hogy a választó/feszültségmentes átkapcsoló telje-

sen bemerül a szigetelőfolyadékba, és a terhelés alatti fokozatkapcsoló
olajedénye teljesen fel van töltve szigetelőfolyadékkal.

► A terhelés alatti fokozatkapcsolót kizárólag a felső hajtóműfokozaton ke-
resztül kapcsolja az egyik üzemállásból a következőbe. Ehhez használ-
jon pl. egy becsavart (12 mm átmérőjű) kapcsolócsappal ellátott rövid (25
mm átmérőjű) csövet és hajtókereket vagy hajtókart. Fúrógép használata
esetén ne lépje túl a 250 f/perc értékű maximális fordulatszámot.

► Ellenőrizze az elért üzemi állást a terhelés alatti átkapcsoló fej fedelének
ablakán keresztül. Semmi esetre se haladja meg a mellékelt csatlakozta-
tási rajzon látható végállásokat.

► Közös hajtással rendelkező többoszlopos alkalmazásoknál az összes ter-
helés alatti fokozatkapcsoló fejet össze kell kötni a hajtótengely vízszin-
tes részén keresztül.
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Az előválasztó működtetésekor fokozott nyomatékra van szükség.

1. Kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsolót a kívánt üzemállásba. A ter-
helés alatti átkapcsoló átkapcsolása jól hallható.

2. FIGYELEM!  A kapcsolási folyamat helytelen befejezése károkhoz vezet-
het a terhelés alatti fokozatkapcsolón. A terhelés alatti átkapcsoló átkap-
csolása után hajtson 2,5 fordulatot a felső hajtóműfokozat hajtótengelyén
ugyanebbe az irányba a kapcsolási folyamat megfelelő befejezéséhez.

3. Végezze el az áttételmérést.
4. Ismételje meg az áttételmérést minden üzemállásban.
5. Kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsolót beállítóállásba (lásd a terhe-

lés alatti fokozatkapcsoló mellékelt csatlakozó kapcsolási rajzát).
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5.3 Terhelés alatti fokozatkapcsoló beszerelése a
transzformátorba (harangtartályos kivitel)

5.3.1 Terhelés alatti fokozatkapcsoló beakasztása a tartószerkezetbe
1. FIGYELEM!  A húzóerők a terhelés alatti fokozatkapcsoló károsodásához

és hibás működéséhez vezethetnek. Távtartó idomok használata mellett
akassza be függőlegesen (maximum 1° eltérés a függőlegestől) a terhelés
alatti fokozatkapcsolót a tartószerkezetbe úgy, hogy a terhelés alatti foko-
zatkapcsoló már a végleges beépítési magasságban legyen, és a többré-
tegű tekercselés és a terhelés alatti fokozatkapcsoló levezetőjének csatla-
koztatása, és a harangtartály felhelyezése után már csak maximum 5...20
mm-rel kelljen megemelni.

Ábra 70: Terhelés alatti fokozatkapcsoló távtartó idomokkal a tartószerkezetben

1 Támasztókarima 3 Tartószerkezet

2 Távtartó idom

2. Távolítsa el a piros talpakat a választó aljáról (ha vannak).
3. Ideiglenesen rögzítse a terhelés alatti fokozatkapcsolót a tartószerkezet-

hez. A támasztókarima erre a célra furatokkal van ellátva.

Ábra 71: Terhelés alatti fokozatkapcsoló rögzítése
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5.3.2 Szabályozótekercs és a terhelés alatti fokozatkapcsoló
levezetőjének csatlakoztatása

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
A terhelés alatti fokozatkapcsolót mechanikusan terhelő csatlakozóvezeté-
kek károsítják a terhelés alatti fokozatkapcsolót.
► Gondosan hozza létre a csatlakozásokat.
► Ne fordítsa el a csatlakozó érintkezőket.
► Feszülésmentesen csatlakoztassa a csatlakozóvezetékeket.
► Szükség esetén illesszen kanyarulatokat a csatlakozóvezetékekbe.
► Rögzítse a mellékelt árnyékoló sapkákat a csavarkötéseken.

A szabályozótekercs és a terhelés alatti fokozatkapcsoló levezetőjének csat-
lakoztatását a szállítmányhoz mellékelt csatlakozó kapcsolási rajz szerint
kell elvégezni.

5.3.2.1 Finomválasztó csatlakozó érintkezők

A finomválasztó csatlakozó érintkezők M8 csavarokhoz való vízszintes át-
menő furatokkal vannak ellátva.
1. Rögzítse a szabályozótekercs-csatlakozóvezetékeket a finomválasztón a

mellékelt csatlakozó kapcsolási rajz szerint. A szállítmány nem tartalmaz
kábelsarukat és rögzítőanyagokat.

2. Biztosítson minden tömszelencét kilazulás és elmozdulás ellen (pl. feszítő
alátétek használatával). Az árnyékolóbúrákat, ha vannak, mindenképp az
ábra szerint rögzítse.

3. Zárja le az árnyékolóbúrákat a helyes pozícióra ügyelve. A csavarfejnek
és az anyának nem szabad kilátszania.

Ábra 72: Finomválasztó csatlakozó érintkezők
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5.3.2.2 Előválasztó-csatlakozóérintkezők fordítókapcsolásnál

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Az előválasztó mozgó alkatrészeihez túl közel eső szabályozótekercs-csat-
lakozóvezetékek blokkolják az előválasztót és így károkhoz vezetnek a ter-
helés alatti fokozatkapcsolón.
► Az előválasztó területén úgy helyezze el a szabályozótekercs-csatlakozó-

vezetékeket, hogy azok kellő távolságra legyenek az előválasztó mozgó
alkatrészeitől.

A (+) és (-) előválasztó-csatlakozóérintkezők fordítókapcsolásnál M8-csava-
rokhoz alkalmas átmenő furattal ellátott csatlakozófülekként vannak kialakít-
va.

A K csatlakozóérintkező hosszított finomválasztó-csatlakozóérintkezőként
van kialakítva (szintén M8-csavarokhoz alkalmas átmenő furattal).

Ábra 73: Előválasztó-csatlakozóérintkezők fordítókapcsolásnál
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Ábra 74: Forgási terület fordítókapcsolásnál

5.3.2.3 Előválasztó-csatlakozóérintkezők durva-fokozatkapcsolásnál

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Az előválasztó mozgó alkatrészeihez túl közel eső szabályozótekercs-csat-
lakozóvezetékek blokkolják az előválasztót és így károkhoz vezetnek a ter-
helés alatti fokozatkapcsolón.
► Az előválasztó területén úgy helyezze el a szabályozótekercs-csatlakozó-

vezetékeket, hogy azok kellő távolságra legyenek az előválasztó mozgó
alkatrészeitől.
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A (+) és (-) előválasztó-csatlakozóérintkezők durva-fokozatkapcsolásnál a
durvaválasztó megfelelő keménypapír rúdjain vannak rögzítve, és külsőleg
azonosak a finomválasztó-érintkezőkkel (átmenő furat M8-csavarokhoz, min-
dig vízszintesen elrendezve).

Ábra 75: Előválasztó-csatlakozóérintkezők durva-fokozatkapcsolásnál

Ábra 76: Forgási terület durva-fokozatkapcsolásnál

5.3.2.4 A terhelés alatti fokozatkapcsoló levezetőjének csatlakoztatása

5.3.2.4.1 Levezető-csatlakoztatás közvetlenül az olajedényen

A következő típusokra érvényes: OILTAP® MS III 300 Y
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A terhelés alatti fokozatkapcsoló levezetőjének csatlakoztatásához a követ-
kezőképpen járjon el:
1. Kösse össze a terhelés alatti fokozatkapcsoló levezetőjét az olajedényen

lévő levezető-csatlakozóval (M10-es átmenő furat). A szállítmány nem tar-
talmaz kábelsarukat és rögzítőanyagokat.

2. FIGYELEM!  Úgy helyezze el a választó levezetőit az előválasztó terüle-
tén (fordító vagy durvaválasztó), hogy azok kellő távolságra legyenek az
előválasztó mozgó alkatrészeitől. Ellenkező esetben fennáll az előválasz-
tó blokkolásának veszélye.

Ábra 77: Levezető-csatlakoztatás az olajedényen

Ábra 78: Levezető-csatlakoztatás az olajedényen

3. Biztosítsa a tömszelencét kilazulás és elmozdulás ellen (pl. feszítő aláté-
tek használatával).

5.3.2.4.2 Levezető-csatlakoztatás csatlakozógyűrűvel

A következő típusokra érvényes: OILTAP® MS I 301 és OILTAP® MS II 302

Az olajedény csatlakozógyűrűjén három ponton 12,5 mm átmérőjű átmenő
furatok vannak.
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A terhelés alatti fokozatkapcsoló levezetőjének csatlakoztatásához a követ-
kezőképpen járjon el:
1. Csatlakoztassa a terhelés alatti fokozatkapcsoló levezetőjét a csatlakozó-

gyűrűhöz kábelsaruval és csavarral. A szállítmány nem tartalmaz kábelsa-
rukat és rögzítőanyagokat.

2. Ügyeljen a csavarhosszra. Tartson legalább 2 mm távolságot az olaj-
edénytől.

Ábra 79: Olajedény csatlakozógyűrűje

Ábra 80: Olajedény csatlakozógyűrűje

3. Biztosítsa a tömszelencét kilazulás és elmozdulás ellen (pl. feszítő aláté-
tek használatával).
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5.3.3 Áttételmérés végrehajtása a szárítás előtt

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Terhelés alatti fokozatkapcsoló károsodása az áttételmérés szakszerűtlen
végrehajtása miatt.
► A terhelés alatti fokozatkapcsolót maximum 250-szer kapcsolja. Több

mint 250 kapcsolás esetén az olajedényt töltse meg szigetelőfolyadékkal,
és a választónál lévő érintkezők futófelületeit, valamint a választóhenger
hajtóművét kenje be szigetelőfolyadékkal.

► A terhelés alatti fokozatkapcsolót kizárólag a felső hajtóműfokozaton ke-
resztül kapcsolja az egyik üzemállásból a következőbe. Ehhez használ-
jon pl. egy becsavart (12 mm átmérőjű) kapcsolócsappal ellátott rövid (25
mm átmérőjű) csövet és hajtókereket vagy hajtókart. Fúrógép használata
esetén ne lépje túl a 250 f/perc értékű maximális fordulatszámot.

► Ellenőrizze az elért üzemi állást a terhelés alatti átkapcsoló fej fedelének
ablakán keresztül. Semmi esetre se haladja meg a mellékelt csatlakozta-
tási rajzon látható végállásokat.

► Közös hajtással rendelkező többoszlopos alkalmazásoknál az összes ter-
helés alatti fokozatkapcsoló fejet össze kell kötni a hajtótengely vízszin-
tes részein keresztül.

Az előválasztó működtetésekor fokozott nyomatékra van szükség.

1. Kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsolót a kívánt üzemállásba. A ter-
helés alatti átkapcsoló átkapcsolása jól hallható.

2. FIGYELEM!  A kapcsolási folyamat helytelen befejezése károkhoz vezet-
het a terhelés alatti fokozatkapcsolón. A terhelés alatti átkapcsoló átkap-
csolása után hajtson 2,5 fordulatot a felső hajtóműfokozat hajtótengelyén
ugyanebbe az irányba a kapcsolási folyamat megfelelő befejezéséhez.

3. Végezze el az áttételmérést.
4. Ismételje meg az áttételmérést minden üzemállásban.
5. Kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsolót beállítóállásba (lásd a terhe-

lés alatti fokozatkapcsoló mellékelt csatlakozó kapcsolási rajzát).

Az áttételmérés után nyissa ki a kerozinleeresztő csavart az olajedényben,
ha a terhelés alatti fokozatkapcsolót meg szeretné szárítani a transzformá-
tortartályban lévő kerozinnal. A szárítás után a terhelés alatti átkapcsoló be-
tétet ki kell szerelni, az olajedény kerozinleeresztő csavarját vissza kell zár-
ni, majd a terhelés alatti átkapcsoló betétet vissza kell szerelni.
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5.3.4 Egyenáramú ellenállás mérése a transzformátoron

A mérési egyenáram normál esetben a mért transzformátortekercs névle-
ges áramának 10 %-ára van korlátozva, hogy a tekercselés túlzott melege-
dése elkerülhető legyen.

Végezze el az egyenáramú ellenállás mérését a terhelés alatti fokozatkap-
csoló különböző üzemi állásaiban. Közben el kell döntenie, hogy a mérési
áramot az üzemi állás váltása közben megszakítja vagy nem.

Olajedény állapota a mérési áram megszakí-
tása nélkül

megszakítással (mérő-
áram = 0 A az üzemállás
váltása előtt)

Olajedény üres maximum 10 A DC maximum 50 A DC

Olajedény szigetelőfolya-
dékkal töltve

maximum 50 A DC maximum 50 A DC

Táblázat 6: Megengedett maximális mérési áramok az egyenáramú ellenállás transzformátoron
való mérésekor

5.3.5 Terhelés alatti fokozatkapcsoló szárítása szárítókemencében

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Az olajedényben lévő nedvesség csökkenti a szigetelőfolyadék átütési szi-
lárdságát és ezáltal károsítja a terhelés alatti fokozatkapcsolót.
► Szárítás után zárja le az olajedényt a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fe-

delével 10 órán belül.

Szárítsa meg a terhelés alatti fokozatkapcsolót az alábbi előírások szerint,
hogy biztosítsa a terhelés alatti fokozatkapcsoló MR által garantált dielektro-
mos értékeit.

A szárítókemencés szárítás lehetséges módjai:
▪ Vákuumos szárítás
▪ Kerozinos szárítás

Szárítókemencében történő szárítás helyett transzformátortartályban is szá-
rítható a terhelés alatti fokozatkapcsoló.

5.3.5.1 Vákuumos szárítás szárítókemencében

Amennyiben a szárítás után újra áttételmérést szeretne végezni, az „Áttétel-
mérés végrehajtása a szárítás után” [►Szakasz 5.3.10, Oldal 126] c. rész
szerint járjon el.
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5.3.5.1.1 Terhelés alatti fokozatkapcsoló beállítóállásba kapcsolása
► Kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsolót beállítóállásba. A beállítóállás

a terhelés alatti fokozatkapcsoló mellékelt csatlakozó kapcsolási rajzán
látható.

5.3.5.1.2 Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelének eltávolítása

 FIGYELMEZTETÉS Robbanásveszély!
A terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedele alatti robbanásveszélyes gázok
begyulladhatnak vagy berobbanhatnak és ezáltal súlyos vagy halálos sérü-
lést okozhatnak.
► Gondoskodjon arról, hogy ne legyen vagy ne keletkezzen gyújtóforrás, pl.

nyílt láng, forró felület vagy szikra (pl. statikus feltöltődéssel) a közvetlen
környezetben.

► Feszültségmentesítse az összes segédáramkört (pl. kapcsolásfelügyelő
berendezés, nyomáscsökkentő szelep, nyomásfelügyelő), mielőtt eltávo-
lítja a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét.

► A munkák alatt ne üzemeltessen elektromos készülékeket (pl. ütvecsava-
rozó okozta szikraképződés).

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Az olajedénybe eső apró alkatrészek blokkolhatják a terhelés alatti átkap-
csoló betétet, ezáltal károsíthatják a terhelés alatti fokozatkapcsolót.
► Ügyeljen arra, hogy ne essenek alkatrészek az olajedénybe.
► Ellenőrizze az összes apró alkatrész hiánytalanságát.

1. Ügyeljen arra, hogy az ablak le legyen zárva a fedéllel.
2. Távolítsa el a csavarokat és alátéteket a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej

fedeléről.

Ábra 81: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele
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3. Távolítsa el a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelét.

Ábra 82: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele

5.3.5.1.3 Terhelés alatti fokozatkapcsoló szárítása

FIGYELEM A terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedél és a terhelés alatti fo-
kozatkapcsoló tartozékok károsodása!
A terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedél és a terhelés alatti fokozatkapcsoló
tartozékok károsodnak, ha szárítják őket.
► Soha ne szárítsa a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét és a követke-

ző tartozékokat: motorhajtás, hajtótengely, védőrelé, nyomásfelügyelő,
nyomáscsökkentő szelep, szöghajtás, hőmérsékletérzékelő, olajszűrő be-
rendezés.

1. Hevítse fel a terhelés alatti fokozatkapcsolót levegőn, légköri nyomás mel-
lett, a hőmérsékletet óránként kb. 10 °C-kal növelve legfeljebb 110 °C-os
véghőmérsékletre.

2. Keringetett levegőn szárítsa elő a terhelés alatti fokozatkapcsolót legfel-
jebb 110 °C mellett legalább 20 órán át.

3. 105 °C és legfeljebb 125 °C mellett legalább 50 órán át szárítsa vákuum-
mal a terhelés alatti fokozatkapcsolót.

4. Maradék nyomás legfeljebb 10-3 bar.

5.3.5.1.4 A terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelének rögzítése

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
A hiányzó vagy sérült O-gyűrű, valamint a koszos tömítési felületek a szige-
telőfolyadék szivárgásához és ezáltal a terhelés alatti fokozatkapcsoló káro-
sodásához vezetnek.
► Fontos, hogy az O-gyűrű ne legyen meggyűrődve a terhelés alatti foko-

zatkapcsolófej fedelében.
► Ügyeljen arra, hogy az O-gyűrű ne sérüljön meg a fedél szerelése köz-

ben.
► Ügyeljen arra, hogy a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelén és a ter-

helés alatti fokozatkapcsoló fejen lévő tömítési felületek tiszták legyenek.
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1. Ellenőrizze az adaptertengelyben lévő retesz megfelelő rögzítését. Ha
szükséges, biztosítsa a reteszt vazelinnal a kiesés ellen.

Ábra 83: Retesz

2. Helyezze rá a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét a terhelés alatti fo-
kozatkapcsoló fejre úgy, hogy a piros háromszögek a terhelés alatti foko-
zatkapcsoló fejen és a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelén egy vo-
nalban legyenek.

Ábra 84: Háromszögek és O-gyűrű

3. Csavarozza össze a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét a terhelés
alatti fokozatkapcsoló fejjel.

Ábra 85: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele
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5.3.5.2 Kerozinos szárítás a szárítókemencében

Amennyiben a szárítás után újra áttételmérést szeretne végezni, az „Áttétel-
mérés végrehajtása a szárítás után” [►Szakasz 5.3.10, Oldal 126] c. rész
szerint járjon el.

5.3.5.2.1 Terhelés alatti fokozatkapcsoló beállítóállásba kapcsolása
► Kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsolót beállítóállásba. A beállítóállás

a terhelés alatti fokozatkapcsoló mellékelt csatlakozó kapcsolási rajzán
látható.

5.3.5.2.2 Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelének eltávolítása

 FIGYELMEZTETÉS Robbanásveszély!
A terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedele alatti robbanásveszélyes gázok
begyulladhatnak vagy berobbanhatnak és ezáltal súlyos vagy halálos sérü-
lést okozhatnak.
► Gondoskodjon arról, hogy ne legyen vagy ne keletkezzen gyújtóforrás, pl.

nyílt láng, forró felület vagy szikra (pl. statikus feltöltődéssel) a közvetlen
környezetben.

► Feszültségmentesítse az összes segédáramkört (pl. kapcsolásfelügyelő
berendezés, nyomáscsökkentő szelep, nyomásfelügyelő), mielőtt eltávo-
lítja a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét.

► A munkák alatt ne üzemeltessen elektromos készülékeket (pl. ütvecsava-
rozó okozta szikraképződés).

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Az olajedénybe eső apró alkatrészek blokkolhatják a terhelés alatti átkap-
csoló betétet, ezáltal károsíthatják a terhelés alatti fokozatkapcsolót.
► Ügyeljen arra, hogy ne essenek alkatrészek az olajedénybe.
► Ellenőrizze az összes apró alkatrész hiánytalanságát.
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1. Ügyeljen arra, hogy az ablak le legyen zárva a fedéllel.
2. Távolítsa el a csavarokat és alátéteket a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej

fedeléről.

Ábra 86: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele

3. Távolítsa el a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelét.

Ábra 87: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele

5.3.5.2.3 Kerozinleeresztő csavar kinyitása
► FIGYELEM!  Soha ne távolítsa el teljesen a kerozinleeresztő csavart.

Csak annyira nyissa ki az óramutató járásának irányába az olajedény-fe-
nék és a választóhajtómű közötti kerozinleeresztő csavart, amíg ellenál-
lást nem érez.
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Ábra 88: Kerozinleeresztő csavar

5.3.5.2.4 Terhelés alatti fokozatkapcsoló szárítása

FIGYELEM A terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedél és a terhelés alatti fo-
kozatkapcsoló tartozékok károsodása!
A terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedél és a terhelés alatti fokozatkapcsoló
tartozékok károsodnak, ha szárítják őket.
► Soha ne szárítsa a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét és a követke-

ző tartozékokat: motorhajtás, hajtótengely, védőrelé, nyomásfelügyelő,
nyomáscsökkentő szelep, szöghajtás, hőmérsékletérzékelő, olajszűrő be-
rendezés.

1. Kb. 90 °C-os hőmérséklet mellett vezessen be kerozingőzt. Tartsa állandó
szinten a hőmérsékletet 3…4 órán át.

2. Óránként kb. 10 °C-kal növelje a kerozingőz hőmérsékletét az elérni kí-
vánt, legfeljebb 125 °C-os véghőmérsékletre a terhelés alatti fokozatkap-
csolón.

3. 105 °C és legfeljebb 125 °C mellett legalább 50 órán át szárítsa vákuum-
mal a terhelés alatti fokozatkapcsolót.

4. Maradék nyomás legfeljebb 10-3 bar.

5.3.5.2.5 Kerozinleeresztő csavar lezárása
► FIGYELEM!  Nyitva hagyott kerozinleeresztő csavar esetén szigetelőfo-

lyadék szivároghat az olajedényből, ami a terhelés alatti fokozatkapcsoló
károsodásához vezethet. Zárja vissza a kerozinleeresztő csavart (meghú-
zási nyomaték: 20 Nm).
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5.3.5.2.6 A terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelének rögzítése

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
A hiányzó vagy sérült O-gyűrű, valamint a koszos tömítési felületek a szige-
telőfolyadék szivárgásához és ezáltal a terhelés alatti fokozatkapcsoló káro-
sodásához vezetnek.
► Fontos, hogy az O-gyűrű ne legyen meggyűrődve a terhelés alatti foko-

zatkapcsolófej fedelében.
► Ügyeljen arra, hogy az O-gyűrű ne sérüljön meg a fedél szerelése köz-

ben.
► Ügyeljen arra, hogy a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelén és a ter-

helés alatti fokozatkapcsoló fejen lévő tömítési felületek tiszták legyenek.

1. Ellenőrizze az adaptertengelyben lévő retesz megfelelő rögzítését. Ha
szükséges, biztosítsa a reteszt vazelinnal a kiesés ellen.

Ábra 89: Retesz

2. Helyezze rá a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét a terhelés alatti fo-
kozatkapcsoló fejre úgy, hogy a piros háromszögek a terhelés alatti foko-
zatkapcsoló fejen és a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelén egy vo-
nalban legyenek.

Ábra 90: Háromszögek és O-gyűrű
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3. Csavarozza össze a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét a terhelés
alatti fokozatkapcsoló fejjel.

Ábra 91: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele

5.3.6 A terhelés alatti fokozatkapcsoló fej felső részének leemelése a
támasztókarimáról (alsó rész)

5.3.6.1 Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelének eltávolítása

 FIGYELMEZTETÉS Robbanásveszély!
A terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedele alatti robbanásveszélyes gázok
begyulladhatnak vagy berobbanhatnak és ezáltal súlyos vagy halálos sérü-
lést okozhatnak.
► Gondoskodjon arról, hogy ne legyen vagy ne keletkezzen gyújtóforrás, pl.

nyílt láng, forró felület vagy szikra (pl. statikus feltöltődéssel) a közvetlen
környezetben.

► Feszültségmentesítse az összes segédáramkört (pl. kapcsolásfelügyelő
berendezés, nyomáscsökkentő szelep, nyomásfelügyelő), mielőtt eltávo-
lítja a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét.

► A munkák alatt ne üzemeltessen elektromos készülékeket (pl. ütvecsava-
rozó okozta szikraképződés).

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Az olajedénybe eső apró alkatrészek blokkolhatják a terhelés alatti átkap-
csoló betétet, ezáltal károsíthatják a terhelés alatti fokozatkapcsolót.
► Ügyeljen arra, hogy ne essenek alkatrészek az olajedénybe.
► Ellenőrizze az összes apró alkatrész hiánytalanságát.
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1. Ügyeljen arra, hogy az ablak le legyen zárva a fedéllel.
2. Az ideiglenes rögzítést és a távtartó idomokat eltávolítva engedje le las-

san a terhelés alatti fokozatkapcsolót.

Ábra 92: Ideiglenes rögzítés és távtartó idomok

3. Távolítsa el a csavarokat és alátéteket a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej
fedeléről.

Ábra 93: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele

4. Távolítsa el a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelét.

Ábra 94: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele
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5.3.6.2 Állásjelző eltávolítása
► Húzza le a rugós kapcsot a tengely végéről, és távolítsa el az állásjelző

tárcsát.

Ábra 95: Állásjelző tárcsa

5.3.6.3 A kapcsolásfelügyelő berendezés csatlakozójának leválasztása

 VESZÉLY Áramütés!
Amennyiben a kapcsolásfelügyelő berendezés tápfeszültség alatt áll, áram-
ütés következhet be.
► Válassza le a kapcsolásfelügyelő berendezést a tápfeszültségről és biz-

tosítsa visszakapcsolás ellen.

FIGYELEM A kapcsolásfelügyelő berendezés károsodása!
A kapcsolásfelügyelő berendezés óvatlan leválasztás következtében káro-
sodhat, ami károkat okozhat a terhelés alatti fokozatkapcsolón.
► Óvatosan válassza le a kapcsolásfelügyelő berendezést, hogy a csatla-

kozóvezetékek ne sérüljenek, ill. ne szakadjanak ki.

1. Emelje ki a csatlakozót és a vezetékeket a tartóból és a tartókapcsokból.

Ábra 96: Csatlakozó kiemelése
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2. Válassza le a csatlakozót.

Ábra 97: Csatlakozó leválasztása

3. Illessze vissza a csatlakozó B részét a tartóba.

Ábra 98: Csatlakozó B részének beillesztése a tartóba

4. A nyíl irányába húzza ki annyira a csatlakozó A részét, hogy az a csőve-
zeték-csatlakozók között legyen, és a kábel a terhelés alatti átkapcsoló
betét kihúzásakor ne sérülhessen.

Ábra 99: Csatlakozó A részének kihúzása
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5.3.6.4 Terhelés alatti átkapcsoló betét kiemelése
1. Lazítsa ki az anyákat és biztosítóelemeket a terhelés alatti átkapcsoló be-

tét tartólapján. 
FIGYELEM!  Ügyeljen arra, hogy ne essenek alkatrészek az olajedénybe.
Az olajedénybe eső alkatrészek blokkolhatják a terhelés alatti átkapcsoló
betétet, ezáltal károsíthatják a terhelés alatti fokozatkapcsolót és a transz-
formátort. Ki- és beszereléskor ellenőrizze az összes alkatrész hiánytalan-
ságát.

Ábra 100: A terhelés alatti átkapcsoló betét tartólapja

2. Akassza be az emelőláncot a terhelés alatti átkapcsoló betét tartólapjának
füleibe, és függőlegesen húzza a terhelés alatti átkapcsoló betét fölé.

Ábra 101: A tartólap fülei
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3. Emelje ki lassan és függőlegesen a terhelés alatti átkapcsoló betétet.

Ábra 102: Terhelés alatti átkapcsoló betét kiemelése

4.  VIGYÁZAT!  Az instabil módon felállított terhelés alatti átkapcsoló be-
tét feldőlhet és sérüléseket és anyagi károkat okozhat. Állítsa sík felületre
a terhelés alatti átkapcsoló betétet és biztosítsa feldőlés ellen.

5.3.6.5 Olajszívó vezeték eltávolítása
► Húzza ki befelé az olajszívó vezeték csatlakozóidomát a terhelés alatti fo-

kozatkapcsoló fejben. Ügyeljen az O-gyűrűre.

Ábra 103: Olajszívó vezeték
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5.3.6.6 Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej leemelése a támasztókarimáról
1. Távolítsa el a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej és a támasztókarima kö-

zötti anyákat és biztosítóelemeket.

Ábra 104: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej anyákkal

2. Emelje le a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejet a támasztókarimáról.

Ábra 105: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej
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5.3.7 Harangtartály felhelyezése és a terhelés alatti fokozatkapcsoló
összekötése a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej felső részével

5.3.7.1 Harangtartály felhelyezése
1. Tisztítsa meg a támasztókarima tömítési felületét, helyezze rá az O-gyűrűt

a karimára.

Ábra 106: Támasztókarima O-gyűrűvel

2. Emelje a transzformátor aktív része fölé a harangtartályt.

Ábra 107: Harangtartály
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5.3.7.2 Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej felső részének pozicionálása a
harangtartályon
1. FIGYELEM!  A nem megfelelő tömítések olajszivárgáshoz és ezáltal a

terhelés alatti fokozatkapcsoló károsodásához vezetnek. Helyezzen az al-
kalmazott szigetelőfolyadékhoz megfelelő tömítést a  csatlakozóperem-
re . Tisztítsa meg a csatlakozóperem és a terhelés alatti fokozatkapcso-
ló fej tömítési felületeit.

Ábra 108: Karima tömítéssel
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2. Eressze le és pozicionálja a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej felső részét
a csatlakozóperemre úgy, hogy a háromszögek, csapok és furatok egy
vonalban legyenek a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej felső részén és al-
só részén.

Ábra 109: Jelölések és csapok
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5.3.7.3 Terhelés alatti fokozatkapcsoló összekötése a terhelés alatti
fokozatkapcsoló fej felső részével

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsoló szakszerűtlen felemelé-
se miatt!
Amennyiben a terhelés alatti fokozatkapcsoló felemeléséhez a támasztóka-
rima összekötő csavarjait használják, a csavarok megsérülhetnek, ami miatt
lehetetlenné válik a terhelés alatti fokozatkapcsoló és a fej szakszerű ösz-
szecsavarozása!
► A terhelés alatti fokozatkapcsolót mindig az arra szolgáló emelőgerendá-

val húzza felfelé, soha ne a támasztókarima összekötő csavarjaival.

1. Akassza be az emelőgerendát a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejbe.

Ábra 110: Emelőgerenda

2. FIGYELEM!  Ha pontatlanul illeszkedik a terhelés alatti fokozatkapcsoló
fej a támasztókarimához, akkor a terhelés alatti fokozatkapcsoló feleme-
lés közben károsodhat. Emelje fel a terhelés alatti fokozatkapcsolót az
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emelőgerendával és ügyeljen arra, hogy a háromszögek egy vonalban le-
gyenek és a támasztókarima összes csapja becsússzon a terhelés alatti
fokozatkapcsoló fej rögzítőfurataiba.

Ábra 111: Terhelés alatti fokozatkapcsoló felemelése

3. Csavarozza össze a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej felső részét és alsó
részét a pirossal jelölt területen.

Ábra 112: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej összecsavarozása a támasztókarimával
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4. Távolítsa el az emelőgerendát.

Ábra 113: Emelőgerenda eltávolítása

5. Csavarozza össze a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejet a karimával.

Ábra 114: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej összecsavarozása a karimával
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5.3.7.4 Olajszívó vezeték behelyezése
1. Enyhén zsírozza be az olajszívó vezeték O-gyűrűit.
2. Helyezze be az olajszívó vezetéket a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejbe.

Ügyeljen az O-gyűrűk helyes rögzítésére.

Ábra 115: Olajszívó vezeték

5.3.7.5 Terhelés alatti átkapcsoló betét behelyezése
1. Biztosítsa, hogy a választókuplung és a jelzőmű a terhelés alatti átkap-

csoló betét beszereléséhez beállítóállásban álljon.

Ábra 116: Beállítóállás
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2. Akassza be az emelőláncot a terhelés alatti átkapcsoló betét tartólapjának
füleibe, és függőlegesen húzza a terhelés alatti átkapcsoló betét fölé.

Ábra 117: A tartólap fülei

3. Igazítsa be úgy a terhelés alatti átkapcsoló betétet, hogy fent az energia-
tárolón és a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejen a piros háromszögek el-
lenkező irányba nézzenek.

Ábra 118: Terhelés alatti átkapcsoló betét beigazítása
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4. Forgassa olyan helyzetbe a kuplungcsövet, hogy a kuplungcső és a tartó-
lap piros háromszögei egymás felé nézzenek.

Ábra 119: Kuplungcső

5. Lassan engedje le a terhelés alatti átkapcsoló betétet.
6. Ügyeljen a tartólap terhelés alatti fokozatkapcsoló fejen belüli megfelelő

helyzetére. A pirossal jelölt területnek szabadon kell maradnia.
7. Rögzítse a terhelés alatti átkapcsoló betét tartólapját anyákkal és biztosí-

tóelemekkel.

Ábra 120: A terhelés alatti átkapcsoló betét tartólapja
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5.3.7.6 A kapcsolásfelügyelő berendezés csatlakozójának bedugása
1. Emelje ki a tartóból a csatlakozó B részét.

Ábra 121: A csatlakozó B része

2. Csatlakozó bedugása

Ábra 122: Csatlakozó bedugása

3. Illessze be a csatlakozót a tartóba, rögzítse a vezetékeket a tartókapcsok-
ban a csatlakozó mindkét oldalán.

Ábra 123: Csatlakozó beillesztése a tartóba
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5.3.7.7 Állásjelző behelyezése

Az állásjelző tárcsát a menesztőcsap miatt csak a megfelelő helyzetben le-
het beszerelni.

► Illessze rá az állásjelző tárcsát a tengelyre, majd húzza rá a rugós kap-
csot a tengely végére.

Ábra 124: Állásjelző tárcsa

5.3.7.8 A terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelének rögzítése

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
A hiányzó vagy sérült O-gyűrű, valamint a koszos tömítési felületek a szige-
telőfolyadék szivárgásához és ezáltal a terhelés alatti fokozatkapcsoló káro-
sodásához vezetnek.
► Fontos, hogy az O-gyűrű ne legyen meggyűrődve a terhelés alatti foko-

zatkapcsolófej fedelében.
► Ügyeljen arra, hogy az O-gyűrű ne sérüljön meg a fedél szerelése köz-

ben.
► Ügyeljen arra, hogy a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelén és a ter-

helés alatti fokozatkapcsoló fejen lévő tömítési felületek tiszták legyenek.



5 Szerelés

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021110 4441130/01 HUOILTAP® MS

1. Ellenőrizze az adaptertengelyben lévő retesz megfelelő rögzítését. Ha
szükséges, biztosítsa a reteszt vazelinnal a kiesés ellen.

Ábra 125: Retesz

2. Helyezze rá a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét a terhelés alatti fo-
kozatkapcsoló fejre úgy, hogy a piros háromszögek a terhelés alatti foko-
zatkapcsoló fejen és a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelén egy vo-
nalban legyenek.

Ábra 126: Háromszögek és O-gyűrű

3. Csavarozza össze a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét a terhelés
alatti fokozatkapcsoló fejjel.

Ábra 127: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele
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5.3.8 Terhelés alatti fokozatkapcsoló szárítása
transzformátortartályban

Szárítsa meg a terhelés alatti fokozatkapcsolót az alábbi előírások szerint,
hogy biztosítsa a terhelés alatti fokozatkapcsoló MR által garantált dielektro-
mos értékeit.

Ha a transzformátortartályban szeretné szárítani a terhelés alatti fokozatkap-
csolót, először véglegesítse a transzformátor összeszerelését, majd végezze
el a szárítást.

A transzformátortartályos szárítás lehetséges módjai:
▪ Vákuumos szárítás
▪ Kerozinos szárítás

Transzformátortartályban történő szárítás helyett szárítókemencében is szá-
rítható a terhelés alatti fokozatkapcsoló.

5.3.8.1 Vákuumos szárítás transzformátortartályban

A terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele a teljes szárítási folyamat alatt
zárva marad.

1. Iktasson be összekötő vezetéket a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejen
tetszés szerint az E2 és Q vagy E2 és R csatlakozók közé.

2. Zárja le megfelelő vakfedéllel a nem használt csővezeték-csatlakozókat.

Ábra 128: Összekötő vezeték

Vákuumos szárítás transzformátortartályban
1. Hevítse fel a terhelés alatti fokozatkapcsolót levegőn, légköri nyomás mel-

lett, a hőmérsékletet óránként kb. 10 °C-kal növelve legfeljebb 110 °C-os
véghőmérsékletre.

2. Keringetett levegőn szárítsa elő a terhelés alatti fokozatkapcsolót legfel-
jebb 110 °C mellett legalább 20 órán át.
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3. 105 °C és legfeljebb 125 °C mellett legalább 50 órán át szárítsa vákuum-
mal a terhelés alatti fokozatkapcsolót.

4. Maradék nyomás legfeljebb 10-3 bar.

Amennyiben a szárítás után újra áttételmérést szeretne végezni, az „Áttétel-
mérés végrehajtása a szárítás után” [►Szakasz 5.3.10, Oldal 126] c. rész
szerint járjon el.

5.3.8.2 Kerozinos szárítás transzformátortartályban

A transzformátortartályban történő kerozinos szárításnál szárítás előtt ki kell
nyitnia a kerozinleeresztő csavart, hogy a kerozin-kondenzátum kifolyhasson
az olajedényből.

A kerozinleeresztő csavar az olajedény alján található, és kívülről általában
nem lehet hozzáférni. Ezért először ki kell szerelni a terhelés alatti átkapcso-
ló betétet, ki kell nyitni a kerozinleeresztő csavart, majd vissza kell szerelni a
terhelés alatti átkapcsoló betétet. Szárítás után újra ki kell szerelni a terhelés
alatti átkapcsoló betétet, hogy a kerozinleeresztő csavart vissza lehessen
zárni.

Ha a transzformátortartályban való kerozinos szárításhoz a kerozinleeresztő
csavart már a terhelés alatti fokozatkapcsoló transzformátorba való beépíté-
se közben kinyitotta, akkor közvetlenül megkezdheti a szárítást.

5.3.8.2.1 Terhelés alatti átkapcsoló betét kiszerelése

5.3.8.2.1.1 Terhelés alatti fokozatkapcsoló beállítóállásba kapcsolása
► Kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsolót beállítóállásba. A beállítóállás

a terhelés alatti fokozatkapcsoló mellékelt csatlakozó kapcsolási rajzán
látható.

5.3.8.2.1.2 Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelének eltávolítása

 FIGYELMEZTETÉS Robbanásveszély!
A terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedele alatti robbanásveszélyes gázok
begyulladhatnak vagy berobbanhatnak és ezáltal súlyos vagy halálos sérü-
lést okozhatnak.
► Gondoskodjon arról, hogy ne legyen vagy ne keletkezzen gyújtóforrás, pl.

nyílt láng, forró felület vagy szikra (pl. statikus feltöltődéssel) a közvetlen
környezetben.

► Feszültségmentesítse az összes segédáramkört (pl. kapcsolásfelügyelő
berendezés, nyomáscsökkentő szelep, nyomásfelügyelő), mielőtt eltávo-
lítja a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét.

► A munkák alatt ne üzemeltessen elektromos készülékeket (pl. ütvecsava-
rozó okozta szikraképződés).
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FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Az olajedénybe eső apró alkatrészek blokkolhatják a terhelés alatti átkap-
csoló betétet, ezáltal károsíthatják a terhelés alatti fokozatkapcsolót.
► Ügyeljen arra, hogy ne essenek alkatrészek az olajedénybe.
► Ellenőrizze az összes apró alkatrész hiánytalanságát.

1. Ügyeljen arra, hogy az ablak le legyen zárva a fedéllel.
2. Távolítsa el a csavarokat és alátéteket a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej

fedeléről.

Ábra 129: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele

3. Távolítsa el a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelét.

Ábra 130: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele
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5.3.8.2.1.3 Állásjelző eltávolítása
► Húzza le a rugós kapcsot a tengely végéről, és távolítsa el az állásjelző

tárcsát.

Ábra 131: Állásjelző tárcsa

5.3.8.2.1.4 A kapcsolásfelügyelő berendezés csatlakozójának leválasztása

 VESZÉLY Áramütés!
Amennyiben a kapcsolásfelügyelő berendezés tápfeszültség alatt áll, áram-
ütés következhet be.
► Válassza le a kapcsolásfelügyelő berendezést a tápfeszültségről és biz-

tosítsa visszakapcsolás ellen.

FIGYELEM A kapcsolásfelügyelő berendezés károsodása!
A kapcsolásfelügyelő berendezés óvatlan leválasztás következtében káro-
sodhat, ami károkat okozhat a terhelés alatti fokozatkapcsolón.
► Óvatosan válassza le a kapcsolásfelügyelő berendezést, hogy a csatla-

kozóvezetékek ne sérüljenek, ill. ne szakadjanak ki.

1. Emelje ki a csatlakozót és a vezetékeket a tartóból és a tartókapcsokból.

Ábra 132: Csatlakozó kiemelése
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2. Válassza le a csatlakozót.

Ábra 133: Csatlakozó leválasztása

3. Illessze vissza a csatlakozó B részét a tartóba.

Ábra 134: Csatlakozó B részének beillesztése a tartóba

4. A nyíl irányába húzza ki annyira a csatlakozó A részét, hogy az a csőve-
zeték-csatlakozók között legyen, és a kábel a terhelés alatti átkapcsoló
betét kihúzásakor ne sérülhessen.

Ábra 135: Csatlakozó A részének kihúzása
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5.3.8.2.1.5 Terhelés alatti átkapcsoló betét kiemelése
1. Távolítsa el a csavarokat és biztosítóelemeket a terhelés alatti átkapcsoló

betét tartólapjáról.

Ábra 136: A terhelés alatti átkapcsoló betét tartólapja

2. Akassza be az emelőláncot a terhelés alatti átkapcsoló betét tartólapjának
füleibe, és függőlegesen húzza a terhelés alatti átkapcsoló betét fölé.

Ábra 137: A tartólap fülei
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3. Emelje ki lassan és függőlegesen a terhelés alatti átkapcsoló betétet.

Ábra 138: Terhelés alatti átkapcsoló betét kiemelése

4.  VIGYÁZAT!  Az instabil módon felállított terhelés alatti átkapcsoló be-
tét feldőlhet és sérüléseket és anyagi károkat okozhat. Állítsa sík felületre
a terhelés alatti átkapcsoló betétet és biztosítsa feldőlés ellen.

5.3.8.2.2 Kerozinleeresztő csavar kinyitása
► FIGYELEM!  Soha ne távolítsa el teljesen a kerozinleeresztő csavart.

Hosszított dugókulccsal nyissa ki az óramutató járásával ellentétes irány-
ba a kerozinleeresztő csavart a nehéz mozgathatóság eléréséig.

Ábra 139: Kerozinleeresztő csavar
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5.3.8.2.3 Terhelés alatti átkapcsoló betét behelyezése

5.3.8.2.3.1 Terhelés alatti átkapcsoló betét behelyezése
1. Biztosítsa, hogy a választókuplung és a jelzőmű a terhelés alatti átkap-

csoló betét beszereléséhez beállítóállásban álljon.

Ábra 140: Beállítóállás

2. Akassza be az emelőláncot a terhelés alatti átkapcsoló betét tartólapjának
füleibe, és függőlegesen húzza a terhelés alatti átkapcsoló betét fölé.

Ábra 141: A tartólap fülei
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3. Igazítsa be úgy a terhelés alatti átkapcsoló betétet, hogy fent az energia-
tárolón és a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejen a piros háromszögek el-
lenkező irányba nézzenek.

Ábra 142: Terhelés alatti átkapcsoló betét beigazítása

4. Forgassa olyan helyzetbe a kuplungcsövet, hogy a kuplungcső és a tartó-
lap piros háromszögei egymás felé nézzenek.

Ábra 143: Kuplungcső
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5. Lassan engedje le a terhelés alatti átkapcsoló betétet.
6. Rögzítse a terhelés alatti átkapcsoló betét tartólapját csavarokkal és bizto-

sítóelemekkel.

Ábra 144: A terhelés alatti átkapcsoló betét tartólapja

5.3.8.2.3.2 A kapcsolásfelügyelő berendezés csatlakozójának bedugása
1. Emelje ki a tartóból a csatlakozó B részét.

Ábra 145: A csatlakozó B része

2. Csatlakozó bedugása

Ábra 146: Csatlakozó bedugása
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3. Illessze be a csatlakozót a tartóba, rögzítse a vezetékeket a tartókapcsok-
ban a csatlakozó mindkét oldalán.

Ábra 147: Csatlakozó beillesztése a tartóba

5.3.8.2.3.3 Állásjelző behelyezése

Az állásjelző tárcsát a menesztőcsap miatt csak a megfelelő helyzetben le-
het beszerelni.

► Illessze rá az állásjelző tárcsát a tengelyre, majd húzza rá a rugós kap-
csot a tengely végére.

Ábra 148: Állásjelző tárcsa
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5.3.8.2.3.4 A terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelének rögzítése

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
A hiányzó vagy sérült O-gyűrű, valamint a koszos tömítési felületek a szige-
telőfolyadék szivárgásához és ezáltal a terhelés alatti fokozatkapcsoló káro-
sodásához vezetnek.
► Fontos, hogy az O-gyűrű ne legyen meggyűrődve a terhelés alatti foko-

zatkapcsolófej fedelében.
► Ügyeljen arra, hogy az O-gyűrű ne sérüljön meg a fedél szerelése köz-

ben.
► Ügyeljen arra, hogy a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelén és a ter-

helés alatti fokozatkapcsoló fejen lévő tömítési felületek tiszták legyenek.

1. Ellenőrizze az adaptertengelyben lévő retesz megfelelő rögzítését. Ha
szükséges, biztosítsa a reteszt vazelinnal a kiesés ellen.

Ábra 149: Retesz

2. Helyezze rá a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét a terhelés alatti fo-
kozatkapcsoló fejre úgy, hogy a piros háromszögek a terhelés alatti foko-
zatkapcsoló fejen és a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelén egy vo-
nalban legyenek.

Ábra 150: Háromszögek és O-gyűrű
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3. Csavarozza össze a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét a terhelés
alatti fokozatkapcsoló fejjel.

Ábra 151: Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele

5.3.8.2.4 Terhelés alatti fokozatkapcsoló szárítása
1. Csatlakoztassa a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej R és Q csővezeték-

csatlakozóit egy közös vezetékkel a kerozingőz-vezetékhez.
2. Zárja le megfelelő vakfedéllel a nem használt csővezeték-csatlakozókat.

Ábra 152: közös vezeték

Kerozinos szárítás transzformátortartályban
1. Kb. 90 °C-os hőmérséklet mellett vezessen be kerozingőzt. Tartsa állandó

szinten a hőmérsékletet 3…4 órán át.
2. Óránként kb. 10 °C-kal növelje a kerozingőz hőmérsékletét az elérni kí-

vánt, legfeljebb 125 °C-os véghőmérsékletre a terhelés alatti fokozatkap-
csolón.

3. 105 °C és legfeljebb 125 °C mellett legalább 50 órán át szárítsa vákuum-
mal a terhelés alatti fokozatkapcsolót.

4. Maradék nyomás legfeljebb 10-3 bar.
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5.3.8.2.5 Kerozinleeresztő csavar lezárása

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Az olajedényben lévő nedvesség csökkenti a szigetelőfolyadék átütési szi-
lárdságát és ezáltal károsítja a terhelés alatti fokozatkapcsolót.
► Szárítás után zárja le az olajedényt a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fe-

delével 10 órán belül.

1. Szerelje ki a terhelés alatti átkapcsoló betétet [►Szakasz 5.3.8.2.1, Oldal
112].

2. FIGYELEM!  Nyitva hagyott kerozinleeresztő csavar esetén szigetelőfo-
lyadék szivároghat az olajedényből, ami a terhelés alatti fokozatkapcsoló
károsodásához vezethet. Az óramutató járásának irányába zárja le a ke-
rozinleeresztő csavart hosszított dugókulccsal (meghúzási nyomaték: 20
Nm).

3. Helyezze be a terhelés alatti átkapcsoló betétet [►Szakasz 5.3.8.2.3, Ol-
dal 118].

Amennyiben a szárítás után újra áttételmérést szeretne végezni, az „Áttétel-
mérés végrehajtása a szárítás után” [►Szakasz 5.3.10, Oldal 126] c. rész
szerint járjon el.

5.3.9 A terhelés alatti fokozatkapcsoló olajedényének feltöltése
szigetelőfolyadékkal

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
A nem megfelelő szigetelőfolyadékok a terhelés alatti fokozatkapcsoló káro-
sodásához vezetnek!
► Kizárólag a gyártó által jóváhagyott szigetelőfolyadékokat [►Szakasz

8.1, Oldal 223] használja.
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A szárítás után lehetőleg minél hamarabb töltse fel újra szigetelőfolyadékkal
az olajedényt (terhelés alatti átkapcsoló betét beszerelve), hogy a rendszer
ne vegyen fel túl sok nedvességet a környezetből.
1. Iktasson be összekötő vezetéket az E2 csővezeték-csatlakozó és az R, S

vagy Q csővezeték-csatlakozók valamelyike közé, hogy az evakuálás
alatt egyforma nyomásviszonyok legyenek az olajedényben és a transz-
formátorban.

Ábra 153: Összekötő vezeték az E2 és Q között

2. Töltse fel új szigetelőfolyadékkal a terhelés alatti fokozatkapcsolót a terhe-
lés alatti fokozatkapcsoló fej két szabad csővezeték-csatlakozójának egyi-
kén keresztül.

Ábra 154: S és R csővezeték-csatlakozó
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5.3.10 Áttételmérés végrehajtása a szárítás után

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
Terhelés alatti fokozatkapcsoló károsodása az áttételmérés szakszerűtlen
végrehajtása miatt.
► Győződjön meg róla, hogy a választó/feszültségmentes átkapcsoló telje-

sen bemerül a szigetelőfolyadékba, és a terhelés alatti fokozatkapcsoló
olajedénye teljesen fel van töltve szigetelőfolyadékkal.

► A terhelés alatti fokozatkapcsolót kizárólag a felső hajtóműfokozaton ke-
resztül kapcsolja az egyik üzemállásból a következőbe. Ehhez használ-
jon pl. egy becsavart (12 mm átmérőjű) kapcsolócsappal ellátott rövid (25
mm átmérőjű) csövet és hajtókereket vagy hajtókart. Fúrógép használata
esetén ne lépje túl a 250 f/perc értékű maximális fordulatszámot.

► Ellenőrizze az elért üzemi állást a terhelés alatti átkapcsoló fej fedelének
ablakán keresztül. Semmi esetre se haladja meg a mellékelt csatlakozta-
tási rajzon látható végállásokat.

► Közös hajtással rendelkező többoszlopos alkalmazásoknál az összes ter-
helés alatti fokozatkapcsoló fejet össze kell kötni a hajtótengely vízszin-
tes részén keresztül.

Az előválasztó működtetésekor fokozott nyomatékra van szükség.

1. Kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsolót a kívánt üzemállásba. A ter-
helés alatti átkapcsoló átkapcsolása jól hallható.

2. FIGYELEM!  A kapcsolási folyamat helytelen befejezése károkhoz vezet-
het a terhelés alatti fokozatkapcsolón. A terhelés alatti átkapcsoló átkap-
csolása után hajtson 2,5 fordulatot a felső hajtóműfokozat hajtótengelyén
ugyanebbe az irányba a kapcsolási folyamat megfelelő befejezéséhez.

3. Végezze el az áttételmérést.
4. Ismételje meg az áttételmérést minden üzemállásban.
5. Kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsolót beállítóállásba (lásd a terhe-

lés alatti fokozatkapcsoló mellékelt csatlakozó kapcsolási rajzát).
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5.4 Védőberendezések és hajtóelemek felszerelése

5.4.1 Kapcsolásfelügyelő berendezés csatlakoztatása

 VESZÉLY Életveszély elektromos feszültség miatt!
Életveszély elektromos feszültség miatt a készülék szerelése és csatlakoz-
tatása közben.
► Feszültségmentesítse és biztosítsa visszakapcsolás ellen a készüléket

és a perifériákat.

► Csatlakoztassa a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejbe beszerelt felügyelő
érintkezőket (kapocsdoboz a Q csővezeték-csatlakozónál) egy összekötő
vezetéken keresztül a motorhajtás kapcsaihoz a mellékelt csatlakoztatási
rajznak megfelelően.

5.4.2 A védőrelé beszerelése csővezetékbe és csatlakoztatása

 FIGYELMEZTETÉS Robbanásveszély!
A robbanásveszélyes gázok a védőrelében begyulladhatnak vagy berob-
banhatnak és ezáltal súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak.
► A védőrelén végzett további munkák megkezdése előtt várjon 15 percet a

transzformátor kikapcsolása után, hogy a gázok elillanhassanak.
► Gondoskodjon arról, hogy ne legyen vagy ne keletkezzen gyújtóforrás, pl.

nyílt láng, forró felület vagy szikra (pl. statikus feltöltődéssel) a közvetlen
környezetben.

► A munka megkezdése előtt kapcsoljon le minden segédáramkört.
► A munkák alatt ne üzemeltessen elektromos készülékeket (pl. ütvecsava-

rozó okozta szikraképződés)

Az összes transzformátorellenőrzést mindig beszerelt és csatlakoztatott vé-
dőrelével végezze el.
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5.4.2.1 A védőrelé működésének ellenőrzése

A védőrelének a terhelés alatti fokozatkapcsolófej és az olaj tágulási tartály
közötti csővezetékbe való beszerelése előtt ellenőrizze annak működését.
Az elektromos folytonosság ellenőrzésére szolgáló érintkezőállások a mellé-
kelt méretrajzon láthatók.
1. Lazítsa ki a kapocsdoboz-fedél csavarjait és emelje le a kapocsdoboz fe-

delét.

Ábra 155: A kapocsdoboz fedele

2. Lazítsa ki a potenciál-összekötő hornyos csavarját és vegye le a kapocs-
doboz-fedelet a huzallal együtt.

Ábra 156: A kapocsdoboz fedele

FIGYELEM A védőrelé károsodása!
A védőrelé károsodása szakszerűtlen kezelés miatt.
► Sohase nyomja meg egyszerre a két ellenőrző nyomógombot.
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3. Nyomja meg a KI ellenőrző nyomógombot.
ð A terelőgát ferdén áll. A jelzés az ablak közepén jelenik meg.

Ábra 157: KI állás

4. Nyomja meg az ÜZEM ellenőrző nyomógombot.
ð A terelőgát függőlegesen áll.

Ábra 158: ÜZEM állás
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5. Helyezze be a kapocsdoboz-fedélhez tartozó huzalt, majd rögzítse a hor-
nyos csavarral.

Ábra 159: A kapocsdoboz fedele

6. Illessze fel a kapocsdoboz-fedelet és rögzítse a csavarokkal.

Ábra 160: A kapocsdoboz fedele

5.4.2.2 A védőrelé beszerelése csővezetékbe

A védőrelé beépítéséhez és helyes működéséhez vegye figyelembe a követ-
kezőket:
1. Győződjön meg arról, hogy nincsenek idegen anyagok a csővezetékben

és a tágulási tartályban.
2. A védőrelét úgy szerelje be, hogy könnyen hozzáférhető legyen a későbbi

karbantartási munkákhoz.
3. A védőrelét jól rögzítve és rezgésmentesen szerelje be.
4. Az ellenőrző nyomógombok felül legyenek.
5. A csővezeték belső átmérője legalább 25 mm legyen.
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6. A mágneses térerő (átvezetések, gyűjtősínek stb.) előírt értéke <20 kA/m.
Nagyobb térerősségek negatívan befolyásolhatják a védőrelé működését.

7. A védőrelé és az olaj tágulási tartály közötti csővezetéket legalább 2%-os
(1,2°) emelkedéssel fektesse a kapcsológázok akadálytalan távozása ér-
dekében.

8. A védőrelé vízszintes üzemi helyzetben, a terhelés alatti fokozatkapcsoló
fej közvetlen közelében használható. A tágulási tartály irányában legfel-
jebb 5°-os pozitív dőlés engedélyezett a vízszintes síkhoz képest. A füg-
gőleges síkhoz képest legfeljebb 5°-os dőlés engedélyezett mindkét olda-
lon.

Ábra 161: Védőrelé beszerelése
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9. A kapocsdoboz fedelén lévő jelzőnyíl a terhelés alatti fokozatkapcsoló olaj
tágulási tartály felé mutasson.

Ábra 162: A jelzőnyíl a terhelés alatti fokozatkapcsoló olaj tágulási tartálya felé mutat
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10. A védőrelé és az olaj tágulási tartály közé legalább 25 mm névleges át-
mérőjű zárószelepet iktasson be.

Ábra 163: Zárószelep

5.4.2.3 A védőrelé elektromos bekötése

A védőrelé védőgázzal töltött mágneses kapcsolócsövét alapkivitelben nyitó-
ként vagy záróként szállítjuk. Egyéb érintkezőkiosztások különleges kivitel-
ként szállíthatók és a mellékelt méretrajzon láthatók.

 FIGYELMEZTETÉS Életveszély és súlyos sérülés veszélye!
Életveszély és súlyos sérülés veszélye a védőrelé szakszerűtlen elektromos
bekötése következtében.
► A védőrelét úgy kell a védendő transzformátor megszakítójának kioldó

áramkörébe hurkolni, hogy a védőrelé kapcsolásakor a transzformátor a
megszakítón keresztül haladéktalanul feszültségmentes állapotba kerül-
jön.

► Nem megengedett az olyan rendszerek alkalmazása, amelyek csak egy
riasztási üzenetet hoznak létre.
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1. A tömszelencét (RS 2001, 2001/V, 2001/H, 2001/E, 2001/5, 2001/R) vagy
az adaptert (RS 2003 és RS 2004) abba a menetes furatba helyezze,
amelyiknek a helyzete a legkedvezőbbnek tűnik.

Ábra 164: Menetes furat

2. Zárja le vakdugóval a szabad menetes furatot.

Ábra 165: Lezárás vakdugóval

3. Lazítsa ki a kapocsdoboz-fedél csavarjait és emelje le a kapocsdoboz fe-
delét.

Ábra 166: Kapocsdoboz fedele
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4. Lazítsa ki a potenciál-összekötő hornyos csavarját és vegye le a kapocs-
doboz-fedelet a huzallal együtt.

Ábra 167: Kapocsdoboz fedele

5. Távolítsa el a védőburkolat csavarját és vegye le a védőburkolatot.

Ábra 168: Védőburkolat

6. A kábelt a tömszelencén át vezesse be a védőrelébe. Ügyeljen a tömsze-
lence helyes zárására és tömítettségére.

Ábra 169: Kábelátvezetés
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7. Csatlakoztassa az elektromos vezetékeket a csatlakozókapcsokra a mé-
retrajzon látható csatlakozó kapcsolási rajz szerint.

Ábra 170: Elektromos vezetékek

8. A védővezetőt csatlakoztassa a hengeresfejű csavarra.

Ábra 171: Védővezető
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9. Helyezze be a védőburkolatot és rögzítse a csavarral.

Ábra 172: Védőburkolat

10. Helyezze be a kapocsdoboz-fedélhez tartozó huzalt, majd rögzítse a
hornyos csavarral.

Ábra 173: Kapocsdoboz fedele
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11. Illessze fel a kapocsdoboz-fedelet és rögzítse a csavarokkal.

Ábra 174: Kapocsdoboz fedele



5 Szerelés

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021 1394441130/01 HU OILTAP® MS

5.4.3 Nyomásfelügyelő beszerelése és csatlakoztatása

5.4.3.1 A nyomásfelügyelő működésének ellenőrzése

Ellenőrizze a nyomásfelügyelő működését, mielőtt beszereli a csővezetékív-
re vagy a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejre.
1. Távolítsa el a burkolatot.
2. Működtesse a pillanatkapcsolót.

ð A gomb a pillanatkapcsoló felett KI állásban áll.

Ábra 175: KI állás

1 Pillanatkapcsoló

2 Gomb KI állásban
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3. Működtesse újra a pillanatkapcsolót.
ð A gomb a pillanatkapcsoló alatt ÜZEM állásban áll.

Ábra 176: ÜZEM állás

1 Pillanatkapcsoló

2 Gomb ÜZEM állásban

4. Rögzítse a burkolatot.

Mindig ellenőrizze a gomb állását!

5.4.3.2 Nyomásfelügyelő beszerelése

A nyomásfelügyelő 2-féleképpen szerelhető be.
▪ Rögzítés a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejen (függőleges beszerelés)
▪ Rögzítés a csővezetékíven (vízszintes beszerelés)

A beszerelés a házkarima furatain keresztül történik. Beszereléskor szerelé-
si tömítést kell beiktatni a nyomásfelügyelő alatt.

A rögzítésnél ügyeljen arra, hogy a szellőző felfelé álljon.

Gondoskodjon arról, hogy a nyomásfelügyelő felett elegendő hely legyen a
burkolat eltávolításához.
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5.4.3.3 Nyomásfelügyelő elektromos csatlakoztatása

 VESZÉLY Életveszély elektromos feszültség miatt!
Életveszély elektromos feszültség miatt a készülék szerelése és csatlakoz-
tatása közben.
► Feszültségmentesítse és biztosítsa visszakapcsolás ellen a készüléket

és a perifériákat.

 FIGYELMEZTETÉS Életveszély és súlyos sérülés veszélye!
Életveszély és súlyos sérülés veszélye a nyomásfelügyelő szakszerűtlen
elektromos csatlakoztatása miatt.
► Iktassa be úgy a nyomásfelügyelőt a védeni kívánt transzformátor meg-

szakítóinak kioldó áramkörébe, hogy a nyomásfelügyelő működésbe lé-
pésekor a megszakítók azonnal feszültségmentesítsék a transzformátort.

► Tilos olyan kapcsolókat használni, amelyeknél csak riasztásra kerül sor.

1. Távolítsa el a burkolatot.
2. Használjon M25x1,5 tömszelencét.

Ehhez használja vezetékvezetőként a menetes furatot.
3. Csatlakoztassa a vezetékeket a pillanatkapcsoló kapcsaihoz.

A pillanatkapcsoló nyitóként és záróként van kivitelezve, kioldás után be-
húzódik és visszaállítható.

4. Csatlakoztassa az összes elektromos vezetéket és a védővezetőt.
A csatlakoztatáshoz kapcsonként 1…2 vezetéket lehet használni (Ø
0,75…2,5 mm²).

5. Rögzítse a burkolatot.
6. Ügyeljen a rögzítőcsavar megfelelő helyzetére, lásd a mellékelt méretraj-

zot is.

5.4.4 Motorhajtás felszerelése
► Szerelje fel a motorhajtást a transzformátorra a motorhajtás üzemeltetési

útmutatója szerint.

5.4.5 A hajtótengely felszerelése

Szereléskor vegye figyelembe a következőket:

A komponensek korrózióállósága

A zártszelvények, tengelykapcsoló féldarabok, kapcsolócsapok, csavarok és
alátétek ellenállók a korrózióval szemben. Ezért azt javasoljuk, hogy ezeket
az alkatrészeket ne kezelje a transzformátor védőház külsején használt fes-
tékkel.
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A zártszelvények, a teleszkópos védőcső és a védőlemez méretre
vágása

A zártszelvényeket, a teleszkópos védőcsövet és a védőlemezt a szüksé-
gesnél hosszabb méretben (egységes hosszakban) szállítjuk. Ezért ezeket
az alkatrészeket a transzformátorra történő felszerelés során méretre kell
vágni. Ritka esetben előfordulhat, hogy a teleszkópos védőcsőnél a belső
cső hosszából is le kell vágni. A hajtás rudazatának megengedett maximális
hossza – utolsó oszlop = 15 m.

Egységes hossz Motorhajtás Kézi hajtás

400 • •

600 • •

900 • •

1300 • •

1700 • •

2000 • •

2500 Nem megengedett •1)

Táblázat 7: A zártszelvények egységes hosszai

1) I>2000 csak tengelyvédő nélküli függőleges beszerelés esetén lehetséges!
A kézi hajtás teleszkópos védőcsövei V1>2462 függőleges méret esetén a
közcsapággyal ellátott motorhajtáshoz hasonlóan függőleges kivitelűek.
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5.4.5.1 Függőleges hajtótengely felszerelése tengelycsuklók nélkül

Megengedett tengelyirányú eltérés

A függőleges hajtótengely kisebb tengelyirányú eltérései megengedettek,
feltéve, hogy azok 1000 mm zártszelvényre vetítve nem nagyobbak 35 mm-
nél (ez 2°-nek felel meg).

Ábra 177: A tengelycsuklók nélküli függőleges hajtótengely megengedett maximális tengelyirá-
nyú eltérése
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A függőleges hajtótengely hajtásra történő felszereléséhez az alábbiak sze-
rint járjon el:

1.  VIGYÁZAT!  Kapcsolja ki a Q1 motorvédő kapcsolót a motorhajtásban
(O pozíció). Ellenkező esetben véletlenül beindulhat a motorhajtás, ami
sérülésekhez vezethet.

2. Rögzítse a szöghajtást a transzformátoron.

Ábra 178: Szöghajtás



5 Szerelés

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021 1454441130/01 HU OILTAP® MS

3. Határozza meg a hajtás és a szöghajtás tengelyvége közötti A távolságot.
Vágja le a zártszelvényt A–9 mm hosszúságra.

Ábra 179: A zártszelvény levágása
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4. Sorjázza le a zártszelvény vágási éleit.

Ábra 180: A vágási élek sorjázása
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5. Tolja rá ütközésig a félig összecsavarozott csatlakozóidomot a zártszel-
vényre.

Ábra 181: Csatlakozóidom rátolása a zártszelvényre
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6. Helyezze be a kapcsolócsapot a hajtás tengelyvégébe. Zsírozza meg a
csatlakozóidomot, kapcsolócsapot és tengelyvéget (pl. ISOFLEX TOPAS
L32). Tolja rá a zártszelvényt a csatlakozóidommal a tengelyvégre.

Ábra 182: A zártszelvény és a csatlakozóidom rátolása a tengelyvégre

7. Rögzítse a zártszelvényt a hajtáson.

Ábra 183: Zártszelvény rögzítése a hajtáson
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8. Döntse oldalra a zártszelvényt.

Ábra 184: A zártszelvény oldalra döntése

9. A teleszkópos védőcső beszereléséhez szükség esetén vágja rövidebbre
a belső csövet a horony nélküli oldalán. A két védőcső legalább 100 mm
hosszan fedje egymást.
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A belső cső nem deformálódhat és azt le kell sorjázni, hogy könnyen csúsz-
szon a külső csőben.

Ábra 185: A belső cső sorjázása

A méret (= a hajtás és a szöghaj-
tás tengelyvége közötti távolság)

Belső cső Külső cső

170 mm – 190 mm Levágás 200 mm-re = 200 mm

191 mm – 1130 mm A méret + 20 mm = 200 mm

1131 mm – 1598 mm = 700 mm = 1150 mm

1599 mm – 2009 mm = 1150 mm = 1150 mm
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10. Tolja rá a külső csövet a belső csőre. A belső cső horony nélküli oldalá-
nak felfelé kell mutatnia. Tolja rá a teleszkópos védőcsövet a zártszel-
vényre. Ezt követően tolja rá a tömlőbilincseket a teleszkópos védőcső-
re.

Ábra 186: A teleszkópos cső rögzítése
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11. Helyezze be az adaptergyűrűt a szöghajtás tengelycsapján keresztül,
majd tolja felfelé. Helyezze be a kapcsolócsapot a szöghajtás tengelyvé-
gébe. Hajtsa vissza a zártszelvényt.

Ábra 187: Az adaptergyűrű és a kapcsolócsap rögzítése
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12. Zsírozza meg a tengelykapcsoló féldarabokat, a kapcsolócsapokat és a
tengelyvéget (pl. ISOFLEX TOPAS L32) és rögzítse a zártszelvényt a
tengelykapcsoló féldarabokkal a szöghajtáson. Állítson be 3 mm-es, egy-
oldali, tengelyirányú holtjátékot a kapcsolócsap és a felső csatlakozó-
idom között.

Ábra 188: A tengelykapcsoló féldarabok felszerelése

13. Rögzítse az alsó védőcsövet (belső cső) a hajtás tengelycsapján tömlő-
bilincs segítségével . Majd tolja rá a felső védőcsövet (külső cső) a
szöghajtás adaptergyűrűjére . Rögzítse a felső védőcsövet a felső vé-
gén és az alsó védőcsövet fedő részén egy-egy tömlőbilinccsel .
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Ábra 189: A védőcső felszerelése
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5.4.5.2 Vízszintes hajtótengely felszerelése tengelycsuklók nélkül

Megengedett tengelyirányú eltérés

A vízszintes hajtótengely kisebb tengelyirányú eltérései megengedettek, fel-
téve, hogy azok 1000 mm zártszelvényre vetítve nem nagyobbak 35 mm-nél
(ez 2°-nek felel meg).

Ábra 190: A tengelycsuklók nélküli vízszintes hajtótengely megengedett maximális tengelyirá-
nyú eltérése

Felső hajtóműfokozat beigazítása a terhelés alatti fokozatkapcsoló
fejen

A vízszintes hajtótengely helyes beszereléséhez bizonyos körülmények közt
először a felső hajtóműfokozatot kell beigazítania úgy, hogy a felső hajtómű-
fokozat a szöghajtással egy síkban legyen. Többoszlopos terhelés alatti fo-
kozatkapcsoló esetében szükség lehet az egyes terhelés alatti fokozatkap-
csoló oszlopok felső hajtóműfokozatainak egymáshoz igazítására, hogy a
terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlopokat össze lehessen kapcsolni egy-
mással.
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A következőképpen járjon el:
1. FIGYELEM!  A hajtóműfokozat nem teljesen feltöltött olajedény melletti

beállítása miatt károsodhat a terhelés alatti fokozatkapcsoló.Győződjön
meg arról, hogy az olajedény teljesen fel van töltve szigetelőfolyadékkal.

2. Lazítsa ki a csavarokat, és fordítsa oldalra a nyomógyűrűs szegmenseket.

Ábra 191: Nyomógyűrűs szegmensek

3. FIGYELEM!  A felső hajtóműfokozat szakszerűtlen beállítása esetén ká-
rosodhat a terhelés alatti fokozatkapcsoló. Igazítsa be úgy a hajtóműfoko-
zatot, hogy a vízszintes hajtótengely egy síkban legyen a hajtóműfokozat
hajtótengelyével. A hajtóműfokozat beigazítása közben forgassa el úgy a
hajtóműfokozat hajtótengelyét, hogy a hajtóműfokozat hajtótengelye meg-
tartsa az eredeti pozícióját.

Ábra 192: Hajtóműfokozat beigazítása
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4. Fordítsa vissza a nyomógyűrűs szegmenseket a hajtóműfokozat irányába,
és húzza meg a csavarokat. Ügyeljen arra, hogy az alátét a csavarfej és a
nyomógyűrűs szegmens közt legyen és a nyomógyűrűs szegmensek szo-
rosan ráfeküdjenek a hajtóműfokozat házára.

Ábra 193: Nyomógyűrűs szegmensek rögzítése

A vízszintes hajtótengely felszerelése

A hőmérsékletérzékelő elfordítható, ha ez szükséges a hajtótengely felsze-
reléséhez.

A vízszintes hajtótengely felszereléséhez az alábbiak szerint járjon el.
1. Határozza meg a felső hajtóműfokozat és a szöghajtás tengelyvége kö-

zötti A távolságot, és vágja le a zártszelvényt A–9 mm hosszra.

Ábra 194: A zártszelvény levágása
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2. Számítsa ki a felső hajtóműfokozat és a szöghajtás burkolatai közötti B tá-
volságot. Vágja le a védőlemezt B-2 mm hosszra, és sorjázza le a vágási
pontokat. Fesse le a védőlemezt a korrózió elleni védelem érdekében.

Ábra 195: A védőlemez levágása, sorjázása és lefestése
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3. Tolja fel ütközésig a félig összecsavarozott csatlakozóidomot a zártszel-
vényre.

Ábra 196: A csatlakozóidom feltolása a zártszelvényre
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4. Zsírozza meg a kapcsolócsapot, csatlakozóidomot és a szöghajtás ten-
gelyvégét (pl. ISOFLEX TOPAS L32), és helyezze be a kapcsolócsapot a
tengelyvégbe. Fűzze fel a tömlőbilincseket a zártszelvényre, majd tolja rá
a zártszelvényt a csatlakozóidommal a tengelyvégre.

Ábra 197: A zártszelvény és a csatlakozóidom rátolása a tengelyvégre

5. Rögzítse a zártszelvényt a szöghajtáson.

Ábra 198: Zártszelvény rögzítése a szöghajtáson
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6. Zsírozza meg a kapcsolócsapot, a tengelykapcsoló féldarabokat és a fel-
ső hajtóműfokozat tengelyvégét (pl. ISOFLEX TOPAS L32), és helyezze
be a kapcsolócsapot a tengelyvégbe. Rögzítse a zártszelvényt a tengely-
kapcsoló féldarabokkal a felső hajtóműfokozaton.

Ábra 199: Zártszelvény rögzítése a felső hajtóműfokozaton
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7. Helyezze fel a levágott védőlemezt a burkolatok karimáira a terhelés alatti
fokozatkapcsoló fejnél és a szöghajtásnál. A végeknél rögzítse a védőle-
mezt egy-egy tömlőbilinccsel.

Ábra 200: A védőlemez felszerelése
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8. Csapágybak vagy terelő hajtás használata esetén rögzítse a fedőíveket a
védőlemezen. Mielőtt felhelyezi a fedőíveket a védőlemez oldalaira, ké-
szítsen két Ø 3,5 mm-es furatot egy spirálfúrószárral szerelt kézi fúrógép-
pel.

Ábra 201: Csapágybak fedőíve

Ábra 202: Terelő hajtás fedőíve
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5.4.5.2.1 Terhelés alatti fokozatkapcsoló szettek és kombinációk

Kétoszlopos és háromoszlopos terhelés alatti fokozatkapcsolók esetében az
egyes terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlopokat egy közös motorhajtás
vagy több motorhajtás hajthatja.

A terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlopok és motorhajtások számától füg-
getlenül érvényes, hogy az összes terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlopnak
és motorhajtásnak mindig ugyanabban az üzemállásban kell állnia és szink-
ronban kell átkapcsolnia (ABC-kapcsolásra nem érvényes).

Ahhoz, hogy a közös motorhajtás által hajtott terhelés alatti fokozatkapcsoló
oszlopok szinkronban kapcsoljanak át, össze kell kapcsolnia ezeket a terhe-
lés alatti fokozatkapcsoló oszlopokat a transzformátorfedél feletti vízszintes
hajtótengelyekkel. Az átkapcsolási eltérés ezek között a terhelés alatti foko-
zatkapcsoló oszlopok között max. 1 kapcsolási lépésegység lehet.

A terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlopok összekapcsolásához a követke-
zőképpen járjon el:

Felső hajtóműfokozat beigazítása a terhelés alatti fokozatkapcsoló
fejen

A vízszintes hajtótengely helyes beszereléséhez bizonyos körülmények közt
először a felső hajtóműfokozatot kell beigazítania úgy, hogy a felső hajtómű-
fokozat a szöghajtással egy síkban legyen. Többoszlopos terhelés alatti fo-
kozatkapcsoló esetében szükség lehet az egyes terhelés alatti fokozatkap-
csoló oszlopok felső hajtóműfokozatainak egymáshoz igazítására, hogy a
terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlopokat össze lehessen kapcsolni egy-
mással.

A következőképpen járjon el:
1. FIGYELEM!  A hajtóműfokozat nem teljesen feltöltött olajedény melletti

beállítása miatt károsodhat a terhelés alatti fokozatkapcsoló.Győződjön
meg arról, hogy az olajedény teljesen fel van töltve szigetelőfolyadékkal.

2. Lazítsa ki a csavarokat, és fordítsa oldalra a nyomógyűrűs szegmenseket.

Ábra 203: Nyomógyűrűs szegmensek
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3. FIGYELEM!  A felső hajtóműfokozat szakszerűtlen beállítása esetén ká-
rosodhat a terhelés alatti fokozatkapcsoló. Igazítsa be úgy a hajtóműfoko-
zatot, hogy a vízszintes hajtótengely egy síkban legyen a hajtóműfokozat
hajtótengelyével. A hajtóműfokozat beigazítása közben forgassa el úgy a
hajtóműfokozat hajtótengelyét, hogy a hajtóműfokozat hajtótengelye meg-
tartsa az eredeti pozícióját.

Ábra 204: Hajtóműfokozat beigazítása

4. Fordítsa vissza a nyomógyűrűs szegmenseket a hajtóműfokozat irányába,
és húzza meg a csavarokat. Ügyeljen arra, hogy az alátét a csavarfej és a
nyomógyűrűs szegmens közt legyen és a nyomógyűrűs szegmensek szo-
rosan ráfeküdjenek a hajtóműfokozat házára.

Ábra 205: Nyomógyűrűs szegmensek rögzítése
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Terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlopok összekapcsolása
1. Ügyeljen arra, hogy a bevésett gyártási szám alatt a hajtótengely karimá-

ján lévő összes nyíl egy irányba nézzen. A nyíl iránya a motorhajtás kézi
hajtókarjának óramutató járásával megegyező irányba való forgatása köz-
beni forgásirányt mutatja.

2. Kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlopokat a következő üzem-
állásba egymás után. Ehhez forgassa mindegyik hajtóműfokozat tengely-
végét egymás után az óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg
a terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlop át nem kapcsol.

Ábra 206: Terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlopok manuális átkapcsolása

3. Ellenőrizze az összes terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlop egyforma ál-
lását.
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4. Kapcsolja össze a terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlopokat vízszintes
hajtótengelyeken keresztül. A motorhajtáshoz legközelebb lévő terhelés
alatti fokozatkapcsoló oszloppal kezdje.

Ábra 207: Terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlopok összekapcsolása

5. FIGYELEM!  Terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlopok károsodása nem
teljesen befejezett kapcsolási folyamat miatt. A hajtótengelyek felszerelé-
se után hajtson 2,5 fordulatot a hajtóműfokozat hajtótengelyén az óramu-
tató járásával ellentétes irányba a kapcsolási folyamat megfelelő befeje-
zéséhez.

6. A hajtóműfokozat hajtótengelyét az óramutató járásával megegyező irány-
ba forgatva kapcsolja a terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlopokat a beállí-
tóállásba. A beállítóállás elérése és a terhelés alatti fokozatkapcsoló osz-
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lopok átkapcsolása után hajtson 2,5 fordulatot a hajtóműfokozat hajtóten-
gelyén az óramutató járásának irányába a kapcsolási folyamat megfelelő
befejezéséhez.

Ábra 208: Terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlopok beállítóállásba kapcsolása

7. Biztosítsa, hogy az összes terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlop szink-
ronban kapcsoljon át. Max. 0,25 fordulatnak megfelelő eltérés megenge-
dett a hajtóműfokozat hajtótengelyén.

8. Ellenőrizze az összes terhelés alatti fokozatkapcsoló oszlop egyforma ál-
lását.
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9. Szerelje be a hajtótengelyt a szöghajtás és a hajtóműfokozat közé.

Ábra 209: Hajtótengely a szöghajtás és hajtóműfokozat között

5.4.5.3 Tengelycsuklós hajtótengely felszerelése

A hajtótengelyt a tengelycsuklókkal többnyire függőleges hajtótengelyként
szerelik be a motorhajtás és a szöghajtás közé.

Műszaki szempontból vízszintes kivitel is lehetséges. Ugyanakkor vegye fi-
gyelembe, hogy vízszintes kivitel esetén a mellékelt védőlemezt méretre kell
szabnia, és 25 mm-es belső agyátmérőjű tengelycsuklót kell használnia, ha
a tengelycsuklót a felső hajtóműfokozathoz kívánja használni.
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Megengedett tengelyirányú eltérések

A tengelycsuklókkal rendelkező függőleges és vízszintes hajtótengelynél
20°-os tengelyirányú eltérés megengedett.

Ábra 210: A tengelycsuklókkal rendelkező függőleges hajtótengely megengedett maximális ten-
gelyirányú eltérése
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Ábra 211: A tengelycsuklókkal rendelkező vízszintes hajtótengely megengedett maximális ten-
gelyirányú eltérése

FIGYELEM Vagyoni kár!
A tengelycsuklók szakszerűtlen szerelése károkhoz és hibás működéshez
vezethet.
► Bizonyosodjon meg róla, hogy a mozgó tengelycsukló szerelés közben

nem sérti meg a harmonikát.
► Bizonyosodjon meg róla, hogy az α kitérési szög nem nagyobb, mint 20°.
► Bizonyosodjon meg róla, hogy az α kitérési szög minkét tengelycsuklónál

ugyanakkora.
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Ábra 212: α kitérési szög
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A tengelycsuklós hajtótengely felszerelésekor az alábbiak szerint járjon el:
1. Zsírozza meg a kapcsolócsapot, a tengelykapcsoló féldarabokat és a ten-

gelyvégeket, pl. ISOFLEX TOPAS L32.

Ábra 213: Kapcsolócsap, tengelykapcsoló féldarabok és tengelyvégek zsírzása

Pozíció Megnevezés Darabszám

1, lent az ED-n Adaptergyűrű, Ø 82×102 1

2 Adaptergyűrű, Ø 87×102,5 1
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3 Adaptergyűrű, Ø 94,5×102,5 1

4, fent a CD6400-n Adaptergyűrű, Ø 71×102,5 1

2. Helyezze be az adaptergyűrűket a forgatható védőcsövek nyakába .
Dugja egymásba  és fordítsa egymás felé  a forgatható védőcső két
részét a megfelelő szög beállítása érdekében.

Ábra 214: Az adapter behelyezése a forgatható védőcsövekbe

3. A tengelycsapok már gyárilag felszerelt kapcsolócsapokkal vannak ellátva
. A tengely végére való felszereléshez az alábbi lépések elvégzése

szükséges: Vegye le a tömlőbilincset . Tolja fel a gumiharangot . Ve-
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gye ki a kapcsolócsapot . Tolja fel a tengelycsuklót a készülék hajtott
tengelyére . Tolja be a kapcsolócsapot . Tolja fel rá a gumiharangot

. Rögzítse a gumiharangot tömlőbilinccsel .

Ábra 215: A tengelycsuklók felszerelése

4. Rögzítse a mellékelt, rövidebb tengelycsuklót a motorhajtás tengelyvégé-
re a kapcsolócsappal.

Ábra 216: Tengelycsukló rögzítése a motorhajtás tengelyvégére
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5. FIGYELEM!  A másik, hosszabb tengelycsuklót úgy kell a szöghajtásra
szerelni, hogy a szöghajtásnál és a motorhajtásnál megegyezzen a két
tengelycsuklófül helyzete. Ellenkező esetben károk keletkezhetnek vagy
hibás működés léphet fel.

Ábra 217: A második tengelycsukló felszerelése a szöghajtásra

6. Rögzítse a gumiharangot tömlőbilinccsel.

Ábra 218: Gumiharang rögzítése tömlőbilinccsel
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7. Ideiglenesen kösse össze a csuklók szabad végeit sarokvassal, és állítsa
be őket úgy, hogy egy vonalban legyenek.

Ábra 219: A tengelyvégek összekötése sarokvassal
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8. Számítsa ki a tengelyvégek közötti A méretet. Vágja le a zártszelvényt
LR = A + 100 mm hosszra (LR = a zártszelvény hossza). Sorjázza le a
zártszelvény vágási éleit.

Ábra 220: A zártszelvény levágása
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9. Szerelés előtt vágja le a két teleszkópos csövet a megfelelő A hosszúság-
ra (A = a tengelycsukló két vége közötti távolság), majd sorjázza le az éle-
ket.

Ábra 221: A teleszkópos csövek levágása

A méret (= a hajtás és a szöghaj-
tás tengelyvégei közötti távol-
ság)

Belső cső Külső cső

260 mm Levágás 200 mm-re 200 mm

261 mm – 760 mm Levágás A-60 mm-re 200 mm

761 mm – 1090 mm 700 mm Levágás A-60 mm-re

1091 mm – 1700 mm 700 mm 1150 mm

1701 mm – 1900 mm 1150 mm 1150 mm
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10. Helyezze fel az egyik adaptergyűrűt a motorhajtás csapágynyakára, a
másik adaptergyűrűt a szöghajtás csapágynyakára.

Ábra 222: Adapterek felhelyezése

11. A korábban levágott és lesorjázott zártszelvényt tolja fel ütközésig a ten-
gelycsukló felső végére.

Ábra 223: A zártszelvény feltolása a tengelycsukló felső végére
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12. Húzza rá alulról a hosszú részével felfelé mutató, felső forgatható védő-
csövet a zártszelvényre.

Ábra 224: A forgatható védőcső felhúzása a zártszelvényre
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13. Tolja be a belső csövet a külső csőbe úgy, hogy a belső cső hornyolt ol-
dala lefelé mutasson. Fűzze fel a tömlőbilincseket.

Ábra 225: A teleszkópos csövek felhúzása
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14. Tolja fel és rögzítse szorítóval a csöveket.

Ábra 226: A csövek rögzítése szorítóval
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15. Húzza rá a hosszú részével szintén felfelé mutató, alsó forgatható védő-
csövet a zártszelvényre, majd rögzítse szorítóval.

Ábra 227: Az alsó forgatható védőcső felhúzása a zártszelvényre
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16. Hajtsa be és tolja le egészen a zártszelvényt.

Ábra 228: A zártszelvény behajtása
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17. Tolja be és zsírozza meg az alsó kapcsolócsapot. Húzza meg az alsó
tengelykapcsoló féldarabokat. A tengely végét és a csatlakozóidomot
úgy kell összekapcsolni, hogy a kapcsolócsap és a tengelykapcsoló fél-
darab közt ne legyen tengelyirányú holtjáték.

Ábra 229: Az alsó tengelykapcsoló féldarabok meghúzása
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18. Szerelje fel a felső tengelykapcsoló féldarabokat 3 mm-es holtjátékkal.

Ábra 230: A felső tengelykapcsoló féldarabok felszerelése

19. Fentről lefelé kezdve szerelje fel a tengelyvédő egyes alkatrészeit. Állít-
sa be a forgatható védőcső két része által bezárt szöget, majd rögzítse a
csövet a tömlőbilinccsel. Rögzítse egy-egy tömlőbilinccsel az alsó és fel-
ső védőcső mindkét végét. Rögzítse egymáshoz tömlőbilinccsel a két te-
leszkópos csövet.

A műanyag adaptereknek a forgatható védőcső végén kell lenniük. Tolja be
a teleszkópos védőcsövet az adapter magasságáig a felső és alsó, forgat-
ható védőcsőbe, majd húzza meg a tömlőbilincseket.
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Ábra 231: A teleszkópos védőcső és a forgatható védőcsövek rögzítése tömlőbilincsekkel

5.4.5.4 A szigetelő hajtótengely felszerelése

A hajtótengely szigetelt beszerelésére a függőleges hajtótengely szigetelt ki-
vitele szolgál.
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Megengedett tengelyirányú eltérés

Az izolátoros függőleges hajtótengely kisebb tengelyirányú eltérése megen-
gedett, feltéve, hogy az 1000 mm zártszelvényre vetítve nem nagyobb
35 mm-nél (ez 2°-nek felel meg).

Ábra 232: Az izolátoros függőleges hajtótengely megengedett maximális tengelyirányú eltérése
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5.4.5.4.1 Izolátoros függőleges hajtótengely felszerelése

A függőleges hajtótengely felszereléséhez az alábbiak szerint járjon el.

1.  VIGYÁZAT!  Kapcsolja ki a Q1 motorvédő kapcsolót a motorhajtásban
(O pozíció). Ellenkező esetben véletlenül beindulhat a motorhajtás, ami
sérülésekhez vezethet.

2. A transzformátoron való rögzítéshez csavarozza oda a szöghajtást. Csa-
varok nincsenek a csomagban.

Ábra 233: Szöghajtás
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3. Határozza meg a hajtás és a szöghajtás tengelyvége közötti A távolságot.
Vágja le a zártszelvényt A–179 mm hosszúságra az izolátort figyelembe
véve.

Ábra 234: A zártszelvény levágása
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4. Sorjázza le a zártszelvény vágási éleit.

Ábra 235: A vágási élek sorjázása

5. Csavarozza össze a dupla csatlakozóidomot a zártszelvénnyel és az izo-
látorral. Szerelje fel az izolátort a hajtás felé néző oldalon.

Ábra 236: Zártszelvény és izolátor összecsavarozása a dupla csatlakozóidommal

6. Tolja rá ütközésig a félig összecsavarozott csatlakozóidomot az izolátorra.

Ábra 237: Csatlakozóidom rátolása az izolátorra
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7. Illessze rá a mellékelt szigetelőgyűrűt a motorhajtás csapágynyakára.

Ábra 238: Szigetelőgyűrű

8. Helyezze be a kapcsolócsapot a hajtás tengelyvégébe. Zsírozza meg a
csatlakozóidomot, kapcsolócsapot és tengelyvéget (pl. ISOFLEX TOPAS
L32). Tolja rá a zártszelvényt a csatlakozóidommal a tengelyvégre.

Ábra 239: A zártszelvény és a csatlakozóidom rátolása a tengelyvégre

9. Rögzítse a zártszelvényt a hajtáson.

Ábra 240: Zártszelvény rögzítése a hajtáson
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10. Döntse oldalra a zártszelvényt.

Ábra 241: A zártszelvény oldalra döntése

11. A teleszkópos védőcső beszereléséhez szükség esetén vágja rövidebb-
re a belső csövet a horony nélküli oldalán. A két védőcső legalább
100 mm hosszan fedje egymást.
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A belső cső nem deformálódhat és azt le kell sorjázni, hogy könnyen csúsz-
szon a külső csőben.

Ábra 242: A belső cső sorjázása

A méret (= a hajtás és a szöghaj-
tás tengelyvége közötti távolság)

Belső cső Külső cső

170 mm – 190 mm Levágás 200 mm-re = 200 mm

191 mm – 1130 mm A méret + 20 mm = 200 mm

1131 mm – 1598 mm = 700 mm = 1150 mm

1599 mm – 2009 mm = 1150 mm = 1150 mm
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12. Tolja rá a külső csövet a belső csőre. A belső cső horony nélküli oldalá-
nak felfelé kell mutatnia. Tolja rá a teleszkópos védőcsövet a zártszel-
vényre. Ezt követően tolja rá a tömlőbilincseket a teleszkópos védőcső-
re.

Ábra 243: A teleszkópos cső rögzítése
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13. Helyezze be az adaptergyűrűt a szöghajtás tengelycsapján keresztül,
majd tolja felfelé. Helyezze be a kapcsolócsapot a szöghajtás tengelyvé-
gébe. Hajtsa vissza a zártszelvényt.

Ábra 244: Az adaptergyűrű és a kapcsolócsap rögzítése
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14. Zsírozza meg a tengelykapcsoló féldarabokat, a kapcsolócsapokat és a
tengelyvéget (pl. ISOFLEX TOPAS L32) és rögzítse a zártszelvényt a
tengelykapcsoló féldarabokkal a szöghajtáson. Állítson be 3 mm-es, egy-
oldali, tengelyirányú holtjátékot a kapcsolócsap és a felső csatlakozó-
idom között.

Ábra 245: A tengelykapcsoló féldarabok felszerelése

15. Rögzítse az alsó védőcsövet (belső cső) a hajtás tengelycsapján tömlő-
bilincs segítségével . Majd tolja rá a felső védőcsövet (külső cső) a
szöghajtás adapterére . Rögzítse a felső védőcsövet a felső végén és
az alsó védőcsövet fedő részén egy-egy tömlőbilinccsel .
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Ábra 246: A védőcső felszerelése

5.4.5.5 Hajtótengely felszerelése tengelycsuklókkal és izolátorral

A hajtótengely szigetelt beszerelése érdekében a függőleges hajtótengely
izolátoros és tengelycsuklós kivitele is lehetséges.
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Megengedett tengelyirányú eltérés

Izolátoros és tengelycsuklós hajtótengelynél a megengedett tengelyirányú
eltérés 20°.

Ábra 247: Az izolátoros és tengelycsuklós függőleges hajtótengely megengedett maximális ten-
gelyirányú eltérése

5.4.6 A terhelés alatti fokozatkapcsoló és a motorhajtás beállítása
► Állítsa be a terhelés alatti fokozatkapcsolót és a motorhajtást a motorhaj-

tás MR üzemeltetési útmutatója szerint.

5.4.7 A motorhajtás elektromos csatlakoztatása
► Végezze el a motorhajtás elektromos csatlakoztatását a motorhajtás üze-

meltetési útmutatója szerint.
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6 Üzembe helyezés
 FIGYELMEZTETÉS Robbanásveszély!

A robbanásveszélyes gázok a terhelés alatti fokozatkapcsoló olajedényé-
ben, a transzformátorban, a vezetékrendszerben, az olaj tágulási tartályban
és a páramentesítő nyílásánál begyulladhatnak vagy berobbanhatnak és
ezáltal súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak.
► Gondoskodjon arról, hogy üzembe helyezés közben ne legyen vagy ne

keletkezzen gyújtóforrás, pl. nyílt láng, forró felület vagy szikra (pl. stati-
kus feltöltődéssel) a transzformátor közvetlen környezetében.

► Ne üzemeltessen elektromos készülékeket (pl. ütvecsavarozó okozta
szikraképződés).

► Kizárólag éghető folyadékokhoz engedélyezett vezetőképes és földelt
tömlőt, csövet és szivattyúberendezést használjon.

 FIGYELMEZTETÉS Robbanásveszély!
A terhelés alatti fokozatkapcsoló túlterhelése robbanáshoz vezethet. A forró
szigetelőfolyadék kifröccsenése és az alkatrészek kirepülése súlyos vagy
halálos sérülésekhez vezethet. Az anyagi károk szinte biztosak.
► Ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl a terhelés alatti fokozatkapcsolót.
► Biztosítsa a terhelés alatti fokozatkapcsoló Rendeltetésszerű használat

szerinti használatát.
► Megfelelő intézkedések segítségével előzze meg a megengedett üzemi

feltételeken kívüli kapcsolásokat.

6.1 A terhelés alatti fokozatkapcsoló üzembe helyezése a
transzformátor gyártójánál

Végezze el a következő munkákat és működési ellenőrzéseket, mielőtt
üzembe helyezi a transzformátort.
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6.1.1 A terhelés alatti fokozatkapcsoló fej és a szívóvezeték
légtelenítése

6.1.1.1 Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej légtelenítése
1. Nyissa ki a csővezetékrendszer összes előremenő és visszatérő csapját.
2. Távolítsa el az E1 légtelenítő szelep menetes sapkáját a terhelés alatti fo-

kozatkapcsoló fej fedelén.

Ábra 248: Menetes sapka

3. Csavarhúzóval emelje fel az E1 légtelenítő szelep szelepemelőjét, és lég-
telenítse a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejet.

Ábra 249: Szelepemelő

4. Zárja le az E1 légtelenítő szelepet a menetes sapkával (meghúzási nyo-
maték: 10 Nm).
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6.1.1.2 Szívóvezeték légtelenítése az S csővezeték-csatlakozón
1. Távolítsa el a menetes sapkát az S csővezeték-csatlakozóról.

Ábra 250: Menetes sapka

2. FIGYELEM!  A nem megfelelően légtelenített szívóvezeték jelentősen
csökkenti a terhelés alatti fokozatkapcsoló földdel szembeni szigetelőké-
pességét. Nyissa ki a légtelenítő csavart és légtelenítse teljesen a szívó-
vezetéket.

3. Csavarja vissza a légtelenítő csavart.
4. Zárja le a légtelenítő csavart a menetes sapkával.

6.1.2 Terhelés alatti fokozatkapcsoló földelése
1. Kösse össze a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejen lévő földelőcsavart a

transzformátorfedéllel. Mindenképp helyezze fel mindkét oldalon a cupal
alátéteket közvetlenül a csatlakozófülre. Ennek során a cupal alátétek alu-
míniumoldala a csatlakozófül felé mutasson.

Ábra 251: Fej földelőcsavarja
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2. Kösse össze a motorhajtás védőházának földelőcsavarját a transzformá-
tor védőházzal. A cupal alátétet mindenképpen helyezze be a kábelsaru
és a csatlakozófül közé. Ennek során a cupal alátét alumíniumoldala a
csatlakozófül felé mutasson.

Ábra 252: Földelőcsavar a motorhajtáson

3. Hőmérsékletérzékelő használata esetén kösse össze a hőmérsékletérzé-
kelő házát a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej földelőcsavarjával vagy a
transzformátor más földelőpontjával. A cupal alátétet mindenképpen he-
lyezze be a kábelsaru és a hőmérsékletérzékelő háza közé. Ennek során
a cupal alátét alumíniumoldala a hőmérsékletérzékelő háza felé mutas-
son.

Ábra 253: Hőmérsékletérzékelő földelése



6 Üzembe helyezés

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021 2054441130/01 HU OILTAP® MS

6.1.3 Motorhajtás ellenőrzése

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón/feszültségmentes át-
kapcsoló!
A terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló szigetelőfo-
lyadék nélküli működtetés esetén károsodhat.
► Győződjön meg róla, hogy a választó/feszültségmentes átkapcsoló telje-

sen bemerül a szigetelőfolyadékba, és a terhelés alatti fokozatkapcsoló
olajedénye teljesen fel van töltve szigetelőfolyadékkal.

Ellenőrizze a transzformátor üzembe helyezése előtt, hogy a motorhajtás és
a terhelés alatti fokozatkapcsoló jól van-e összekapcsolva, és a motorhajtás
megfelelően működik-e.

Ellenőrzések a motorhajtáson
1. Végezze el a működési ellenőrzéseket a motorhajtás üzemeltetési útmu-

tatója szerint.
2. FIGYELEM!  A helytelenül csatlakoztatott motorhajtás károkhoz vezet a

terhelés alatti fokozatkapcsolón. Végezzen próbakapcsolásokat a teljes
beállítási tartományon. Ügyeljen arra, hogy a motorhajtás és a terhelés
alatti fokozatkapcsoló állásjelzője (ablak a terhelés alatti fokozatkapcsoló
fejen) minden üzemállásban egyezzen.

Szigetelésvizsgálatok a transzformátorhuzalozáson
► Vegye figyelembe a transzformátorkábelek szigetelésvizsgálatára vonat-

kozó tudnivalókat a motorhajtás üzemeltetési útmutatója szerint.

6.1.4 Nagyfeszültség-ellenőrzések a transzformátoron

A transzformátoron végzett nagyfeszültségű ellenőrzések előtt vegye figye-
lembe a következő pontokat:
▪ Győződjön meg róla, hogy a terhelés alatti fokozatkapcsoló olajedénye

teljesen fel van töltve szigetelőfolyadékkal.
▪ Győződjön meg róla, hogy a terhelés alatti fokozatkapcsoló összes védő-

berendezése megfelelően működik és üzemkész.
▪ Ügyeljen a földelőcsatlakozók festékmentességére a motorhajtás védőhá-

zán és a védőház rögzítésén.
▪ A nagyfeszültségű ellenőrzést csak zárt motorhajtásajtónál végezze.
▪ A túlfeszültség miatti károk elkerülése érdekében meg kell szüntetni a mo-

torhajtás elektronikus komponenseivel létesített külső kapcsolatokat.
▪ A motorhajtás tápfeszültségének csatlakoztatására csak a védőház alján

található, vezetékbevezetéshez kialakított áttöréseket szabad használni.
▪ Az összes földcsatlakozó vezetéket egy központi csatlakozópontra kell

összevezetni (megfelelő referencia föld kialakítása).
▪ A nagyfeszültségű ellenőrzés előtt az összes elektronikus alkatrészt le

kell választani. A huzalozás szigetelésvizsgálata előtt ki kell szerelni az
összes < 1000 V állófeszültségű eszközt.
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▪ A nagyfeszültségű ellenőrzés előtt el kell távolítani az ellenőrzéshez hasz-
nált vezetékeket, mivel azok antennaként működnek.

▪ Ügyeljen a mérővezetékek, adatvezetékek és az energiakábelek lehetőleg
elkülönített fektetésére.

Lépjen kapcsolatba a gyártóval, ha még kétség merül fel a lehetséges ve-
szélyeket illetően.
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6.2 A transzformátor felállítási helyre szállítása

FIGYELEM A motorhajtás károsodása!
A motorhajtás károsodása a motorhajtás védőházában lévő kondenzvíz mi-
att.
► A motorhajtás védőházát mindig jól le kell zárni.
► A 8 hétnél tovább tartó, első üzembe helyezés előtti működésmentes idő-

szakok esetén csatlakoztassa és helyezze üzembe a kondenzvíz elleni
fűtést a motorhajtásban. Ha ez nem lehetséges, akkor helyezzen elegen-
dő mennyiségű szárítószert kell a védőházba.

6.2.1 Szállítás leszerelt hajtással
1. Győződjön meg arról, hogy a hajtás és a terhelés alatti fokozatkapcsoló

beállítóállásban áll.
2. Szerelje le a hajtást.
3. Leválasztott terhelés alatti fokozatkapcsoló esetén ne működtesse a haj-

tást és ne forgassa el a hajtótengelyt.
4. Ne működtesse a leválasztott terhelés alatti fokozatkapcsolót, és ne for-

gassa el annak hajtótengelyét.
5. Szállítsa a felállítási helyre a hajtást az MR szállítási csomagolásában.
6. Szerelje fel a hajtást [►Szakasz 5.4.4, Oldal 141] és a hajtótengelyt

[►Szakasz 5.4.5, Oldal 141] a transzformátorra a felállítási helyen.

6.2.2 Szállítás feltöltött transzformátortankkal és olaj tágulási tartály
nélkül

Nyomáskiegyenlítés céljából helyezzen el egy összekötő vezetéket a terhe-
lés alatti fokozatkapcsoló olajedénye és a transzformátortank között, ha fel-
töltött tankkal és olaj tágulási tartály nélkül szállítja a transzformátort.
► Iktasson be összekötő vezetéket a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejen az

E2 és Q vagy E2 és R csatlakozók közé.

Ábra 254: Összekötő vezeték
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Olaj tágulási tartály nélküli rövid idejű, max. 4 hétig tartó állás esetén az is
elég, ha eltávolít kb. 5 liter szigetelőfolyadékot a terhelés alatti fokozatkap-
csoló olajedényéből.

6.2.3 Szállítás üres transzformátortankkal

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
A transzformátor szállítása közben kilenghet a terhelés alatti fokozatkapcso-
ló, ha a transzformátort szigetelőfolyadék nélkül, a terhelés alatti fokozat-
kapcsoló olajedényét pedig szigetelőfolyadékkal szállítja. Ezek a kilengések
a terhelés alatti fokozatkapcsoló károsodásához vezethetnek.
► Ürítse ki teljesen az olajedényt, ha a transzformátort szigetelőfolyadék

nélkül szállítja.
► Konzerválja az olajedényt a transzformátorhoz hasonlóan (például N2 töl-

tettel).

6.2.3.1 Olajedény leeresztése az S csővezeték-csatlakozón keresztül
1. Feszültségmentesítse az összes segédáramkört (pl. kapcsolásfelügyelő

berendezés, nyomáscsökkentő szelep, nyomásfelügyelő).
2. A tágulóedény és az olajedény közötti nyitott elzárócsap (tolózár) mellett

nyissa ki az E1 légtelenítő szelepet a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejen.
3. Eressze le a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele alatti gázt. Közben

gondoskodjon megfelelő szellőzésről (pl. a transzformátorcellákban és
munkasátrakban).

4. Mihelyt eltávolította a gázt és szigetelőfolyadék áramlik ki a légtelenítő
szelepből, zárja el a légtelenítő szelepet és az olaj tágulási tartály és olaj-
edény közötti zárószelepet.

5. Nyissa ki újra a légtelenítő szelepet és eresszen le kb. 5...10 liter szigete-
lőfolyadékot az S csővezeték-csatlakozón keresztül, míg a terhelés alatti
fokozatkapcsoló fej fedele alatti felület szigetelőfolyadéktól mentes nem
lesz.

6. Lazítsa ki a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelén a 24 M10-es/17-es
kulcsnyílású csavart és a biztosítóelemeket.

7. Távolítsa el a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelét.
8. Szívjon le szigetelőfolyadékot az S csővezeték-csatlakozón keresztül.
9. Nyissa ki a tágulóedény és olajedény közötti elzárócsapot.

ð A szigetelőfolyadék az olaj tágulási tartályból az olajedénybe folyik.
10. Szívjon le szigetelőfolyadékot az S csővezeték-csatlakozón keresztül.
11. Illessze rá a fedelet a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejre.
12. Csavarozza fel a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelét a 24 M10-

es/17-es kulcsnyílású csavarral és a biztosítóelemekkel (meghúzási nyo-
maték: 34 Nm).
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6.3 A transzformátor üzembe helyezése a felállítási helyen

6.3.1 A terhelés alatti fokozatkapcsoló olajedényének feltöltése
szigetelőfolyadékkal

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón!
A nem megfelelő szigetelőfolyadékok a terhelés alatti fokozatkapcsoló káro-
sodásához vezetnek!
► Kizárólag a gyártó által jóváhagyott szigetelőfolyadékokat [►Szakasz

8.1, Oldal 223] használja.

1. FIGYELEM!  Ellenőrizze, hogy a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedele
rendelkezik-e nyomáscsökkentő szelep felszerelésére szolgáló karimával.
Ebben az esetben a nyomáscsökkentő szelep nélküli üzemeltetés tilos és
károkhoz vezethet a terhelés alatti fokozatkapcsolón.
ð Szereljen fel az adott terhelés alatti fokozatkapcsolóhoz engedélyezett

nyomáscsökkentő szelepet a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejre.
2. Iktasson be összekötő vezetéket az E2 csővezeték-csatlakozó és az R, S

vagy Q csővezeték-csatlakozók valamelyike közé, hogy az evakuálás
alatt egyforma nyomásviszonyok legyenek az olajedényben és a transz-
formátorban.

Ábra 255: Összekötő vezeték az E2 és Q között
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3. Töltse fel új szigetelőfolyadékkal a terhelés alatti fokozatkapcsolót a terhe-
lés alatti fokozatkapcsoló fej két szabad csővezeték-csatlakozójának egyi-
kén keresztül.

Ábra 256: S és R csővezeték-csatlakozó

4. Vegyen szigetelőfolyadék-mintát az olajedényből.
5. Jegyezze fel a minta hőmérsékletét közvetlenül a mintavétel után.
6. Határozza meg az átütési szilárdságot és víztartalmat a minta

20 °C ± 5 °C-os hőmérsékletén. Az átütési szilárdságnak és a víztartalom-
nak meg kell felelnie a műszaki adatokban megadott határértékeknek.
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6.3.2 A terhelés alatti fokozatkapcsoló fej és a szívóvezeték
légtelenítése

6.3.2.1 Terhelés alatti fokozatkapcsoló fej légtelenítése
1. Nyissa ki a csővezetékrendszer összes előremenő és visszatérő csapját.
2. Távolítsa el az E1 légtelenítő szelep menetes sapkáját a terhelés alatti fo-

kozatkapcsoló fej fedelén.

Ábra 257: Menetes sapka

3. Csavarhúzóval emelje fel az E1 légtelenítő szelep szelepemelőjét, és lég-
telenítse a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejet.

Ábra 258: Szelepemelő

4. Zárja le az E1 légtelenítő szelepet a menetes sapkával (meghúzási nyo-
maték: 10 Nm).



6 Üzembe helyezés

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021212 4441130/01 HUOILTAP® MS

6.3.2.2 Szívóvezeték légtelenítése az S csővezeték-csatlakozón
1. Távolítsa el a menetes sapkát az S csővezeték-csatlakozóról.

Ábra 259: Menetes sapka

2. FIGYELEM!  A nem megfelelően légtelenített szívóvezeték jelentősen
csökkenti a terhelés alatti fokozatkapcsoló földdel szembeni szigetelőké-
pességét. Nyissa ki a légtelenítő csavart és légtelenítse teljesen a szívó-
vezetéket.

3. Csavarja vissza a légtelenítő csavart.
4. Zárja le a légtelenítő csavart a menetes sapkával.

6.3.3 Motorhajtás ellenőrzése

FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón/feszültségmentes át-
kapcsoló!
A terhelés alatti fokozatkapcsoló/feszültségmentes átkapcsoló szigetelőfo-
lyadék nélküli működtetés esetén károsodhat.
► Győződjön meg róla, hogy a választó/feszültségmentes átkapcsoló telje-

sen bemerül a szigetelőfolyadékba, és a terhelés alatti fokozatkapcsoló
olajedénye teljesen fel van töltve szigetelőfolyadékkal.
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FIGYELEM Károk a terhelés alatti fokozatkapcsolón és a motorhajtáson!
Károk a motorhajtáson és a terhelés alatti fokozatkapcsolón az állásjelző
berendezés nem rendeltetésszerű használata esetén.
► Az állásjelző modul csatlakozóira csak az állásjelző berendezés Műszaki

adatok fejezete szerinti áramköröket szabad csatlakoztatni.
► A motorhajtás állásjelző berendezésének átkapcsolási időpontja nem

reprezentálja a terhelésátkapcsoló átkapcsolási időpontját. Utóbbi a ter-
helésátkapcsoló típusától függ. Ezt a tényt figyelembe kell venni a motor-
hajtás és a külső berendezés (pl. transzformátor teljesítménykapcsoló)
közötti reteszelőkapcsolások tervezésekor.

► Külső felügyeleti, reteszelési és vezérlési célra ezért nem az állásjelző
berendezést, hanem a kapcsolási rajzon megadott „fokozatkapcsoló
üzemben” mozgóérintkezőt kell használni.

Ellenőrizze a transzformátor üzembe helyezése előtt, hogy a motorhajtás és
a terhelés alatti fokozatkapcsoló jól van-e összekapcsolva, és a motorhajtás
megfelelően működik-e.

Ellenőrzések a motorhajtáson
1. Végezze el a működési ellenőrzéseket a motorhajtás üzemeltetési útmu-

tatója szerint.
2. FIGYELEM!  A helytelenül csatlakoztatott motorhajtás károkhoz vezet a

terhelés alatti fokozatkapcsolón. Végezzen próbakapcsolásokat a teljes
beállítási tartományon. Ügyeljen arra, hogy a motorhajtás és a terhelés
alatti fokozatkapcsoló állásjelzője (ablak a terhelés alatti fokozatkapcsoló
fejen) minden üzemállásban egyezzen.

Szigetelésvizsgálatok a transzformátorhuzalozáson
► Vegye figyelembe a transzformátorkábelek szigetelésvizsgálatára vonat-

kozó tudnivalókat a motorhajtás üzemeltetési útmutatója szerint.

6.3.4 Védőrelé ellenőrzése

6.3.4.1 Védőrelé ellenőrzése (RS 2001, 2001/V, 2001/H, 2001/E, 2001/5, 2001/R,
2001/T, 2003)
ü A transzformátor üzembe helyezése előtt ellenőrizze a védőrelé helyes

működését:
1. Földelje a transzformátort a nagyfeszültség és a kisfeszültség oldalán.

Gondoskodjon róla, hogy az ellenőrzés közben ne szüntessék meg a
transzformátor munkaföldelését.

2. Gondoskodjon róla, hogy az ellenőrzés közben feszültségmentes marad-
jon a transzformátor.

3. Biztosítson automatikus tűzoltó berendezést.
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4. Lazítsa ki a kapocsdoboz-fedél csavarjait és emelje le a kapocsdoboz fe-
delét.

5. Lazítsa ki a potenciál-összekötő hornyos csavarját és vegye le a kapocs-
doboz-fedelet a huzallal együtt.

6. Nyomja meg a KI ellenőrző nyomógombot.
7. Hagyja el a transzformátor veszélyzónáját.
8. Gondoskodjon róla, hogy a transzformátor megszakítóját ne lehessen zár-

ni.
ð Passzív védelem teszt

9. Nyomja meg az ÜZEM ellenőrző nyomógombot.
10. Hagyja el a transzformátor veszélyzónáját.
11. Zárja a transzformátor megszakítóit nyitott bontóknál és minden oldalon

földelt transzformátor mellett.
12. Nyomja meg a KI ellenőrző nyomógombot.
13. Gondoskodjon róla, hogy a transzformátor megszakítója nyitva legyen.

ð Aktív védelmi teszt.
14. Nyomja meg az ÜZEM ellenőrző nyomógombot a védőrelé visszaállítá-

sához.
15. Helyezze be a kapocsdoboz-fedélhez tartozó huzalt, majd rögzítse a

hornyos csavarral.
16. Illessze fel a kapocsdoboz-fedelet és rögzítse a csavarokkal.

6.3.4.2 Védőrelé ellenőrzése (RS 2004)
ü A transzformátor üzembe helyezése előtt ellenőrizze a védőrelé helyes

működését:
1. Gondoskodjon róla, hogy a torlócsappantyú ÜZEM állásban álljon.
2. Hagyja el a transzformátor veszélyzónáját.
3. Zárja a transzformátor megszakítóit nyitott bontóknál és minden oldalon

földelt transzformátor mellett.
4. Nyomja meg a KI ellenőrző nyomógombot.
5. Gondoskodjon róla, hogy a transzformátor megszakítója nyitva legyen.

ð Aktív védelem teszt

6.3.5 Nyomásfelügyelő ellenőrzése
1. Földelje a transzformátort a nagyfeszültség és a kisfeszültség oldalán.

Gondoskodjon róla, hogy az ellenőrzés közben ne szüntessék meg a
transzformátor munkaföldelését.

2. Gondoskodjon róla, hogy az ellenőrzés közben feszültségmentes marad-
jon a transzformátor.

3. Biztosítson automatikus tűzoltó berendezést.
4. Távolítsa el a burkolatot.
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5. Működtesse a gombot a pillanatkapcsolón.
ð A gomb KI állásban áll.

6. Hagyja el a transzformátor veszélyzónáját.
7. Gondoskodjon róla, hogy a transzformátor megszakítóját ne lehessen zár-

ni.
ð Passzív védelem teszt

8. Működtesse a gombot a pillanatkapcsolón.
ð A gomb ÜZEM állásban áll.

9. Hagyja el a transzformátor veszélyzónáját.
10. Zárja a transzformátor megszakítóit nyitott bontóknál és minden oldalon

földelt transzformátor mellett.
11. Működtesse a gombot a pillanatkapcsolón.

ð A gomb KI állásban áll.
12. Gondoskodjon róla, hogy a transzformátor megszakítója nyitva legyen.

ð Aktív védelmi teszt.
13. Működtesse a gombot a pillanatkapcsolón a nyomásfelügyelő visszaállí-

tásához.
ð A gomb ÜZEM állásban áll.

14. Rögzítse a burkolatot.

6.3.6 A transzformátor üzembe helyezése
ü Be van iktatva a terhelés alatti fokozatkapcsoló olaj tágulási tartályán be-

lüli minimális szigetelőfolyadék-szint alá csökkenést jelző érintkező a
megszakító kioldó áramkörébe.

ü Be van iktatva a védőrelé és a kiegészítő védőberendezések a megszakí-
tó kioldó áramkörébe.

ü A motorhajtás és az összes védőberendezés megfelelően működik és
üzemkész.

ü A terhelés alatti fokozatkapcsoló olajedénye teljesen fel van töltve szigete-
lőfolyadékkal.

ü Az összes zárószelep nyitva van a terhelés alatti fokozatkapcsoló és an-
nak olaj tágulási tartálya között.

1. Kapcsolja be a transzformátort.
2. FIGYELEM!  A bekapcsolási áramlökések a transzformátor névleges ára-

mának többszörösét is kitehetik és aszimmetrikus vagy nem szinuszos
görbéjű áramokhoz is vezethetnek, és ezáltal túlterhelhetik a terhelés alat-
ti fokozatkapcsolót a terhelés alatti átkapcsoláskor. Terhelés alatti foko-
zatkapcsolásokat üresjárati és terhelési feltételek mellett is csak a bekap-
csolási áramlökés teljes lecsengése után végezzen.
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7 Hibaelhárítás
 FIGYELMEZTETÉS Robbanásveszély!

A terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedele alatti robbanásveszélyes gázok
begyulladhatnak vagy berobbanhatnak és ezáltal súlyos vagy halálos sérü-
lést okozhatnak.
► Gondoskodjon arról, hogy ne legyen vagy ne keletkezzen gyújtóforrás, pl.

nyílt láng, forró felület vagy szikra (pl. statikus feltöltődéssel) a közvetlen
környezetben.

► Feszültségmentesítse az összes segédáramkört (pl. kapcsolásfelügyelő
berendezés, nyomáscsökkentő szelep, nyomásfelügyelő), mielőtt eltávo-
lítja a terhelés alatti fokozatkapcsolófej fedelét.

► A munkák alatt ne üzemeltessen elektromos készülékeket (pl. ütvecsava-
rozó okozta szikraképződés).

FIGYELEM A terhelés alatti fokozatkapcsoló és a transzformátor károsodá-
sa!
A védőrelé vagy más védőberendezések működésbe lépése a terhelés alat-
ti fokozatkapcsoló vagy a transzformátor hibáit jelezheti. A transzformátor
ellenőrzés nélküli bekapcsolása tilos.
► A védőrelé vagy más védőberendezések működésbe lépése esetén el-

lenőrizze a terhelés alatti fokozatkapcsolót és a transzformátort.
► Csak akkor folytassa az üzemeltetést, ha biztos benne, hogy a terhelés

alatti fokozatkapcsolón és a transzformátoron nincs hiba.

FIGYELEM A motorhajtás károsodása!
A motorhajtás károsodása a motorhajtás védőházában lévő kondenzvíz mi-
att.
► A motorhajtás védőházát mindig szorosan kell lezárni.
► 2 hétnél tovább tartó üzemszünetek esetén csatlakoztassa az antikon-

denzációs fűtést a motorhajtáshoz, és helyezze üzembe. Ha ez nem le-
hetséges, pl. szállítás során, akkor megfelelő mennyiségű szárítószert
kell a védőházban elhelyezni.

Az alábbi táblázat segítséget nyújt az üzemzavarok önálló felismerésében
és adott esetben az elhárításukban.

További információkat a védőrelé üzemeltetési útmutatójában vagy a megfe-
lelő védőberendezés üzemeltetési útmutatójában talál.

A terhelés alatti fokozatkapcsoló és motorhajtás olyan hibáinál, amelyeket a
helyszínen nem lehet elhárítani, valamint a védőrelé vagy a kiegészítő védő-
berendezések működésbe lépése esetén értesítse az MR illetékes képvise-
lőjét, a transzformátor gyártóját vagy közvetlenül
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a Maschinenfabrik Reinhausen GmbH-t
Műszaki szolgálat
Postfach 12 03 60
93025 Regensburg
Németország
Telefon: +49 94140 90-0
Fax: +49 9 41 40 90-7001
Email: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

Hibakép Intézkedés

Védőrelé kioldása Lásd „Védőrelé működésbe lépése és a transzformátor új-
bóli üzembe helyezése”
Lépjen kapcsolatba az MR-rel is.

Nyomáscsökkentő szelep (pl. MPreC®) kioldása Ellenőrizni kell a terhelés alatti fokozatkapcsolót és a
transzformátort. A kioldás okától függően végezzen méré-
seket/ellenőrzéseket a transzformátoron.
A terhelés alatti fokozatkapcsoló ellenőrzéséhez lépjen
kapcsolatba az MR-rel.

Nyomásfelügyelő (pl. DW 2000) kioldása Lásd „Nyomásfelügyelő működésbe lépése és a transzfor-
mátor újbóli üzembe helyezése”
Lépjen kapcsolatba az MR-rel is.

A kapcsolásfelügyelő berendezés kioldása A kapcsolásfelügyelő berendezés kioldása után a motor-
hajtás elektromos vezérlése már nem lehetséges. Bekap-
csolt transzformátor mellett tilos a kézi hajtókaron keresz-
tül manuálisan működtetni a motorhajtást.
Ellenőrizni kell a terhelés alatti fokozatkapcsolót és a
transzformátort. A kioldás okától függően végezzen méré-
seket/ellenőrzéseket a transzformátoron.
A terhelés alatti fokozatkapcsoló ellenőrzéséhez lépjen
kapcsolatba az MR-rel.

A hasadótárcsa működésbe lépése a terhelés alatti foko-
zatkapcsoló fej fedelében

Ellenőrizni kell a terhelés alatti fokozatkapcsolót és a
transzformátort. A kioldás okától függően végezzen méré-
seket/ellenőrzéseket a transzformátoron.
A terhelés alatti fokozatkapcsoló ellenőrzéséhez lépjen
kapcsolatba az MR-rel.

A motorvédő kapcsoló kioldása a motorhajtásban Lásd a TAPMOTION® ED motorhajtás üzemeltetési útmu-
tatójának „Hibaelhárítás” c. részét

A terhelés alatti fokozatkapcsoló olaj tágulási tartályán be-
lüli minimális szigetelőfolyadék-szint alá csökkenést jelző
érintkező kioldása

Ellenőrizze a vezetékrendszer (csővezetékek stb.) és a
terhelés alatti fokozatkapcsoló fej tömítettségét. Ellenőriz-
ze az olajedényben lévő szigetelőfolyadék szintjét és mi-
nőségét a terhelés alatti fokozatkapcsoló üzemeltetési út-
mutatója szerint. Ha nem sikerül elérni az alsó határértéke-
ket, lépjen kapcsolatba az MR-rel is.

A terhelés alatti fokozatkapcsoló nem vált fokozatot (nehéz
mozgás, fel/le gombok nem működnek, nem hallható a ter-
helés alatti fokozatkapcsoló ugrása)

Lépjen kapcsolatba az MR-rel.

Nincs feszültségváltozás a transzformátoron a motorhajtá-
son történt pozíciómódosítás ellenére

Lépjen kapcsolatba az MR-rel.

http://www.reinhausen.com
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Hibakép Intézkedés

Különböző állásjelzés a terhelés alatti fokozatkapcsolón és
a motorhajtáson

Lépjen kapcsolatba az MR-rel.

Zajok a hajtótengelyen vagy a motorhajtáson a fokozatál-
lás váltása közben

Ellenőrizze a hajtótengely helyes felszerelését a hajtóten-
gely üzemeltetési útmutatója szerint. Ellenőrizze a tömlőbi-
lincsek és védőlemezek helyzetét. Ha a zajok a motorhaj-
tástól érkeznek, lépjen kapcsolatba az MR-rel.

Piros jelzés a monitoron Ha lehetséges, olvassa ki az adatbázist és a hibakóddal
együtt küldje el az MR-nek

A Buchholz-relé figyelmeztetése vagy kioldása a transzfor-
mátoron

Értesítse a transzformátor gyártóját.

Eltérés az előírt értéktől a transzformátor tekercsellenállás-
mérésekor

Lépjen kapcsolatba a transzformátor gyártójával és adott
esetben az MR-rel, és adja meg a mért értékeket.

Eltérés az előírt értéktől a gáz-olaj arány elemzésénél
(transzformátorolaj)

Lépjen kapcsolatba a transzformátor gyártójával és adott
esetben az MR-rel, és adja meg a mért értékeket.

Eltérés az előírt értéktől az áttételmérésnél Lépjen kapcsolatba a transzformátor gyártójával és adott
esetben az MR-rel, és adja meg a mért értékeket.

Eltérés a határértéktől a szigetelőfolyadékoknál Cserélje ki a szigetelőfolyadékot, ellenőrizze a terhelés
alatti fokozatkapcsoló olaj tágulási tartályának szárító elő-
tétjét.

Táblázat 8: Hibaelhárítás

7.1 A védőrelé kapcsolása és a transzformátor ismételt
üzembe helyezése

 FIGYELMEZTETÉS Robbanásveszély!
A robbanásveszélyes gázok a védőrelében begyulladhatnak vagy berob-
banhatnak és ezáltal súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak.
► A védőrelén végzett további munkák megkezdése előtt várjon 15 percet a

transzformátor kikapcsolása után, hogy a gázok elillanhassanak.
► Gondoskodjon arról, hogy ne legyen vagy ne keletkezzen gyújtóforrás, pl.

nyílt láng, forró felület vagy szikra (pl. statikus feltöltődéssel) a közvetlen
környezetben.

► A munka megkezdése előtt kapcsoljon le minden segédáramkört.
► A munkák alatt ne üzemeltessen elektromos készülékeket (pl. ütvecsava-

rozó okozta szikraképződés)

 FIGYELMEZTETÉS Életveszély és súlyos sérülés veszélye!
Életveszély és súlyos sérülés veszélye a terhelés alatti fokozatkapcsoló és
a transzformátor elégtelen ellenőrzése következtében.
► A védőrelé működésbe lépésekor feltétlenül lépjen kapcsolatba a Maschi-

nenfabrik Reinhausen céggel a terhelés alatti fokozatkapcsoló és a
transzformátor ellenőrzése érdekében.

► Az üzemeltetést csak akkor folytassa, ha ellenőrizte, hogy a terhelés alat-
ti fokozatkapcsolón és a transzformátoron nincs sérülés.



7 Hibaelhárítás

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021 2194441130/01 HU OILTAP® MS

Ha a védőrelé miatt kioldott a megszakító, akkor a következők szerint járjon
el:
1. Állapítsa meg a kioldás időpontját.
2. Állapítsa meg a terhelés alatti fokozatkapcsoló üzemállását.
3. Elővigyázatossági okból blokkolja a motorhajtást a motorvédő kapcsoló ki-

oldásával, így elkerülheti a terhelés alatti fokozatkapcsoló távvezérléssel
történő átállítását.

4. Ellenőrizze a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelét. Amennyiben szi-
getelő folyadék lép ki, azonnal zárja el az olaj tágulási tartály zárószele-
pét.

5. Ellenőrizze, hogy a védőrelé torlócsappantyúja KI vagy ÜZEM állásban
van-e.

7.1.1 Torlógát ÜZEM állásban

Ha a torlócsappantyú ÜZEM állásban áll, akkor a kioldóáramkör hibásodha-
tott meg. Ezért ebben az esetben a kioldóáramkört ellenőrizze. Ha nem sike-
rül tisztázni a védőrelé kioldását, akkor feltétlenül lépjen kapcsolatba a Mas-
chinenfabrik Reinhausen céggel a terhelés alatti fokozatkapcsoló ellenőrzé-
se érdekében.

7.1.2 Torlógát KI állásban

Vegye figyelembe, hogy az RS 2004 védőrelénél a visszaállító mechanika
miatt a védőrelé kioldás után nem marad KI állásban. Ha az RS 2004 védő-
relé kioldásának oka nem a kioldóáramkör hibája, akkor az RS 2004-nél is a
következőkben leírtak szerint járjon el.

Ha a torlócsappantyú KI állásban van, a következőképpen járjon el:
1. Gondoskodjon róla, hogy a transzformátort semmilyen körülmények kö-

zött se helyezzék üzembe.
2. Vegye fel a kapcsolatot a Maschinenfabrik Reinhausen céggel, és közölje

a következő információkat:
ð Védőrelé és terhelés alatti fokozatkapcsoló sorozatszáma
ð Mekkora volt a transzformátor terhelése a kioldás időpontjában?
ð Átállította-e a terhelés alatti fokozatkapcsolót a kioldáskor vagy közvet-

lenül az előtt?
ð A kioldás időpontjában kapcsoltak a transzformátor további védőberen-

dezései is?
ð A kioldás időpontjában végeztek kapcsolási műveleteket a hálózatban?
ð A kioldás időpontjában észleltek túlfeszültséget?

3. Egyeztessen a további lépésekről a Maschinenfabrik Reinhausen céggel.
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7.1.3 A transzformátor ismételt üzembe helyezése

A transzformátort ismét üzembe helyezheti, ha tisztázta és elhárította a vé-
dőrelé kapcsolásának okát:
1. Védőrelé ellenőrzése [►Szakasz 6.3.4.1, Oldal 213].
2. Helyezze üzembe a transzformátort.
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7.2 A nyomásfelügyelő működésbe lépése és a transzformátor
újbóli üzembe helyezése

 FIGYELMEZTETÉS Életveszély és súlyos sérülés veszélye!
Életveszély és súlyos sérülés veszélye a terhelés alatti fokozatkapcsoló és
a transzformátor elégtelen ellenőrzése következtében.
► A nyomásfelügyelő működésbe lépésekor feltétlenül lépjen kapcsolatba a

Maschinenfabrik Reinhausen céggel a terhelés alatti fokozatkapcsoló és
a transzformátor ellenőrzése érdekében.

► Az üzemeltetést csak akkor folytassa, ha ellenőrizte, hogy a terhelés alat-
ti fokozatkapcsolón és a transzformátoron nincs sérülés.

Ha a nyomásfelügyelő miatt kioldottak a megszakítók, a következőképpen
járjon el:
1. Állapítsa meg a kioldás időpontját.
2. Állapítsa meg a terhelés alatti fokozatkapcsoló üzemállását.
3. Elővigyázatossági okból blokkolja a motorhajtást a motorvédő kapcsoló ki-

oldásával, így elkerülheti a terhelés alatti fokozatkapcsoló távvezérléssel
történő átállítását.

4. Ellenőrizze a terhelés alatti fokozatkapcsoló fej fedelét. Amennyiben szi-
getelő folyadék lép ki, azonnal zárja el az olaj tágulási tartály zárószele-
pét.

5. Ellenőrizze, hogy a nyomásfelügyelő gombja KI vagy ÜZEM állásban áll-
e.

7.2.1 Gomb ÜZEM állásban

Ha a gomb ÜZEM állásban áll, akkor a kioldó áramkörben lehet a hiba. Ezért
ebben az esetben a kioldóáramkört ellenőrizze. Ha nem sikerül tisztázni a
nyomásfelügyelő kioldását, akkor feltétlenül lépjen kapcsolatba a Maschi-
nenfabrik Reinhausen céggel a terhelés alatti fokozatkapcsoló ellenőrzése
érdekében.
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7.2.2 Gomb KI állásban

Ha a gomb KI állásban áll, a következőképpen járjon el:
1. Gondoskodjon róla, hogy a transzformátort semmilyen körülmények kö-

zött se helyezzék üzembe.
2. Vegye fel a kapcsolatot a Maschinenfabrik Reinhausen céggel, és közölje

a következő információkat:
ð Mekkora volt a transzformátor terhelése a kioldás időpontjában?
ð A terhelés alatti fokozatkapcsolót közvetlenül a kioldás előtt vagy a kiol-

dásnál kapcsolták át?
ð A kioldás időpontjában kapcsoltak a transzformátor további védőberen-

dezései is?
ð A kioldás időpontjában végeztek kapcsolási műveleteket a hálózatban?
ð A kioldás időpontjában észleltek túlfeszültséget?
ð Mekkora statikus nyomás hat a nyomáscsökkentő szelepre (a terhelés

alatti fokozatkapcsoló tágulóedényének olajszintje és a nyomáscsök-
kentő szelep közti magasságkülönbség)

3. Egyeztessen a további lépésekről a Maschinenfabrik Reinhausen céggel.

7.2.3 A transzformátor ismételt üzembe helyezése

Miután sikerült tisztázni és elhárítani a nyomásfelügyelő működésbe lépésé-
nek okát, újra üzembe helyezheti a transzformátort:
1. Győződjön meg arról, hogy a pillanatkapcsoló gombja ÜZEM állásban áll.
2. Helyezze üzembe a transzformátort.
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8 Műszaki adatok
A terhelés alatti fokozatkapcsoló és a motorhajtás valamennyi fontos műsza-
ki adatának áttekintése külön dokumentumok formájában áll rendelkezésre,
amelyek kérésre kaphatók.

8.1 Megengedett környezeti feltételek
Üzemi levegőhőmérséklet - 25 °C…+ 50 °C

Szigetelőfolyadék üzemi hőmérséklete - 25 °C…+ 105 °C (a transzformátor vészüzeme esetén max.
+ 115 °C)

Szállítási hőmérséklet, tárolási hőmérséklet - 40 °C…+ 50 °C

Szárítási hőmérsékletek Lásd szerelési és üzembe helyezési útmutató, „Szerelés” feje-
zet

Nyomásállóság Lásd Műszaki adatok TD 61 – Általános rész

Szigetelőfolyadék ▪ Kőolajtermékekből származó új szigetelőolajok1) az
IEC60296 és ASTM D3487 szerint (egyenértékű szabványok
kérésre)

▪ Más érintetlen szénhidrogénekből származó új szigetelőola-
jok az IEC60296 szerint, vagy ezen olajok és kőolajtermékek
keverékei1) az IEC60296, ASTM D3487 vagy kérésre egyen-
értékű szabványok szerint

▪ Alternatív szigetelőfolyadékok, pl. természetes és szintetikus
észterek vagy szilikonolajok, kérésre

1) A gas-to-liquid olajok (GTL-olajok) ebben az összefüggésben
kőolajtermékként értendők

Olaj tágulási tartály szerelési magassága Lásd Műszaki adatok TD 61 – Általános rész

Tengerszint feletti felállítási magasság Lásd Műszaki adatok TD 61 – Általános rész

Táblázat 9: Megengedett környezeti feltételek

8.2 Védőrelé műszaki adatai
Az alábbiakban az RS 2001 védőrelé műszaki adatai olvashatók. A DIN EN
60255-1 szerint: Üzemi pontosság = alapvető pontosság

Ház Szabadtéri kivitel

Védettség IP 66

Reléüzem Torlócsappantyú nyílással

Súly kb. 3,5 kg

A kapható változatok olajáramlási sebes-
sége működésbe lépéskor (20 °C-os
olajhőmérséklet)

0,65 ± 0,15 m/s
1,20 ± 0,20 m/s
3,00 ± 0,40 m/s
4,80 ± 0,60 m/s

Táblázat 10: Általános műszaki adatok
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Kioldó kapcsoló

A védőrelé NO záró vagy NC nyitó kivitelű védőgázzal töltött mágneses kap-
csolócsővel szállítható (lásd a mellékelt méretrajzot). További érintkezőki-
osztások különleges kivitelként szállíthatók.

NC nyitó kivitelű védőgázas mágneskapcsoló cső elektromos adatai

Elektromos jellemzők

Kapcsolási teljesítmény DC 1,2 W – 200 W

Kapcsolási teljesítmény AC (50 Hz) 1,2 VA – 400 VA

Kapcsolási feszültség AC/DC 24 V…250 V

Kapcsolási áram AC/DC 4,8 mA…2 A

Táblázat 11: Elektromos jellemzők

Kapcsolási képesség (terhelés bekapcsolása és kikapcsolása)

Minimális kapcsolási áram AC/DC (legki-
sebb feszültség)

50 mA (24 V esetén)

Minimális kapcsolási áram AC/DC (leg-
nagyobb feszültség)

4,8 mA (250 V esetén)

Maximális kapcsolási áram DC (legna-
gyobb áram)

1,6 A (125 V esetén, L/R = 40 ms)

Maximális kapcsolási áram DC (legna-
gyobb feszültség)

0,9 A (250 V esetén, L/R = 40 ms)

Maximális kapcsolási áram AC (legna-
gyobb áram)

2 A (125 V esetén, cos φ = 0,6)

Maximális kapcsolási áram AC (legna-
gyobb feszültség)

1,6 A (250 V esetén, cos φ = 0,6)

Kapcsolások 1 000 ciklus

Táblázat 12: Kapcsolási képesség (terhelés bekapcsolása és kikapcsolása)

Átütési szilárdság

Váltakozó feszültséges átütési szilárdság
az összes feszültség alatt álló csatlako-
zás és a földelt részek között

2 500 V, 50 Hz, vizsgálat időtartama 1
perc

Váltakozó feszültséges átütési szilárdság
a nyitott érintkezők között

2 000 V, 50 Hz, vizsgálat időtartama 1
perc

Táblázat 13: Átütési szilárdság
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NO záró kivitelű védőgázas mágneskapcsoló cső elektromos adatai

Elektromos jellemzők

Kapcsolási teljesítmény DC 1,2 W – 250 W

Kapcsolási teljesítmény AC (50 Hz) 1,2 VA – 400 VA

Kapcsolási feszültség AC/DC 24 V…250 V

Kapcsolási áram AC/DC 4,8 mA…2 A

Táblázat 14: Elektromos jellemzők

Kapcsolási képesség (terhelés bekapcsolása és kikapcsolása)

Minimális kapcsolási áram AC/DC (legki-
sebb feszültség)

50 mA (24 V esetén)

Minimális kapcsolási áram AC/DC (leg-
nagyobb feszültség)

4,8 mA (250 V esetén)

Maximális kapcsolási áram DC (legna-
gyobb áram)

2 A (125 V esetén, L/R = 40 ms)

Maximális kapcsolási áram DC (legna-
gyobb feszültség)

1 A (250 V esetén, L/R = 40 ms)

Maximális kapcsolási áram AC (legna-
gyobb áram)

2 A (125 V esetén, cos φ = 0,6)

Maximális kapcsolási áram AC (legna-
gyobb feszültség)

1,6 A (250 V esetén, cos φ = 0,6)

Kapcsolások 1 000 ciklus

Táblázat 15: Kapcsolási képesség (terhelés bekapcsolása és kikapcsolása)

Átütési szilárdság

Váltakozó feszültséges átütési szilárdság
az összes feszültség alatt álló csatlako-
zás és a földelt részek között

2 500 V, 50 Hz, vizsgálat időtartama 1
perc

Váltakozó feszültséges átütési szilárdság
a nyitott érintkezők között

2 000 V, 50 Hz, vizsgálat időtartama 1
perc

Táblázat 16: Átütési szilárdság

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet Ta -40 °C…+50 °C

Olajhőmérséklet < 130 °C

Légnyomás 0 m…4 000 m a tengerszint felett

Táblázat 17: Környezeti feltételek
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8.3 Védőrelé egyedi kivitelei

8.3.1 Védőrelé kioldó kapcsolással váltó CO

A védőrelé védőgázzal töltött mágneses kapcsolócsővel, CO váltóval (3. vál-
tozat) szállítható (lásd a mellékelt méretrajzot).

Védőgázzal töltött mágneses kapcsolócső CO váltó elektromos adatai

Elektromos jellemzők

Kapcsolási teljesítmény DC 1,2 W – 150 W

Kapcsolási teljesítmény AC (50 Hz) 1,2 VA – 200 VA

Kapcsolási feszültség AC/DC 24 V…250 V

Kapcsolási áram AC/DC 4,8 mA…1 A

Táblázat 18: Elektromos jellemzők

Kapcsolási képesség (terhelés bekapcsolása és kikapcsolása)

Minimális kapcsolási áram AC/DC (legki-
sebb feszültség)

50 mA (24 V esetén)

Minimális kapcsolási áram AC/DC (leg-
nagyobb feszültség)

4,8 mA (250 V esetén)

Maximális kapcsolási áram DC (legna-
gyobb áram)

1,0 A (150 V esetén, L/R = 40 ms)

Maximális kapcsolási áram DC (legna-
gyobb feszültség)

0,6 A (250 V esetén, L/R = 40 ms)

Maximális kapcsolási áram AC (legna-
gyobb áram)

1 A (200 V esetén, cos φ = 0,6)

Maximális kapcsolási áram AC (legna-
gyobb feszültség)

0,8 A (250 V esetén, cos φ = 0,6)

Kapcsolások 1 000 ciklus

Táblázat 19: Kapcsolási képesség (terhelés bekapcsolása és kikapcsolása)

Átütési szilárdság

Váltakozó feszültséges átütési szilárdság
az összes feszültség alatt álló csatlako-
zás és a földelt részek között

2 500 V, 50 Hz, vizsgálat időtartama 1
perc

Váltakozó feszültséges átütési szilárdság
a nyitott érintkezők között

1 150 V, 50 Hz, vizsgálat időtartama 1
perc

Táblázat 20: Átütési szilárdság
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8.3.2 Védőrelé több védőgázzal töltött mágneses kapcsolócsővel

A védőrelé választás szerint több egymástól független védőgázzal töltött
mágneses kapcsolócsővel szállítható. Ezek záró (NO) vagy nyitó (NC) kivi-
telben készülhetnek, és galvanikusan vannak elválasztva egymástól (lásd a
mellékelt méretrajzot).

Elektromos adatok: mint a védőgázzal töltött mágneses kapcsolócső záró
NO és nyitó NC esetén.
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8.4 Nyomásfelügyelő műszaki adatai

Általános műszaki adatok

Felállítás Szabadtéri kivitel

Környezeti hőmérséklet -40 °C…+80 °C (mechanikus)

Tömszelence M25x1,5

Védettség IP 55 az IEC 60529 szerint (zárt készülék)

Reléüzem Bordáscső ellennyomó rugóval

Olajhőmérséklet -40 °C…+100 °C

Súly kb. 1,2 kg

Berendezés Normál szigetelőfolyadékokhoz (IEC60296 és
IEC60422)

Tömítőanyag
(olaj – levegő)

VITON

Megengedett nyomástarto-
mány
(abszolút nyomás)

1 bar…6 bar, vákuum nem engedélyezett

Felső kapcsolási nyomás 3,8 ±0,2 bar (aktiválási nyomás)

Alsó kapcsolási nyomás 2,8 ± 0,2 bar

Pillanatkapcsoló

Csatlakozókapcsok Vezetékcsatlakozó: 1…2 vezeték kapcsonként 
(Ø 0,75…2,5 mm²)

Érintkezők 1xNO (záró), 1xNC (nyitó)

Alkalmazási kategória IEC 60947-5-1:
AC 15: 230 V/1 A
DC 13: 60 V/0,5 A

Maximális állandó áram 10 A

Névleges szigetelési feszült-
ség

AC: 2,5 kV/min

Táblázat 21: Általános műszaki adatok
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8.5 Szigetelőfolyadékok átütési szilárdságára és víztartalmára
vonatkozó határértékek
A következő táblázatok az OILTAP® terhelés alatti fokozatkapcsolók eseté-
ben a szigetelőfolyadékok átütési szilárdságának (mérés az IEC 60156 sze-
rint) és víztartalmának (mérés az IEC 60814 szerint) határértékeit adják
meg. Az értékek meghatározására az IEC 60422 alapján került sor.

Üzemi eset Ud H2O

A transzformátor első üzembe helyezé-
sekor

> 60 kV/2,5 mm < 12 ppm

Üzem alatt > 30 kV/2,5 mm < 40 ppm

Karbantartás után > 50 kV/2,5 mm < 15 ppm

Táblázat 22: Szigetelőfolyadékok határértékei csillagponti alkalmazásokban

Üzemi eset Ud H2O

A transzformátor első üzembe helyezé-
sekor

> 60 kV/2,5 mm < 12 ppm

Üzem alatt > 40 kV/2,5 mm < 30 ppm

Karbantartás után > 50 kV/2,5 mm < 15 ppm

Táblázat 23: Szigetelőfolyadékok határértékei nem csillagponti alkalmazásokban
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9 Rajzok

9.1 Szigetelőfolyadékok átütési szilárdságára és víztartalmára
vonatkozó határértékek
A következő táblázatok az OILTAP® terhelés alatti fokozatkapcsolók eseté-
ben a szigetelőfolyadékok átütési szilárdságának (mérés az IEC 60156 sze-
rint) és víztartalmának (mérés az IEC 60814 szerint) határértékeit adják
meg. Az értékek meghatározására az IEC 60422 alapján került sor.

Üzemi eset Ud H2O

A transzformátor első üzembe helyezé-
sekor

> 60 kV/2,5 mm < 12 ppm

Üzem alatt > 30 kV/2,5 mm < 40 ppm

Karbantartás után > 50 kV/2,5 mm < 15 ppm

Táblázat 24: Szigetelőfolyadékok határértékei csillagponti alkalmazásokban

Üzemi eset Ud H2O

A transzformátor első üzembe helyezé-
sekor

> 60 kV/2,5 mm < 12 ppm

Üzem alatt > 40 kV/2,5 mm < 30 ppm

Karbantartás után > 50 kV/2,5 mm < 15 ppm

Táblázat 25: Szigetelőfolyadékok határértékei nem csillagponti alkalmazásokban
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9.2 OILTAP® MS, centrikus hajtás beszerelési rajza (893900)
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9.3 OILTAP® M, MS, R, RM, centrikus hajtás (893899)



9 Rajzok

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021 2334441130/01 HU OILTAP® MS

9.4 OILTAP® M, MS, R, RM, csővezeték-csatlakozó
kapcsolásfelügyelővel (899648)
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9.5 Előrajzoló sablon a terhelés alatti fokozatkapcsoló fejhez
(890183)
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9.6 OILTAP® M, MS, R, támasztókarima, harangtartályos
egyedi kivitel beszerelése max. 300 kV-os Um-ig (896762)
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9.7 Emelőgerenda harangtartály beszereléséhez (890180)



9 Rajzok

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021 2374441130/01 HU OILTAP® MS

9.8 Dugókulcs a kerozinleeresztő csavarhoz (890182)
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9.9 Csavarozó szerszámok beszereléshez és karbantartáshoz
(890478)
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9.10 CD 6400 szöghajtás, méretrajz (892916)



Szójegyzék
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Szójegyzék

Átütési szilárdság
izolátorok anyagspecifikus tulajdonsága [kV/2,5
mm]; maximális elektromos térerősség anélkül,
hogy feszültségátütésre (ív) kerülne sor

CO
Váltó (Change-Over contact)

DC
Egyenáram (Direct Current)

IEC
International Electrotechnical Commission

IP
Külső behatásokkal szembeni védettség (Ingress
Protection)

MR
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

NC
Nyitó (Normally Closed contact)

NO
Záró (Normally Open contact)

NPT
Amerikai menetszabvány (National Pipe Thread)
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