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1 Introducere
Acest document tehnic cuprinde descrieri detaliate privind monitorizarea în
timpul funcţionării, depanării şi întreţinerea.

Acesta include şi instrucţiuni de siguranţă şi informaţii generale despre
produs.

În instrucţiunile de montaj şi punere în funcţiune puteţi găsi informaţii despre
instalare.

Acest document tehnic este destinat exclusiv personalului special instruit şi
autorizat.

1.1 Producător
Produsul este fabricat de:

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

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

Mai multe informații despre produs și copii ale acestui document tehnic sunt
disponibile la această adresă, dacă sunt solicitate.

1.2 Integritate
Acest document tehnic este incomplet fără documentele auxiliare.

Documentele următoare sunt considerate documente auxiliare:
▪ Instrucțiuni pentru despachetare
▪ Fișă anexată
▪ Raportul testului de rutină
▪ Scheme de conexiuni
▪ Desene cu dimensiuni
▪ Confirmarea comenzii

1.3 Păstrarea în siguranţă
Păstraţi acest document tehnic şi cele justificative la îndemână şi accesibile
pentru utilizare ulterioară în orice moment.
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1.4 Convenţii de notaţie

1.4.1 Sistem de comunicare pentru risc

Avertizările din acest document tehnic sunt afișate după cum urmează.

1.4.1.1 Avertizare referitoare la secţiune

Avertizările referitoare la secţiuni se referă la capitole sau secţiuni întregi,
subsecţiuni sau mai multe paragrafe din cadrul acestui document tehnic.
Avertizările referitoare la secţiuni utilizează următorul format:

 AVERTIZARE Tipul de pericol!
Sursa pericolului și consecințele
► Acţiune
► Acţiune

1.4.1.2 Informații de avertizare incluse

Avertizările încorporate se referă la o anumită parte din cadrul unei secţiuni.
Aceste avertizări se aplică unor unităţi de informaţie mai mici decât
avertizările referitoare la secţiuni. Avertizările încorporate utilizează
următorul format:

 PERICOL!  Instrucţiune pentru evitarea unei situaţii periculoase..

1.4.1.3 Cuvinte de semnalizare şi pictograme

Sunt utilizate următoarele cuvinte de semnalizare:

Cuvânt de
semnalizare

Definirea

PERICOL Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va produce
un deces sau o accidentare gravă.

AVERTIZARE Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate
produce un deces sau o accidentare gravă.

PRECAUȚIE Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate
produce o accidentare de gravitate ușoară sau medie.

AVIZ Indică măsuri care trebuie luate pentru a evita prejudicierea
bunurilor materiale.

Tabelul 1: Cuvintele de semnalizare din avizele de avertizare
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Pictogramele avertizează de pericolele:

Pictogramă Definirea

Avertizare privind un loc periculos

Avertizare privind o tensiune electrică periculoasă

Avertizare privind substanțe inflamabile

Avertizare privind pericolul de răsturnare

Avertizare privind pericolul de strivire

Tabelul 2: Pictograme utilizate în avize de avertizare

1.4.2 Sistemul de informaţii

Informaţiile sunt destinate pentru a simplifica şi îmbunătăţi înţelegerea
procedurilor speciale. În acest document tehnic, acestea sunt prezentate
după cum urmează:

Informaţii importante.

1.4.3 Sistemul de instrucţiuni

Acest document tehnic conţine instrucţiuni cu unul sau mai mulţi paşi.

Instrucţiuni cu un pas

Instrucţiunile care constau numai dintr-un singur pas de proces sunt
structurate astfel:
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Scopul acţiunii
ü Cerinţe (opţiune).
► Pasul 1 din 1.

ð Rezultatul pasului (opţiune).
ð Rezultatul acţiunii (opţiune).

Instrucţiuni cu mai mulţi paşi

Instrucţiunile care constau din mai mulţi paşi de proces sunt structurate
astfel:

Scopul acţiunii
ü Cerinţe (opţiune).
1. Pasul 1.

ð Rezultatul pasului (opţiune).
2. Pasul 2.

ð Rezultatul pasului (opţiune).
ð Rezultatul acţiunii (opţiune).
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2 Siguranţa
▪ Citiți cu atenție acest document tehnic pentru a vă familiariza cu produsul.
▪ Acest document tehnic este parte integrantă din produs.
▪ Citiți și respectați instrucțiunile de siguranță din acest capitol.
▪ Citiți și respectați avertizările din acest document tehnic pentru a evita

pericolele asociate cu funcționarea.
▪ Produsul este fabricat pe baza tehnologiei de ultimă oră. Cu toate

acestea, din motive ce țin de funcție, pot apărea riscuri care pun în pericol
viața și integritatea corporală a utilizatorului sau care deteriorează
produsul și alte bunuri materiale, în cazul unei utilizări necorespunzătoare.

2.1 Utilizarea adecvată
Acest produs este un comutator de reglaj sub sarcină și ajustează raportul
transformatoarelor fără a întrerupe fluxul sarcinii. Produsul este proiectat
numai pentru utilizarea în sistemele și instalațiile de energie electrică. Dacă
este folosit conform destinației și în acord cu cerințele și condițiile
menționate în acest document tehnic, precum și cu mesajele de avertizare
din acest document tehnic și cu cele anexate produsului, atunci produsul nu
prezintă vreun pericol pentru personal, proprietate sau mediu. Aceasta se
aplică pe parcursul duratei de viață a produsului, de la livrare până la
instalare și exploatare și până la demontare și eliminare.

Următoarele sunt considerate a reprezenta o utilizare corespunzătoare:
▪ Utilizați produsul numai pentru transformatorul/dispozitivul de acționare cu

motor menționat în comandă
▪ Seria de fabricație a comutatorului de reglaj sub sarcină și a accesoriilor

acestuia (dispozitiv de acționare, arbore de antrenare, transmisie
unghiulară, releu de protecție etc.) trebuie să se potrivească în cazul în
care comutatorul de reglaj sub sarcină și accesoriile sale sunt furnizate ca
set pentru o comandă.

▪ Pe plăcuța de identificare veți găsi standardul valabil pentru produs și anul
emiterii.

▪ Utilizați produsul în conformitate cu acest document tehnic pus la
dispoziție, cu condițiile de livrare și datele tehnice convenite.

▪ Asigurați-vă că toate lucrările necesare sunt efectuate numai de personal
calificat.

▪ Utilizați echipamentul și sculele speciale incluse în furnitură numai pentru
scopul prevăzut și în conformitate cu prevederile din acest document
tehnic.

Condiții permise pentru operarea electrică

Pe lângă datele de proiectare conforme cu confirmarea comenzii, respectați
următoarele limite pentru curentul de trecere și tensiunea nominală de
treaptă:
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În varianta standard, comutatorul de reglaj sub sarcină este proiectat pentru
curent alternativ 50/60 Hz sinusoidal cu o formă a curbei simetrică cu axa
zero și poate comuta de 2 ori curentul nominal de trecere Ir la tensiunea sa
nominală de treaptă Uir.

Depășirea tensiunii nominale de treaptă Uir cu până la 10% pentru o
perioadă scurtă este permisă, atâta timp cât capacitatea nominală de treaptă
PStN admisă pentru această tensiune de treaptă nu este depășită.

2.2 Utilizarea necorespunzătoare
Utilizarea este considerată inadecvată dacă produsul este utilizat într-un alt
mod decât cel descris în secțiunea „Utilizarea adecvată”. În plus, aveți în
vedere următoarele:

Condiții interzise pentru operarea electrică

Toate condițiile de operare care nu corespund datelor de proiectare în
conformitate cu confirmarea comenzii sunt interzise.

Condițiile de operare interzise pot să apară ca urmare a unor scurtcircuituri,
precum și ca urmare a impulsurilor de curent de trecere la alimentarea
transformatoarelor sau a altor echipamente electrice. Acest lucru se aplică
atât pentru transformatorul afectat în sine, cât și pentru transformatoarele
conectate în paralel sau serie sau pentru alte echipamente electrice.

De exemplu, tensiuni mai mari pot apărea din cauza supraexcitării
transformatorului ca urmare a unei întreruperi controlate a curentului electric.

Operațiunile dincolo de condițiile de operare permise pot conduce la rănirea
persoanelor și deteriorarea produsului.
▪ Preveniți orice astfel de operațiuni dincolo de condițiile de operare

permise prin luarea unor măsuri adecvate.

2.3 Instrucţiuni de siguranţă fundamentale
Pentru a preveni accidentele, întreruperile și daunele, precum și efectele
nefavorabile inacceptabile asupra mediului, cei responsabili pentru
transportul, instalarea, operarea, întreținerea și eliminarea produsului sau
componentelor de produs trebuie să asigure următoarele:

Echipamentul individual de protecţie

Articolele de îmbrăcăminte largi sau neadecvate sporesc pericolul de
prindere sau blocare în piesele rotative şi pericolul de prindere în piesele
proeminente. Acest lucru pune în pericol viaţa şi integritatea corporală.
▪ Purtaţi echipament de protecţie adecvat activităţii respective, cum ar fi o

cască, mănuşi de lucru etc.
▪ Nu purtaţi niciodată echipament individual de protecţie deteriorat.
▪ Nu purtaţi niciodată inele, coliere sau alte bijuterii.
▪ Dacă aveţi părul lung, purtaţi o plasă pentru păr.
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Locul de muncă

Un loc de muncă dezordonat şi slab luminat poate duce la accidente.
▪ Păstraţi locul de muncă curat şi ordonat.
▪ Asiguraţi-vă că locul de muncă este bine luminat.
▪ Pentru prevenirea accidentelor, respectaţi legile aplicabile din ţara

respectivă.

Efectuarea de lucrări în timpul exploatării

Produsul trebuie operat numai în condiții de operare bune. În caz contrar,
acesta pune în pericol viața și integritatea corporală.
▪ Verificați cu regularitate fiabilitatea operațională a echipamentului de

siguranță.
▪ Respectați activitățile de inspecție, întreținere și intervalele de efectuare a

întreținerii descrise în acest document tehnic.

Protecția împotriva exploziei

Gazele, vaporii și pulberile foarte inflamabile sau explozive pot cauza
explozii și incendii grave. Acest lucru reprezintă un pericol crescut asupra
vieții și integrității corporale.
▪ Nu instalați, nu utilizați produsul și nu realizați lucrări de întreținere asupra

acestuia în zone unde există un risc de explozie.

Marcaje de siguranţă

Semnele de avertizare şi plăcuţele cu informaţii de siguranţă sunt marcaje
de siguranţă pe produs. Acestea reprezintă un aspect important al
conceptului de siguranţă.
▪ Respectaţi toate marcajele de siguranţă de pe produs.
▪ Asiguraţi-vă că toate marcajele de siguranţă de pe produs rămân intacte

şi lizibile.
▪ Înlocuiţi marcajele de siguranţă care sunt deteriorate sau care lipsesc.

Condiţii ambiante

Pentru a asigura exploatarea fiabilă şi sigură, produsul trebuie utilizat numai
în condiţiile ambiante specificate în datele tehnice.
▪ Respectaţi condiţiile de funcţionare şi cerinţele menţionate în ce priveşte

locaţia de instalare.
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Materiale auxiliare și materiale de exploatare

Materialele auxiliare și materialele de exploatare neaprobate de către
producător pot conduce la răniri ale persoanelor, daune materiale și
defectarea produsului.
▪ Utilizați numai lichide izolante [►Capitolul 8.1, Pagina 57] aprobate de

către producător.
▪ Utilizaţi numai furtunuri, ţevi şi echipament pentru pompe aprobate pentru

lichide inflamabile şi puse la pământ.
▪ Utilizați numai lubrifianți și materiale auxiliare aprobate de către

producător.
▪ Contactați producătorul.

Modificări și conversii

Modificările neautorizate sau necorespunzătoare asupra produsului pot duce
la vătămare corporală, daune materiale și defecțiuni de funcționare.
▪ Modificați produsul doar în urma consultării cu Maschinenfabrik

Reinhausen GmbH.

Piese de rezervă

Piesele de rezervă care nu sunt aprobate de Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH pot cauza vătămare corporală, deteriorarea produsului și defecțiuni.
▪ Utilizați doar piese de rezervă aprobate de Maschinenfabrik Reinhausen

GmbH.
▪ Contactați Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

2.4 Calificarea personalului
Persoana responsabilă pentru asamblare, punere în funcțiune, exploatare,
întreținere și inspecție trebuie să se asigure că personalul are calificarea
necesară.

Electrician calificat

Electricianul calificat deţine o calificare tehnică şi, prin urmare, are
cunoştinţele şi experienţa necesare, fiind familiarizat totodată cu standardele
şi reglementările aplicabile. Electricianul calificat este specializat şi în
următoarele aspecte:
▪ Poate identifica în mod independent potenţialele pericolele şi este capabil

să le evite.
▪ Este capabil să efectueze lucrări asupra sistemelor electrice.
▪ Este instruit special pentru mediul de lucru în care lucrează.
▪ Trebuie să îndeplinească cerinţele reglementărilor legale aplicabile pentru

prevenirea accidentelor.
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Persoane cu pregătire în electrotehnică

O persoană cu pregătire în electrotehnică primeşte instrucţiuni şi îndrumare
de la un electrician calificat cu privire la activităţile pe care le efectuează şi
pericolele potenţiale existente în eventualitatea unei manipulări neadecvate,
precum şi cu privire la dispozitivele de protecţie şi măsurile de siguranţă.
Persoana cu pregătire în electrotehnică lucrează exclusiv sub îndrumarea şi
supravegherea unui electrician calificat.

Operator

Operatorul utilizează şi exploatează produsul în conformitate cu acest
document tehnic. Compania care exploatează produsul îi furnizează
operatorului instrucţiuni şi instruire cu privire la activităţile specifice şi
pericolele potenţiale asociate care rezultă din manipularea neadecvată a
produsului.

Service tehnic

Vă recomandăm ca lucrările de întreţinere, reparaţie şi retehnologizare să fie
executate de către departamentul tehnic de service al firmei noastre. Astfel,
vă asiguraţi că toate activităţile sunt efectuate corect. Dacă întreţinerea nu
este executată de către departamentul tehnic de service al firmei noastre,
asiguraţi-vă că personalul care efectuează întreţinerea este instruit şi
autorizat de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH pentru a efectua lucrarea.

Personal autorizat

Personalul autorizat este instruit de Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
pentru a efectua întreținerea specială.

2.5 Echipamentul individual de protecţie
Echipamentul individual de protecție trebuie purtat la lucru pentru a reduce
riscurile asupra sănătății.
▪ Păstrați întotdeauna echipamentul individual de protecție necesar pentru

muncă la îndemână.
▪ Nu purtați niciodată echipament individual de protecție deteriorat.
▪ Respectați informațiile despre echipamentul individual de protecție

prevăzut la locul de muncă.

Îmbrăcăminte de
protecție

Ținută de lucru încheiată cu o rezistență scăzută la
desfacere, cu mâneci strânse și fără părți proeminente.
În primul rând, aceasta are rolul de a proteja purtătorul
împotriva agățării de piesele mașinii aflate în mișcare.

Încălțăminte de
protecție

Pentru a proteja împotriva căderii obiectelor grele și
alunecării pe suprafețe alunecoase.

Ochelari de protecție Pentru a proteja ochii împotriva corpurilor proiectate și
lichidelor stropite.

Vizieră Pentru a proteja fața împotriva corpurilor proiectate și
lichidelor stropite sau altor substanțe periculoase.
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Cască de protecție Pentru a proteja împotriva căderii și proiectării de
corpuri și materiale.

Protecție auditivă Pentru a împiedica vătămarea auzului.

Mănuși de protecție Pentru protecția împotriva pericolelor de natură
mecanică, termică și electrică.

Tabelul 3: Echipamentul individual de protecție



3 Descrierea produsului

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 202116 4427379/01 ROOILTAP® R

3 Descrierea produsului

3.1 Comutatorul de reglaj sub sarcină

3.1.1 Descrierea funcţiei

Comutatoarele de reglaj sub sarcină sunt utilizate pentru a regla raportul de
transmisie al transformatoarelor, fără a întrerupe fluxul sarcinii. Aceasta face
posibilă compensarea aspectelor precum fluctuaţiile de tensiune care apar
în reţeaua electrică de distribuţie. În acest scop, în transformatoare sunt
montate comutatoare de reglaj sub sarcină care sunt conectate la partea
activă a transformatorului.

Un dispozitiv de acţionare cu motor care primeşte un impuls de comandă
(de ex., de la un regulator de tensiune) modifică poziţia de lucru a
comutatorului de reglaj sub sarcină, iar ca urmare, raportul de transmisie al
transformatorului este adaptat la cerinţele de operare.

Figura 1: Prezentarea sistemului de transformator cu comutator de reglaj sub sarcină

1 Cuva transformatorului 6 Transmisia superioară

2 Dispozitivul de acţionare cu motor 7 Comutatorul de reglaj sub sarcină

3 Arborele de antrenare vertical 8 Releul de protecţie
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4 Transmisia unghiulară 9 Conservatorul de ulei

5 Arborele de antrenare orizontal 10 Partea activă a transformatorului

3.1.2 Configurare/versiuni

Comutatorul de reglaj sub sarcină este alcătuit din capul comutatorului de
reglaj sub sarcină, compartimentul de ulei cu ansamblu ruptor integrat şi
selectorul fin montat dedesubt (disponibil şi cu inversor, la cerere).

Structura şi denumirea celor mai importante componente ale comutatorului
de reglaj sub sarcină sunt prezentate în desenele de instalare din anexă.

Pentru numărul maxim al poziţiilor de lucru ale comutatorului de reglaj sub
sarcină, consultaţi datele tehnice.

Figura 2: Comutatorul de reglaj sub sarcină OILTAP® R

1 Capul comutatorului de reglaj sub
sarcină

3 Selectorul fin

2 Compartimentul de ulei 4 Inversor
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3.1.2.1 Racorduri

Capul comutatorului este prevăzut cu 4 racorduri pentru diferite utilizări.

În funcţie de ordinea dispunerii, unele dintre aceste racorduri sau toate
racordurile sunt echipate din fabrică, cu coturi. Odată ce inelul de presare
este slăbit, toate coturile fără cutie de borne pentru comanda de
supraveghere a comutării pot fi rotite liber.

Figura 3: Racorduri cu coturi

Racordul Q

Racordul Q este închis cu o flanșă oarbă. În funcție de tipul comutatorului de
reglaj sub sarcină, fie cablurile de conexiune ale dispozitivului de
supraveghere a comutării furnizate ca opțiune sunt direcționate prin racord,
sau instalația de filtrare a uleiului este conectată la racord.

Funcţiile racordurilor R şi Q pot fi interschimbate.

Racordul S

Cotul de la racordul S este prevăzut cu un şurub de aerisire şi poate fi
conectat la o conductă care se sfârşeşte cu un robinet de scurgere pe
partea laterală a cuvei la înălţimea de deservire. În cazul în care comutatorul
de reglaj sub sarcină este prevăzut cu o ţeavă de absorbţie a uleiului, acesta
poate fi golit complet prin intermediul racordului S.

Racordul R

Racordul R este destinat ataşării releului de protecţie şi cuplării
conservatorului de ulei al comutatorului de reglaj sub sarcină, şi poate fi
interschimbat cu racordul Q.
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Racordul E2

Racordul E2 este izolat cu o flanşă oarbă. Acesta comunică cu uleiul din
cuva transformatorului chiar sub capul comutatorului şi poate fi racordat,
dacă este necesar, la o conductă comună cu releul Buchholz. Racordul mai
are un rol, acela de a egaliza presiunea dintre cuva transformatorului şi
compartimentul de ulei al comutatorului de reglaj sub sarcină, lucru necesar
pentru uscarea, umplerea cu lichid izolant şi transportul transformatorului.

3.1.3 Plăcuța de identificare și numărul de serie

Plăcuța de identificare cu numărul de serie este amplasată pe capacul de la
capul comutatorului.

Figura 4: Plăcuța de identificare

3.1.4 Dispozitive de protecţie

Comutatorul de reglaj sub sarcină este echipat cu următoarele dispozitive de
protecție.

3.1.4.1 Releul de protecţie

3.1.4.1.1 Descrierea funcției

Releul de protecție este conectat la circuitul de declanșare al întrerupătorului
principal. El este declanșat atunci când viteza specificată a fluxului de la
capul comutatorului de reglaj sub sarcină spre conservatorul de ulei este
depășită ca urmare a unei defecțiuni. Curgerea lichidului izolator acționează
clapeta care coboară în poziția OFF (Oprit). Astfel, contactul de tip magnetic
în vid este acționat, întrerupătoarele principale sunt declanșate și
transformatorul este decuplat.

Releul de protecție este o componentă a unui comutator de reglaj sub
sarcină umplut cu lichid izolator, iar proprietățile sale sunt în conformitate cu
versiunea adecvată respectivă a publicației IEC 60214-1.

Operaţiile ruptorului la capacitatea nominală de rupere sau la suprasarcină
permisibilă nu vor determina declanşarea releului de protecţie.
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Releul de protecție răspunde la flux, nu la gaze acumulate în releul de
protecție. Nu este necesară aerisirea releului de protecție la umplerea
transformatorului cu lichid izolator. Acumularea gazului în releul de protecție
este normală.

3.1.4.1.2 Model/versiuni
Vedere frontală

Figura 5: Releul de protecție RS 2001

1 Vizor 2 Element de egalizare a presiunii

Vedere din spate

Figura 6: Releul de protecție RS 2001

1 Trecere oarbă 2 Plăcuța de identificare

Releul de protecție RS 2001/R are un vizor suplimentar în partea din spate.
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Vedere de sus

Figura 7: Releul de protecție RS 2001

1 Garnitură 2 Conexiune de potențial

3 Capacul cutiei de borne 4 Șurub cu cap crestat pentru
conexiune de potențial

5 Buton de test ÎN FUNCȚIUNE
(resetare)

6 Șurub cu cap crestat pentru placa
de protecție

7 Buton de test OPRIT (declanșare
de probă)

8 Presetupă cablu

9 Placă de protecție 10 Trecere oarbă

11 Terminal conexiune 12 Element de egalizare a presiunii

13 Șurub cu cap cilindric pentru
conectarea conductorului de
protecție

Releele de protecție RS 2003 și RS 2004 au un adaptor de 1/2"-14NPT în
locul presetupei pentru cablu.
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3.1.4.1.3 Plăcuţa de identificare

Plăcuța de identificare se află în partea din spate a releului de protecție.

Figura 8: Plăcuța de identificare

3.1.4.2 Releul de presiune DW

3.1.4.2.1 Descrierea funcţiei

Releul de presiune DW 2000 protejează comutatorul de reglaj sub sarcină
împotriva creşterilor inacceptabile de presiune, contribuind la siguranţa
transformatorului. Releul de presiune este instalat pe exteriorul
comutatorului de reglaj sub sarcină şi este declanşat de presiunile statice şi
dinamice inacceptabile din compartimentul de ulei al comutatorului de reglaj
sub sarcină.

Releul de presiune utilizează un concept în cadrul căruia un tub ondulat
acţionează ca un barometru, împreună cu un arc care asigură forţa de
contrapresiune. Acest ansamblu este conectat mecanic la senzorul de pe
comutatorul cu revenire.

Creşterea de presiune activează senzorul de pe comutatorul cu revenire
care basculează în poziţia OPRIT. Aceasta porneşte întrerupătorul principal
şi decuplează transformatorul. Senzorul de la comutatorul cu revenire
trebuie resetat manual la poziţia iniţială, după declanşare.

Interferenţa de energie redusă nu determină declanşarea releului de
presiune din moment ce presiunea de declanşare necesară nu este atinsă.
Presiunea de declanşare este setată din fabrică şi astfel se evită modificarea
acesteia.

Releul de presiune răspunde mai repede decât releul de protecţie la
creşterile de presiuni mari. Releul de protecţie face parte din sistemul de
protecţie implicit MR, care este standard.

Utilizarea suplimentară a unui releu de presiune necesită, de asemenea,
instalarea releului de protecţie pus la dispoziţie.
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Particularităţile şi caracteristicile releului de presiune sunt în conformitate cu
versiunea respectivă aplicabilă a publicaţiei IEC 60214-1.

Operaţiile de comutare la capacitatea nominală de rupere sau la
suprasarcina permisă nu generează declanșarea releului de protecţie.

Releul de presiune răspunde la o schimbare de presiune și nu la
acumularea de gaz sub releul de presiune. Acumularea gazului sub releul
de presiune este normală.

3.1.4.2.2 Model/versiuni

Există două variante ale releului de presiune:
▪ DW 2000 pentru instalare verticală
▪ DW 2000 pentru instalare orizontală

Carcasa și capacul de acoperire ale releului de presiune sunt fabricate dintr-
un metal ușor, rezistent la coroziune.

Figura 9: Întrerupător instantaneu și element de măsurare a presiunii

1 Comutator de revenire 2 Element de măsurare a presiunii
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Figura 10: Releu de presiune cu capac de acoperire și ventilare

1 Ventilare 2 Capac de acoperire

3.1.4.3 Discul de rupere

Discul de rupere este o supapă de suprapresiune fără contact de
semnalizare, în conformitate cu IEC 60214-1 și este situat în capacul capului
comutatorului.

Discul de rupere răspunde la o suprapresiune definită în compartimentul de
ulei al comutatorului sub sarcină.

3.1.4.4 Supapă de suprapresiune MPreC®

La solicitarea clientului, în locul discului de rupere, MR poate furniza o
supapă de suprapresiune premontată, de tip MPreC®. Acest dispozitiv
răspunde la o suprapresiune definită în compartimentul de ulei al
comutatorului de reglaj sub sarcină.

Prin urmare, comutatorul de reglaj sub sarcină îndeplineşte cerinţele IEC
60214-1 privind supapele de suprapresiune.
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3.1.4.5 Dispozitivul de supraveghere a comutării

Dispozitivul de supraveghere a comutării monitorizează atât arborele de
antrenare dintre comutatorul (comutatoarele) de reglaj sub sarcină şi
dispozitivul de acţionare cu motor, cât şi comutarea corectă a ruptorului.

3.1.4.6 Monitorizarea temperaturii

Sistemul de monitorizare a temperaturii monitorizează temperatura lichidului
izolant din compartimentul de ulei al comutatorului de reglaj sub sarcină.
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3.2 Arborele de antrenare

3.2.1 Descrierea funcţiei

Arborele de antrenare este legătura mecanică dintre dispozitivul de
acționare și comutatorul de reglaj sub sarcină/inversor.

Transmisia unghiulară schimbă direcția de la verticală la orizontală.

Prin urmare, arborele de antrenare vertical trebuie să fie montat între
dispozitivul de acționare și transmisia unghiulară, iar arborele de antrenare
orizontal între transmisia unghiulară și comutatorul de reglaj sub sarcină/
inversor.
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3.2.2 Model/versiuni

Arborele de antrenare este compus dintr-o țeavă pătrată și se cuplează la
fiecare capăt prin intermediul a două console de cuplare și al unui bolț de
cuplare la capătul arborelui conducător sau condus al dispozitivului care
trebuie conectat.

Figura 11: Componentele arborelui de antrenare

1 Transmisia unghiulară 2 Colier de furtun

3 Tub de protecție telescopic 4 Consolă de cuplare

5 Țeavă pătrată 6 Bolț de cuplare

7 Inel adaptor 8 Placa de protecție
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3.2.2.1 Arbore de antrenare fără articulație cardanică și fără izolator

Figura 12: Arbore de antrenare fără articulație cardanică și fără izolator (= varianta standard)

Configurare V 1 min Lagăr intermediar

Mijlocul manivelei – mijlocul
transmisiei unghiulare (decalaj axial
maxim admis 2°)

536 mm Atunci când este depășită
valoarea maximă de 2472
mm, este necesară
utilizarea unui lagăr
intermediar.
V 1 ≤ 2472 mm (fără lagăr
intermediar)
V 1 > 2472 mm (cu lagăr
intermediar)
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3.2.2.2 Arbore de antrenare fără articulație cardanică și cu izolator

Figura 13: Arbore de antrenare fără articulație cardanică și cu izolator (= model special)

Configurare V 1 min Lagăr intermediar

Mijlocul manivelei – mijlocul
transmisiei unghiulare (decalaj axial
maxim admis 2°)

706 mm Atunci când este depășită
valoarea maximă de 2472
mm, este necesară
utilizarea unui lagăr
intermediar.
V 1 ≤ 2472 mm (fără lagăr
intermediar)
V 1 > 2472 mm (cu lagăr
intermediar)
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3.2.2.3 Arbore de antrenare cu articulații cardanice, fără izolator

Figura 14: Arbore de antrenare cu articulații cardanice, fără izolator (= model special)

Configurare V 1 min [mm] Lagăr intermediar pentru
[mm]

Mijlocul manivelei – mijlocul
transmisiei unghiulare (decalaj axial
maxim admis 20°)

798 V 1 > 2564
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3.2.2.4 Arbore de antrenare cu articulații cardanice, cu izolator

Figura 15: Arbore de antrenare cu articulații cardanice, cu izolator (= model special)

Configurare V 1 min [mm] Lagăr intermediar pentru
[mm]

Mijlocul manivelei – mijlocul
transmisiei unghiulare (decalaj axial
maxim admis 20°)

978 V 1 > 2772



3 Descrierea produsului

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 202132 4427379/01 ROOILTAP® R

3.3 Instalaţia de filtrare a uleiului OF 100
Scopul instalației de filtrare a uleiului OF 100 este de a curăța lichidul izolant
al comutatorului de reglaj sub sarcină cu un filtru de hârtie și de a-l curăța și
a-l usca cu filtrul combinat.

Pentru comutatoarele de reglaj sub sarcină unde numărul operațiilor de
comutare pe an este mai mare de 15.000, recomandăm utilizarea instalației
de filtrare a uleiului OF 100 cu filtre din hârtie. Aceasta poate extinde
intervalele de mentenanță.

Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de exploatare MR
pentru „instalația de filtrare a uleiului OF 100”.

Trebuie să utilizaţi instalaţia de filtrare a uleiului OF 100 cu filtrul combinat
pentru comutatoarele de reglaj sub sarcină OILTAP® R cu tensiune de
operare Ub de la 245 kV şi tensiunea echipamentului Um de la 300 kV.



4 Punerea în funcțiune

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021 334427379/01 RO OILTAP® R

4 Punerea în funcțiune
 AVERTIZARE Pericol de explozie!

Gazele explozive din compartimentul de ulei din comutatorul de reglaj sub
sarcină, transformator, sistemul de conducte, conservatorul de ulei şi de la
deschizătura filtrului de aer pot deflagra sau exploda şi cauza vătămări
corporale grave sau decesul!
► Asiguraţi-vă că în imediata apropiere a transformatorului nu există şi nu

pot apărea surse de aprindere precum foc deschis, suprafeţe încinse sau
scântei (produse, de ex., prin încărcare statică), în timpul punerii în
funcţiune.

► Nu exploataţi niciun dispozitiv electric (de ex., există riscul de producere
a scânteilor provocate de o maşină de înşurubat cu percuţie).

► Utilizaţi numai furtunuri conductive şi legate la masă, ţevi şi echipament
pentru pompe aprobate pentru utilizare împreună cu lichide inflamabile.

 AVERTIZARE Pericol de explozie!
Suprasarcina comutatorului de reglaj sub sarcină poate duce la explozie.
Pulverizarea de lichid izolant fierbinte și proiectarea de componente pot
duce la deces și la vătămări grave. Daunele materiale sunt foarte probabile.
► Asiguraţi-vă că comutatorul de reglaj sub sarcină nu este supraîncărcat.
► Asigurați utilizarea comutatorului de reglaj sub sarcină în conformitate cu

secțiunea „Utilizarea adecvată”.
► Preveniți operațiuni dincolo de condițiile de operare permise prin luarea

unor măsuri adecvate.

4.1 Punerea în funcțiune a transformatorului la locul de
exploatare

4.1.1 Umplerea cu lichid izolant a compartimentului de ulei al
comutatorului de reglaj sub sarcină

AVIZ Daune la comutatorul de reglaj sub sarcină!
Lichidele izolante inadecvate conduc la deteriorarea comutatorului de reglaj
sub sarcină.
► Utilizați numai lichide izolante [►Capitolul 8.1, Pagina 57] aprobate de

către producător.

1. AVIZ!  Verificați dacă există o flanșă la nivelul capacului capului
comutatorului de reglaj sub sarcină, pentru montarea unei supape de
suprapresiune. Dacă aceasta există, operarea fără supapă de
suprapresiune nu este permisă, întrucât poate rezulta deteriorarea
comutatorului de reglaj sub sarcină.
ð Montați o supapă de suprapresiune aprobată pentru acest comutator

de reglaj sub sarcină, pe capul acestuia.
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2. Montați un conductor de legătură între racordul E2 și unul dintre
racordurile R, S sau Q, pentru a asigura o presiune egală în
compartimentul de ulei și în transformator pe durata golirii.

Figura 16: Conductor de legătură între E2 și Q

3. Umpleți comutatorul de reglaj sub sarcină cu lichid izolant nou utilizând
unul dintre cele două racorduri libere ale capului comutatorului de reglaj
sub sarcină.

Figura 17: Racorduri S și R

4. Luați o mostră de lichid izolant din compartimentul de ulei.
5. Înregistrați temperatura mostrei imediat după prelevarea acesteia.
6. Determinați rigiditatea dielectrică și conținutul de apă la o temperatură a

mostrei de 20 °C ± 5 °C. Rigiditatea dielectrică şi conţinutul de apă trebuie
să corespundă valorilor limită specificate în datele tehnice.
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4.1.2 Aerisirea capului comutatorului şi a ţevii de absorbţie

4.1.2.1 Aerisirea capului comutatorului de reglaj sub sarcină
1. Deschideţi toate robinetele de tur şi de retur din sistemul de conducte.
2. Îndepărtaţi capacul filetat de pe supapa de aerisire E1 de la capacul

capului comutatorului de reglaj sub sarcină.

Figura 18: Capac filetat

3. Utilizaţi o şurubelniţă pentru a ridica capul supapei de aerisire E1 şi
aerisiţi capul comutatorului de reglaj sub sarcină.

Figura 19: Capul supapei

4. Închideţi supapa de aerisire E1 cu capacul filetat (cuplu de strângere 10
Nm).
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4.1.2.2 Aerisirea ţevii de absorbţie de la racordul S
1. Demontaţi capacul filetat de la racordul S.

Figura 20: Capac filetat

2. AVIZ!  O aerisire incompletă a conductei de aspiraţie reduce semnificativ
capacitatea de izolare a comutatorului de reglaj sub sarcină faţă de masă.
Deschideţi şurubul de aerisire şi aerisiţi complet conducta de aspiraţie.

3. Închideţi şurubul de aerisire.
4. Etanşaţi şurubul de aerisire cu capacul filetat.

4.1.3 Verificarea dispozitivului de acționare cu motor

AVIZ Daune la comutatorul de reglaj sub sarcină/fără sarcină!
Daune la comutatorul de reglaj sub sarcină/fără sarcină ca urmare a
acționării comutatorului de reglaj sub sarcină/fără sarcină fără lichid izolator.
► Asigurați-vă că selectorul/comutatorul fără sarcină este scufundat

complet în lichid izolator, iar compartimentul de ulei al comutatorului de
reglaj sub sarcină este umplut complet cu lichid izolator.
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AVIZ Daune la comutatorul de reglaj sub sarcină şi la dispozitivul de
acţionare cu motor!
Daune la comutatorul de reglaj sub sarcină şi la dispozitivul de acţionare cu
motor din cauza utilizării incorecte a echipamentului transmiţător de poziţie!
► Numai circuitele menţionate în capitolul Date tehnice pentru

echipamentul transmiţător de poziţie pot fi legate la conexiunile modulului
transmiţător.

► Punctul de comutare al echipamentului transmiţător de poziţie din
dispozitivul de acţionare cu motor nu este acelaşi cu punctul de comutare
din timpul operaţiei ruptorului. Aceasta depinde de tipul de ruptor. Trebuie
să ţineţi cont de acest aspect la proiectarea circuitelor de blocare dintre
dispozitivul de acţionare cu motor şi echipamentul exterior (de ex.,
întrerupătorul principal al transformatorului).

► De aceea, pentru monitorizare externă, blocare şi în scopuri de comandă,
trebuie utilizat contactul de trecere pentru poziţia „Comutare în
desfăşurare” indicat în schema de conexiuni în locul echipamentului
transmiţător de poziţie.

Înainte de punerea în funcţiune a transformatorului, asiguraţi-vă că
dispozitivul de acţionare cu motor şi comutatorul de reglaj sub sarcină sunt
cuplate corect şi că dispozitivul de acţionare cu motor funcţionează corect.

Teste efectuate pe dispozitivul de acţionare cu motor
1. Efectuaţi verificările funcţionale conform descrierii din instrucţiunile de

exploatare relevante MR pentru dispozitivul de acţionare cu motor.
2. AVIZ!  O cuplare greşită a dispozitivului de acţionare cu motor va duce la

deteriorarea comutatorului de reglaj sub sarcină. Executaţi operaţii de
comutare de probă în cadrul întregului domeniu de reglare. Asiguraţi-vă
că în fiecare poziţie de lucru, indicatoarele de poziţii ale dispozitivului de
acţionare cu motor şi ale comutatorului de reglaj sub sarcină (vizorul de
pe capul comutatorului) corespund.

Încercările dielectrice pe cablajul transformatorului
► Aveţi în vedere informaţiile referitoare la încercările dielectrice pe cablajul

transformatorului din instrucţiunile de exploatare relevante MR pentru
dispozitivul de acţionare cu motor.



4 Punerea în funcțiune

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 202138 4427379/01 ROOILTAP® R

4.1.4 Verificarea releului de protecţie

4.1.4.1 Verificarea releului de protecție (RS 2001, 2001/V, 2001/H, 2001/E,
2001/5, 2001/R, 2001/T, 2003)
ü Verificați dacă releul de protecție funcționează corect înainte de punerea

în funcțiune a transformatorului:
1. Legați la pământ transformatorul pe partea de înaltă și joasă tensiune.

Asigurați-vă că împământarea funcțională de pe transformator nu este
demontată în timpul testării.

2. Asigurați-vă că transformatorul rămâne decuplat în timpul testării.
3. Dezactivați dispozitivul automat de stingere a incendiului.
4. Slăbiți cele trei șuruburi de pe capacul cutiei de borne și ridicați capacul

cutiei de borne.
5. Îndepărtați șurubul cu cap crestat pentru conexiunea de potențial și

îndepărtați capacul cutiei de borne cu firele.
6. Apăsați butonul de test OPRIT.
7. Părăsiți zona de pericol a transformatorului.
8. Asigurați-vă că întrerupătorul principal al transformatorului nu poate fi

închis.
ð Testul de protecție pasivă

9. Apăsați butonul de test OPERARE.
10. Părăsiți zona de pericol a transformatorului.
11. Se închide întrerupătorul principal al transformatorului cu separatoarele

deschise și transformatorul legat la masă pe toate liniile.
12. Apăsați butonul de test OPRIT.
13. Asigurați-vă că întrerupătorul principal al transformatorului este deschis.

ð Testul de protecție activă.
14. Apăsați butonul de test OPERARE pentru a reseta releul de protecție.
15. Poziționați firul pentru capacul cutiei de borne și fixați-l utilizând șurubul

cu cap crestat.
16. Fixați capacul cutiei de borne și asigurați-l cu șuruburi.

4.1.4.2 Verificarea releului de protecţie (RS 2004)
ü Verificați dacă releul de protecție funcționează corect înainte de punerea

în funcțiune a transformatorului:
1. Asigurați-vă că clapeta de reținere este în poziția OPERARE.
2. Părăsiți zona de pericol a transformatorului.
3. Se închide întrerupătorul principal al transformatorului cu separatoarele

deschise și transformatorul legat la masă pe toate liniile.
4. Apăsați butonul de test OPRIT.
5. Asigurați-vă că întrerupătorul principal al transformatorului este deschis.

ð Testul de protecție activă



4 Punerea în funcțiune

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021 394427379/01 RO OILTAP® R

4.1.5 Verificarea releului de presiune
1. Legați la pământ transformatorul pe partea de înaltă și joasă tensiune.

Asigurați-vă că împământarea funcțională de pe transformator nu este
demontată în timpul testării.

2. Asigurați-vă că transformatorul rămâne decuplat în timpul testării.
3. Dezactivați dispozitivul automat de stingere a incendiului.
4. Demontați capacul de acoperire.
5. Activați senzorul de pe comutatorul de revenire.

ð Senzorul este în poziția OPRIT.
6. Părăsiți zona de pericol a transformatorului.
7. Asigurați-vă că întrerupătorul principal al transformatorului nu poate fi

închis.
ð Testul de protecție pasivă

8. Activați senzorul de pe comutatorul de revenire.
ð Senzorul este în poziţia de LUCRU.

9. Părăsiți zona de pericol a transformatorului.
10. Se închide întrerupătorul principal al transformatorului cu separatoarele

deschise și transformatorul legat la masă pe toate liniile.
11. Activați senzorul de pe comutatorul de revenire.

ð Senzorul este în poziția OPRIT.
12. Asigurați-vă că întrerupătorul principal al transformatorului este deschis.

ð Testul de protecție activă.
13. Activați senzorul de pe comutatorul de revenire pentru a reseta releul de

presiune.
ð Senzorul este în poziţia de LUCRU.

14. Fixați capacul de acoperire.

4.1.6 Punerea în funcţiune a transformatorului
ü Contactul de semnalizare pentru scăderea sub nivelul minim de umplere

al lichidului izolant din conservatorul de ulei al comutatorului de reglaj sub
sarcină este conectat la circuitul pentru declanșare a întrerupătorului
principal.

ü Conectați releul de protecție și dispozitivele suplimentare de protecție la
circuitul de declanșare a întrerupătorului principal.

ü Dispozitivul de acționare cu motor și toate dispozitivele de protecție
funcționează corect și sunt gata de utilizare.

ü Asigurați-vă că compartimentul de ulei al comutatorului de reglaj sub
sarcină este umplut complet cu lichidul izolant.

ü Toți robineții dintre comutatorul de reglaj sub sarcină și conservatorul de
ulei al comutatorului de reglaj sub sarcină sunt deschiși.
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1. Cuplați transformatorul.
2. AVIZ!  Impulsurile de curent de rupere pot fi semnificativ mai mari decât

curentul nominal al transformatorului și pot duce la curbe asimetrice sau
nesinusoidale pe căile de curent și, ca urmare, pot supraîncărca
comutatorul de reglaj sub sarcină în timpul acţionării ruptorului. Realizați
operații de comutare - fie fără sarcină fie sub sarcină - numai după ce
impulsul de curent de rupere s-a atenuat.
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5 Exploatarea

5.1 Exploatarea dispozitivului de acţionare cu motor cu
ajutorul manivelei

 AVERTIZARE Pericol de explozie!
Exploatarea neautorizată a dispozitivului de acţionare cu motor cu ajutorul
manivelei poate avea ca rezultat deces sau vătămare gravă.
► În cazul în care consideraţi că poate exista un defect în transformator sau

la comutatorul sub sarcină/ fără sarcină, nu operaţi niciodată dispozitivul
de acţionare cu motor, electric sau cu manivela, înainte ca
transformatorul să fi fost deconectat.

► Nu utilizaţi niciodată manivela pentru a finaliza o operaţie de comutare
care a început electric, dar care nu a fost încheiată complet.

► Dacă manivela este dificil de rotit, nu trebuie să o mai folosiţi.
► Atunci când operaţi dispozitivul de acţionare cu motor cu ajutorul

manivelei, nu inversaţi niciodată sensul de rotaţie.
► Dacă există orice suspiciune cu privire la starea de funcţionare

corespunzătoare a comutatorului sub sarcină/ fără sarcină sau cu privire
la cauza unei defecţiuni în dispozitivul de acţionare cu motor, contactaţi
imediat departamentul serviciului tehnic al Maschinenfabrik Reinhausen
GmbH.

► Pentru a opera manual dispozitivul de acţionare cu motor, utilizaţi numai
manivela montată în dispozitivul de acţionare cu motor.

Pentru informaţii privind remedierea defecţiunilor, consultaţi capitolul
„Depanarea”.

Exploatarea normală

În timpul exploatării normale, nu este necesar să exploataţi dispozitivul cu
ajutorul manivelei. Manivela este necesară în principal în timpul montării şi
pentru teste efectuate în instalaţia transformatorului.

Utilizarea manivelei pentru exploatarea dispozitivului de acţionare cu motor
este permisă dacă transformatorul este deconectat, de exemplu, pentru
întreţinere, dacă nu există nicio defecţiune detectabilă pe transformator sau
comutatorul de reglaj sub sarcină/fără sarcină, iar operaţia de comutare
anterioară a fost finalizată corect.

Exploatare de urgenţă în situaţii excepţionale

O exploatare este considerată exploatare de urgenţă dacă o operaţie de
comutare este absolut necesară atunci când un transformator este sub
tensiune, în ciuda unui defect la dispozitivul de acţionare cu motor. În acest
caz, asiguraţi-vă că respectaţi avertizările de mai sus.



5 Exploatarea

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 202142 4427379/01 ROOILTAP® R

Exploatarea dispozitivului de acţionare cu motor cu ajutorul manivelei

Pentru a efectua o operaţie de comutare cu ajutorul manivelei, procedaţi
după cum urmează:
1. Deschideţi uşa carcasei de protecţie a dispozitivului de acţionare cu

motor.
2. Decuplaţi disjunctorul pentru motor Q1 (poziţia 0).
3. Introduceţi manivela montată în dispozitivul de acţionare cu motor în

apertura manivelei din placa de acoperire superioară.
ð Comutatorul integrat de interblocare al manivelei întrerupe circuitul

motorului la doi poli. Circuitul de comandă nu va fi întrerupt.
4. AVIZ!  Defecţiuni la nivelul comutatorului de reglaj sub sarcină, din cauza

operaţiei de comutare nefiind finalizată în mod corect. Rotiţi într-o direcţie
manivela până când indicatorul a înconjurat o dată complet indicatorul de
comutare şi se află din nou în poziţia de mijloc a zonei marcate cu gri pe
indicatorul de comutare.
ð Operaţia de comutare este încheiată.

5. Scoateţi manivela şi reaşezaţi-o în consola de montare.
6. Porniţi disjunctorul pentru motor Q1 (poziţia I).
7. Închideţi uşa carcasei de protecţie a dispozitivului de acţionare cu motor.
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6 Remedierea defecţiunilor
 AVERTIZARE Pericol de explozie!

Gazele explozive de sub capacul capului comutatorului pot deflagra sau
exploda și duce la rănire gravă sau la deces.
► Asigurați-vă că în imediata apropiere nu există și nu pot apărea surse de

aprindere precum flăcări deschise, suprafețe încinse sau scântei
(produse, de exemplu, prin acumularea încărcăturii electrostatice).

► Scoateți de sub tensiune toate circuitele auxiliare (de exemplu,
dispozitivele de supraveghere a comutării, supapele de suprapresiune,
releele de presiune) înainte de a demonta capacul capului comutatorului.

► Nu exploatați niciun dispozitiv electric în timpul lucrărilor (de ex., există
riscul de producere a scânteilor provocate de o mașină de înșurubat cu
percuție).

AVIZ Daune la comutatorul de reglaj sub sarcină și la transformator!
Dacă sunt declanșate releul de protecție sau alte dispozitive de protecție,
acest lucru poate indica existența unor deteriorări la comutatorul de reglaj
sub sarcină și la transformator. Transformatorul nu trebuie pus sub tensiune
fără efectuarea unei verificări preliminare.
► Verificați comutatorul de reglaj sub sarcină și transformatorul atunci când

releul de protecție sau alte dispozitive de protecție au fost declanșate.
► Nu se acționează echipamentul din nou până când nu aveți siguranța că

nu sunt avarii la comutatorul de reglaj sub tensiune sau la transformator.

AVIZ Deteriorarea dispozitivului de acţionare cu motor!
Daune la dispozitivul de acţionare cu motor ca urmare a condensului din
carcasa de protecţie a dispozitivului de acţionare cu motor.
► Păstraţi mereu carcasa de protecţie a dispozitivului de acţionare cu motor

închisă bine.
► În eventualitatea apariţiei unor întreruperi de funcţionare de peste 2

săptămâni, conectaţi şi porniţi radiatorul anticondens din dispozitivul de
acţionare cu motor. Dacă acest lucru nu este posibil, de exemplu în
timpul transportului, puneţi o cantitate suficientă de silicagel în carcasa
de protecţie.

Scopul tabelului de mai jos este de a vă ajuta la detectarea şi, dacă este
posibil, remedierea defecţiunilor.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de exploatare pentru
releul de protecţie sau dispozitivul de protecţie relevant.

În cazul defectelor la comutatorul de reglaj sub sarcină şi la dispozitivul de
acţionare cu motor care nu pot fi remediate cu uşurinţă pe loc sau dacă
releul de protecţie ori dispozitivele de protecţie suplimentare au fost
decuplate, informaţi reprezentantul autorizat al companiei MR, producătorul
transformatorului sau contactaţi MR direct.
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Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Technical Service
Căsuţa poştală 12 03 60
93025 Regensburg
Germania
Telefon: +49 94140 90-0
Fax: +49 9 41 40 90-7001
E-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

Descrierea defectului Acţiune

Declanşarea releului de protecţie Consultaţi „Declanşarea releului de protecţie şi repunerea
în funcţiune a transformatorului”
Contactaţi şi compania MR.

Declanşarea supapei de suprapresiune (de ex., MPreC®) Comutatorul de reglaj sub sarcină şi transformatorul
trebuie verificate. În funcţie de cauza declanşării, efectuaţi
măsurători/verificări la transformator.
Contactaţi compania MR pentru a verifica comutatorul de
reglaj sub sarcină.

Declanşarea releului de presiune (de ex., DW 2000) Consultaţi „Declanşarea releului de presiune şi punerea
înapoi în funcţiune a transformatorului”
Contactaţi şi compania MR.

Activarea dispozitivului de supraveghere a comutării Dispozitivul de acţionare cu motor nu mai poate fi acţionat
electric odată ce dispozitivul de supraveghere a comutării
a fost activat. Operarea manuală a dispozitivului de
acţionare cu motor prin intermediul manivelei este interzisă
atunci când transformatorul este pornit.
Comutatorul de reglaj sub sarcină şi transformatorul
trebuie verificate. În funcţie de cauza declanşării, efectuaţi
măsurători/verificări la transformator.
Contactaţi compania MR pentru a verifica comutatorul de
reglaj sub sarcină.

Activarea discului de rupere din capacul capului comutator Comutatorul de reglaj sub sarcină şi transformatorul
trebuie verificate. În funcţie de cauza declanşării, efectuaţi
măsurători/verificări la transformator.
Contactaţi compania MR pentru a verifica comutatorul de
reglaj sub sarcină.

Declanşarea disjunctorului pentru motor din dispozitivul de
acţionare cu motor

Consultaţi capitolul „Remedierea defecţiunilor” din
instrucţiunile de exploatare pentru dispozitivul de acţionare
cu motor TAPMOTION® ED.

Declanşarea contactului de semnalizare care indică faptul
că nivelul de umplere al lichidului izolant a scăzut sub
nivelul minim în conservatorul de ulei al comutatorului de
reglaj sub sarcină

Verificaţi dacă există scurgeri la reţeaua de conducte (ţevi
etc.) şi la capul comutatorului de reglaj sub sarcină.
Verificaţi nivelul de umplere şi calitatea lichidului izolant din
compartimentul de ulei în conformitate cu instrucţiunile de
exploatare ale comutatorului de reglaj sub sarcină. Dacă
nivelul de umplere a scăzut sub valorile limită, contactaţi,
de asemenea, compania MR.

Comutatorul de reglaj sub sarcină nu schimbă poziţia
(funcţionare greoaie, tasta Raise/tasta Lower nu
funcţionează, niciun semnal sonor la acţionarea ruptorului)

Contactaţi compania MR.

http://www.reinhausen.com
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Descrierea defectului Acţiune

Nicio modificare de tensiune la transformator în ciuda
modificării poziţiei pe dispozitivul de acţionare cu motor

Contactaţi compania MR.

Indicatorul de poziţii de pe dispozitivul de acţionare cu
motor şi comutatorul de reglaj sub sarcină diferă

Contactaţi compania MR.

Zgomote la arborele de antrenare sau la dispozitivul de
acţionare cu motor în momentul schimbării poziţiei

Asiguraţi-vă că arborele de antrenare este montat
corespunzător, în conformitate cu instrucţiunile sale de
exploatare. Verificaţi dacă acoperirile de protecţie şi
colierele sunt aşezate corect. Contactaţi compania MR în
cazul în care dispozitivul de acţionare cu motor generează
zgomot.

Mesaj roşu la unitatea de monitorizare Dacă este posibil, extrageţi din memorie baza de date şi
transmiteţi-o companiei MR împreună cu codul de eroare.

Avertizare sau declanşare la releul Buchholz pe
transformator

Înştiinţaţi producătorul transformatorului.

Abatere de la valoarea nominală în momentul măsurării
rezistenţei înfăşurării la transformator

Contactaţi producătorul transformatorului şi, dacă este
necesar, compania MR şi furnizaţi-le valorile măsurate.

Abatere de la valoarea nominală în timpul analizei gazului
conţinut în ulei (uleiul transformatorului)

Contactaţi producătorul transformatorului şi, dacă este
necesar, compania MR şi furnizaţi-le valorile măsurate.

Abatere de la valoarea nominală în timpul verificării
raportului de transformare

Contactaţi producătorul transformatorului şi, dacă este
necesar, compania MR şi furnizaţi-le valorile măsurate.

Abatere de la valoarea limită pentru lichidele izolante Efectuaţi schimbul de lichid izolant, verificaţi aerisirea
conservatorului de ulei al comutatorului de reglaj sub
sarcină.

Tabelul 4: Remedierea defecţiunilor

6.1 Declanșarea releului de protecție și repunerea în funcțiune
a transformatorului

 AVERTIZARE Pericol de explozie!
Gazele explozive din releul de protecţie pot deflagra sau exploda şi duce la
rănire gravă sau la deces.
► Aşteptaţi 15 minute după deconectarea transformatorului înainte de a

începe lucrările la releul de protecţie, pentru a permite disiparea gazelor.
► Asiguraţi-vă că în imediata apropiere nu există şi nu pot apărea surse de

aprindere precum foc deschis, suprafeţe încinse sau scântei (produse, de
exemplu, prin acumularea încărcăturii electrostatice).

► Înainte de a începe lucrările, scoateţi de sub tensiune toate circuitele
auxiliare.

► Nu exploataţi niciun dispozitiv electric în timpul lucrărilor (de ex., există
riscul de producere a scânteilor provocate de o maşină de înşurubat cu
percuţie).
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 AVERTIZARE Pericol de deces sau vătămare gravă!
Pericol de vătămări corporale grave sau deces în cazul în care comutatorul
de reglaj sub sarcină și transformatorul sunt testate insuficient.
► Contactați Maschinenfabrik Reinhausen pentru a inspecta comutatorul de

reglaj sub sarcină și transformatorul dacă releul de protecție a fost
declanșat.

► Utilizați din nou echipamentul numai când aveți siguranța că nu există
nicio deteriorare a comutatorului de reglaj sub sarcină sau a
transformatorului.

Când întrerupătoarele principale au fost declanșate de releul de protecție,
procedați după cum urmează:
1. Stabiliți momentul declanșării.
2. Determinați poziția de lucru a comutatorului de reglaj sub sarcină.
3. Ca precauție, blocați dispozitivul de acționare cu motor prin declanșarea

disjunctorului pentru motor pentru a împiedica acționarea comutatorului
prin comandă de la distanță.

4. Verificați capacul capului comutatorului. Dacă există scurgeri de lichid
izolator, închideți imediat robinetul de la conservatorul de ulei.

5. Verificați dacă clapeta de la releul de protecție este în poziția OPRIT sau
în poziția OPERARE.

6.1.1 Clapeta în poziţia OPERARE

În cazul în care clapeta este în poziţia OPERARE, este posibil să existe un
defect în circuitul pentru declanşare. Verificaţi circuitul pentru declanşare în
acest caz. Dacă nu reuşiţi să clarificaţi motivul pentru care releul de protecţie
s-a declanşat, contactaţi Maschinenfabrik Reinhausen pentru a verifica
comutatorul de reglaj sub sarcină.

6.1.2 Clapeta în poziţia OPRIT

Reţineţi că releul de protecţie RS 2004 este prevăzut cu un mecanism
automat de resetare care face clapeta să nu rămână în poziţia OPRIT după
declanşare. Dacă releul de protecţie RS 2004 nu a fost declanşat din cauza
unei erori la circuitul pentru declanşare, procedaţi şi în cazul RS 2004
conform descrierii de mai jos.
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În cazul în care clapeta este în poziţia OPRIT, procedaţi astfel:
1. Asiguraţi-vă că transformatorul nu este pornit în nicio circumstanţă.
2. Contactaţi Maschinenfabrik Reinhausen şi comunicaţi următoarele:

ð Seria de fabricaţie a comutatorului de reglaj sub sarcină şi a releului de
protecţie

ð Care a fost sarcina transformatorului la momentul declanşării?
ð Comutatorul de reglaj sub sarcină a fost mutat imediat înaintea sau în

timpul declanşării?
ð A răspuns şi alt dispozitiv de protecţie a transformatorului la momentul

declanşării?
ð A fost efectuată vreo operaţie de comutare în reţea la momentul

declanşării?
ð S-au înregistrat supratensiuni la momentul declanşării?

3. Luaţi măsuri suplimentare în colaborare cu Maschinenfabrik Reinhausen.

6.1.3 Repunerea în funcțiune a transformatorului

După ce cauza declanșării pentru releul de protecție a fost stabilită și
remediată, puteți repune în funcțiune transformatorul:
1. Verificați releul de protecție [►Capitolul 4.1.4.1, Pagina 38].
2. Puneți în funcțiune transformatorul.
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6.2 Declanşarea releului de presiune şi punerea înapoi în
funcţiune a transformatorului

 AVERTIZARE Pericol de deces sau vătămare gravă!
Pericol de vătămări corporale grave sau deces în cazul în care comutatorul
de reglaj sub sarcină și transformatorul sunt testate insuficient.
► Contactați Maschinenfabrik Reinhausen pentru a verifica comutatorul de

reglaj sub sarcină și transformatorul după ce releul de presiune a fost
declanșat.

► Utilizați din nou echipamentul numai când aveți siguranța că nu există
nicio deteriorare a comutatorului de reglaj sub sarcină sau a
transformatorului.

Procedați după cum urmează dacă întrerupătorul principal este declanșat de
releul de presiune:
1. Stabiliți momentul declanșării.
2. Determinați poziția de lucru a comutatorului de reglaj sub sarcină.
3. Ca precauție, blocați dispozitivul de acționare cu motor prin declanșarea

disjunctorului pentru motor pentru a împiedica acționarea comutatorului
prin comandă de la distanță.

4. Verificați capacul capului comutatorului. Dacă există scurgeri de lichid
izolant, închideți imediat robinetul de la conservatorul de ulei.

5. Verificați dacă senzorul releului de presiune este în poziția OPRIT sau în
poziția OPERARE.

6.2.1 Senzor în poziţia OPERARE

Dacă senzorul este în poziţia OPERARE, poate exista o eroare în circuitul
pentru declanşare. Verificaţi circuitul pentru declanşare în acest caz. Dacă
nu reuşiţi să clarificaţi motivul pentru care releul de presiune s-a declanşat,
contactaţi Maschinenfabrik Reinhausen pentru a verifica comutatorul de
reglaj sub sarcină.
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6.2.2 Senzor în poziţia OPRIT

Procedaţi după cum urmează dacă senzorul este în poziţia OPRIT.
1. Asiguraţi-vă că transformatorul nu este pornit în nicio circumstanţă.
2. Contactaţi Maschinenfabrik Reinhausen şi comunicaţi următoarele:

ð Care a fost sarcina transformatorului la momentul declanşării?
ð A existat o operaţie de comutare la comutatorul de reglaj sub sarcină

imediat înaintea sau în timpul declanşării?
ð A răspuns şi alt dispozitiv de protecţie a transformatorului la momentul

declanşării?
ð A fost efectuată vreo operaţie de comutare în reţea la momentul

declanşării?
ð S-au înregistrat supratensiuni la momentul declanşării?
ð Cât de ridicată este presiunea statică la supapa de suprapresiune

(diferenţa de înălţime între nivelul de ulei din conservatorul de ulei al
comutatorului de reglaj sub sarcină şi supapa de suprapresiune)?

3. Luaţi măsuri suplimentare în colaborare cu Maschinenfabrik Reinhausen.

6.2.3 Repunerea în funcţiune a transformatorului

Puteţi repune transformatorul în funcţiune după ce a fost stabilită şi rezolvată
cauza declanşării releului de presiune:
1. Asiguraţi-vă că senzorul pentru comutatorul de revenire este în poziţia

OPERARE.
2. Puneţi în funcţiune transformatorul.
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7 Întreținerea
 PERICOL Electrocutare!

Un transformator sub tensiune poate să cauzeze decesul sau vătămări
corporale grave.
► Opriți transformatorul pe partea de înaltă și joasă tensiune.
► Blocați transformatorul pentru a preveni repornirea accidentală.
► Asigurați-vă că nu există nicio componentă alimentată electric.
► Conectați vizibil toate bornele transformatorului la pământ (fire de

împământare, separatoare de împământare) și scurtcircuitați-le.
► Acoperiți sau separați piesele adiacente aflate sub tensiune.

 PERICOL Electrocutare!
Lucrările la comutatorul de reglaj sub sarcină atunci când componentele
comutatorului de reglaj sub sarcină sunt alimentate pot conduce la deces
sau la vătămări corporale grave.
► Scoateți de sub tensiune toate circuitele auxiliare precum dispozitivul de

supraveghere a comutării, supapa de suprapresiune, releul de presiune.
► Asigurați-vă că nu există componente alimentate electric.

 AVERTIZARE Pericol de explozie!
Gazele explozive din compartimentul de ulei din comutatorul de reglaj sub
sarcină, transformator, sistemul de conducte, conservatorul de ulei și de la
deschizătura filtrului de aer pot deflagra sau exploda și cauza vătămări
corporale grave sau decesul.
► Asigurați-vă că în imediata apropiere a transformatorului nu există și nu

pot apărea surse de aprindere precum foc deschis, suprafețe încinse sau
scântei (produse, de ex., prin încărcare statică).

► Nu exploatați niciun dispozitiv electric (de ex., există riscul de producere
a scânteilor provocate de o mașină de înșurubat cu percuție).

► Utilizați numai furtunuri conductoare și legate la masă, țevi și echipament
pentru pompe aprobate pentru utilizare împreună cu lichide inflamabile.

AVIZ Deteriorarea dispozitivului de acţionare cu motor!
Daune la dispozitivul de acţionare cu motor ca urmare a condensului din
carcasa de protecţie a dispozitivului de acţionare cu motor.
► Păstraţi mereu carcasa de protecţie a dispozitivului de acţionare cu motor

închisă bine.
► În eventualitatea apariţiei unor întreruperi de funcţionare de peste 2

săptămâni, conectaţi şi porniţi radiatorul anticondens din dispozitivul de
acţionare cu motor. Dacă acest lucru nu este posibil, de exemplu în
timpul transportului, puneţi o cantitate suficientă de silicagel în carcasa
de protecţie.
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7.1 Inspecţia
Monitorizarea comutatorului de reglaj sub sarcină și a dispozitivului de
acționare cu motor/dulapului electric este limitată la verificări vizuale
ocazionale și la monitorizarea calității lichidului izolant. Din motive de
eficienţă, aceste inspecţii vizuale pot fi combinate cu verificările uzuale ale
transformatorului.

Interval Acțiune

Anual Verificați etanșarea ușii, trecerile izolate ale cablurilor și
ventilarea carcasei dispozitivului de acționare cu motor/
dulapului electric.

Anual Verificați punctele de etanșare ale capului comutatorului de
reglaj sub sarcină, ale releului de protecție și conductelor
racordate.

Anual Verificați funcționarea corectă a încălzirii electrice instalate în
carcasa dispozitivului de acționare cu motor/dulapul electric.

Anual Verificați funcționarea corectă a releului de protecție
[►Capitolul 4.1.4, Pagina 38].

Anual Verificați starea perfectă a aerisirii (silicagel) de la
conservatorul de ulei al comutatorului de reglaj sub sarcină.
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Interval Acțiune

La fiecare 2 ani Verificați calitatea lichidului izolant la comutatoarele de reglaj
sub sarcină instalate în alte poziții decât punctul neutru al
înfășurărilor (clasa 2 în conformitate cu ICE 60214-1).

1. Luaţi o mostră de lichid izolant din compartimentul de
ulei.

2. Înregistraţi temperatura mostrei (lichidului izolant) imediat
după prelevarea acesteia.

3. Determinați rigiditatea dielectrică și conținutul de apă la o
temperatură a lichidului izolant de 20 C ± 5 C. Rigiditatea
dielectrică şi conţinutul de apă trebuie să corespundă
valorilor limită specificate în datele tehnice.

4. Dacă valorile limită nu corespund, schimbaţi lichidul izolant
în conformitate cu capitolul „Schimbarea lichidului izolant”.

La fiecare 7 ani Verificați calitatea lichidului izolant la comutatoarele de reglaj
sub sarcină instalate în punctul neutru al înfășurărilor (clasa 1
în conformitate cu IEC 60214-1).

1. Luaţi o mostră de lichid izolant din compartimentul de
ulei.

2. Înregistraţi temperatura mostrei (lichidului izolant) imediat
după prelevarea acesteia.

3. Determinați rigiditatea dielectrică și conținutul de apă la o
temperatură a lichidului izolant de 20 °C ± 5 °C. Rigiditatea
dielectrică şi conţinutul de apă trebuie să corespundă
valorilor limită specificate în datele tehnice.

4. Dacă valorile limită nu corespund, schimbaţi lichidul izolant
în conformitate cu capitolul „Schimbarea lichidului izolant”.

Tabelul 5: Plan de inspecție

7.2 Intervalele de întreţinere

Intervalele de mentenanță fără sistem de monitorizare MR

 AVERTIZARE Pericol de explozie!
Dacă nu efectuați deîndată lucrările de mentenanță așteptate, această
situație poate cauza deces sau vătămare corporală gravă, ca rezultat al
unui scurtcircuit posibil, de exemplu.
► Conformarea față de următoarele intervale de mentenanță este

obligatorie.

Dacă acționați comutatorul de reglaj sub sarcină fără un sistem de
monitorizare MR, se vor aplica următoarele intervale de mentenanță.

Intervalele de întreţinere pentru selector

După 1 milion de operaţii de comutare (citirea contorului dispozitivului de
acţionare cu motor), contactaţi departamentul de service tehnic al
Maschinenfabrik Reinhausen.
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Intervalele de întreţinere pentru ansamblul ruptor

Ansamblul ruptor trebuie schimbat după 800 000 de operaţii de comutare.

Intervalele de mentenanţă pentru comutatoarele de reglaj sub sarcină
cu o singură fază, folosite după cum urmează:
▪ în aplicaţii pentru punctul neutru
▪ în autotransformatoare cu Um < 245 kV
▪ în înfășurările cu conexiune delta, cu Um < 245 kV
▪ pentru reglajul la capătul liniei înfășurării transformatorului, cu

Um < 245 kV

Prima mentenanţă După fiecare 7 ani sau după numărul de operaţii de comutare indicat în
tabelul următor, oricare dintre aceste cazuri survine primul.

Mentenanţa ulterioară După fiecare 7 ani sau după numărul de operaţii de comutare indicat în
tabelul următor, oricare dintre aceste cazuri survine primul.

Comutatorul de reglaj sub
sarcină

Curentul nominal al
transformatorului

Numărul operațiilor de comutare

Fără instalație de filtrare
a uleiului MR

Cu instalație de filtrare a
uleiului MR

R I 1201-RC/RD/RDE până la 600 A
până la 1.200 A

80.000
60.000

100.000
100.000

R I 2002-RC/RD/RDE până la 2.000 A 40.000 80.000

R I 2402-RC/RD/RDE până la 2.400 A 40.000 80.000

R I 3003-RC/RD/RDE până la 3.000 A 40.000 80.000

Tabelul 6: Intervalele de mentenanţă

Intervalele de mentenanţă pentru comutatoarele de reglaj sub sarcină
cu o singură fază, folosite după cum urmează:
▪ în autotransformatoare cu Um ≥ 245 kV
▪ în înfășurările cu conexiune delta, cu Um ≥ 245 kV
▪ pentru reglajul la capătul liniei înfășurării transformatorului, cu

Um ≥ 245 kV

Prima mentenanţă După 2 ani sau după 20 000 de operaţii de comutare, care dintre acestea
survine primul.
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Mentenanţa ulterioară După 4 ani fără instalaţie MR de filtrare a uleiului, după 6 ani cu instalaţie
MR de filtrare a uleiului sau după numărul de operaţii de comutare indicat în
tabelul următor - oricare dintre aceste cazuri survine primul.

Comutatorul de reglaj sub
sarcină

Curentul nominal al
transformatorului

Numărul operațiilor de comutare

Fără instalație de filtrare
a uleiului MR

Cu instalație de filtrare a
uleiului MR

R I 1201-RC/RD/RDE până la 600 A
până la 1.200 A

40.000
30.000

50.000
50.000

R I 2002-RC/RD/RDE până la 2.000 A 20.000 40.000

R I 2402-RC/RD/RDE până la 2.400 A 20.000 40.000

R I 3003-RC/RD/RDE până la 3.000 A 20.000 40.000

Tabelul 7: Intervalele de mentenanţă

Intervalele de mentenanţă pentru comutatoarele de reglaj sub sarcină
trifazate în aplicaţii pentru punctul neutru

Prima mentenanţă După fiecare 7 ani sau după numărul de operaţii de comutare indicat în
tabelul următor, oricare dintre aceste cazuri survine primul.

Mentenanţa ulterioară După fiecare 7 ani sau după numărul de operaţii de comutare indicat în
tabelul următor, oricare dintre aceste cazuri survine primul.

Comutatorul de reglaj sub
sarcină

Curentul nominal al
transformatorului

Numărul operațiilor de comutare

Fără instalație de filtrare
a uleiului MR

Cu instalație de filtrare a
uleiului MR

R III 1200 Y-RC/RD/RDE până la 600 A
până la 1.200 A

80.000
60.000

100.000
100.000

Tabelul 8: Intervalele de mentenanţă
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O etichetă aflată pe interiorul ușii dispozitivului de acționare cu motor
TAPMOTION® ED specifică de asemenea intervalul de mentenanță
relevant.

Figura 21: Eticheta cu intervalele de mentenanță

Intervalele de mentenanță cu sistem de monitorizare MR

 AVERTIZARE Pericol de explozie!
Dacă nu efectuați deîndată lucrările de mentenanță așteptate, această
situație poate cauza deces sau vătămare corporală gravă, ca rezultat al
unui scurtcircuit posibil, de exemplu.
► Contactați departamentul serviciului tehnic al Maschinenfabrik

Reinhausen GmbH imediat ce sistemul de monitorizare MR emite o
avertizare de mentenanță.

► În cazul unei defecțiuni sau opriri a sistemului de monitorizare MR,
respectați intervalele de mentenanță specificate în planul de mentenanță
fără sistemul de monitorizare MR.

Dacă acționați comutatorul de reglaj sub sarcină cu un sistem de
monitorizare MR, se vor aplica intervalele de mentenanță afișate în sistemul
de monitorizare MR.

Puteți găsi informații suplimentare în instrucțiunile de exploatare ale
sistemului de monitorizare MR.
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7.3 Schimbarea uleiului

AVIZ Daune la comutatorul de reglaj sub sarcină!
Lichidele izolante inadecvate conduc la deteriorarea comutatorului de reglaj
sub sarcină.
► Utilizați numai lichide izolante [►Capitolul 8.1, Pagina 57] aprobate de

către producător.
► Asigurați-vă că noul lichid izolant are aceleași proprietăți chimice,

mecanice, termice și electrice. În caz contrar, contactați departamentul
serviciului tehnic al Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.

Rigiditatea dielectrică și conținutul de apă ale lichidului izolant trebuie să fie
determinate după umplere. Procedaţi după cum urmează:
1. Luați o mostră de lichid izolant din compartimentul de ulei.
2. Înregistrați temperatura mostrei imediat după prelevarea acesteia.
3. Determinaţi rigiditatea dielectrică şi conţinutul de apă la o temperatură a

uleiului ruptorului de 20 °C ± 5 °C. Rigiditatea dielectrică şi conţinutul de
apă trebuie să corespundă valorilor limită specificate în datele tehnice
[►Capitolul 8.5, Pagina 63].

7.4 Măsurarea rezistenței CC pe transformator

Curentul CC măsurat este în mod normal limitat la 10% din curentul nominal
al înfăşurării măsurate a transformatorului, în vederea evitării unei încălziri
excesive a înfăşurării.

Măsurați rezistența CC în diverse poziții de lucru ale comutatorului de reglaj
sub sarcină. Este necesar să determinați dacă, în momentul schimbării
poziției de lucru, curentul de măsurare este întrerupt sau nu.

Starea compartimentului
de ulei

Fără întrerupere a
curentului de măsurare

Cu întrerupere (curentul
de măsurare = 0 A
înainte de schimbarea în
poziția de lucru)

Compartimentul de ulei gol Maximum 10 A c.c. Maximum 50 A c.c.

Compartimentul de ulei
umplut cu lichid izolator

Maximum 50 A c.c. Maximum 50 A c.c.

Tabelul 9: Curenții de măsurare maximi admiși la măsurarea rezistenței CC a transformatorului
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8 Datele tehnice
O prezentare generală a tuturor datelor tehnice cheie pentru comutatorul de
reglaj sub sarcină şi dispozitivul de acţionare cu motor există sub forma unor
documente separate, disponibile la cerere.

8.1 Condiții ambiante admise
Temperatura aerului în timpul exploatării -25 °C…+50 °C

Temperatura lichidului izolant în funcțiune -25 °C…+105 °C (până la +115 °C atunci când transformatorul
este în modul de funcționare de urgență)

Temperatura de transport, temperatura de depozitare -40 °C…+50 °C

Temperaturi de uscare Consultați instrucțiunile de montaj și punere în funcțiune,
capitolul „Montare”

Rezistență la compresie Consultați datele tehnice TD 61 – secțiunea generală

Lichid izolant ▪ Uleiuri izolante neutilizate derivate din produse petroliere1) în
conformitate cu IEC60296 și ASTM D3487 (standarde
echivalente la cerere)

▪ Uleiuri izolante neutilizate derivate din alte hidrocarburi
virgine în conformitate cu IEC60296 sau amestecuri ale
acestor uleiuri cu produse petroliere1) în conformitate cu
IEC60296, ASTM D3487 sau standarde echivalente la cerere

▪ Lichide izolante alternative, cum ar fi esteri naturali și sintetici
sau uleiuri siliconice, la cerere.

1) Uleiurile de tipul gas-to-liquid (uleiuri GTL) se vor înțelege în
acest context ca produse petroliere

Înălțimea de instalare a conservatorului de ulei Consultați datele tehnice TD 61 – secțiunea generală

Înălțimea de instalare deasupra nivelului mării Consultați datele tehnice TD 61 – secțiunea generală

Tabelul 10: Condiții ambiante admise

8.2 Date tehnice pentru releul de protecţie
Datele tehnice pentru releul de protecţie RS 2001 sunt listate mai jos. În
conformitate cu DIN EN 60255-1, precizie operativă = precizie de bază

Carcasa Modelul de exterior

Gradul de protecţie IP66

Acţionarea releului Clapeta cu deschidere

Greutate aprox. 3,5 kg

Viteza fluxului de ulei pentru tipurile
disponibile la declanşare (temperatură
ulei 20 °C)

0,65 ± 0,15 m/s
1,20 ± 0,20 m/s
3,00 ± 0,40 m/s
4,80 ± 0,60 m/s

Tabelul 11: Datele tehnice generale
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Circuitul pentru declanşare

Releul de protecţie poate să fie livrat cu un contact magnetic în vid normal
deschis (NO) sau cu unul normal închis (NC) (consultaţi desenul cu
dimensiuni livrat). Orice alte combinaţii sunt disponibile ca versiune specială.

Datele electrice pentru contactul magnetic uscat normal închis (NC)

Date electrice

Capacitatea de comutare CC 1,2 W…200 W

Capacitatea de comutare CA (50 Hz) 1,2 VA…400 VA

Tensiune de comutare CA/CC 24 V…250 V

Curent de comutare CA/CC 4,8 mA…2 A

Tabelul 12: Date electrice

Capacitate de comutare (încărcare de comutare pornită și oprită)

Curentul minim de comutare CA/CC (cea
mai mică tensiune)

50 mA (la 24 V)

Curentul minim de comutare CA/CC (cea
mai înaltă tensiune)

4,8 mA (la 250 V)

Curentul maxim de comutare CC (cel
mai mare curent)

1,6 A (la 125 V cu L/R = 40 ms)

Curentul maxim de comutare CC (cea
mai înaltă tensiune)

0,9 A (la 250 V cu L/R = 40 ms)

Curentul maxim de comutare CA (cel
mai mare curent)

2 A (la 125 V cu cos φ = 0,6)

Curentul maxim de comutare CA (cea
mai înaltă tensiune)

1,6 A (la 250 V cu cos φ = 0,6)

Operații de comutare 1.000 de cicluri

Tabelul 13: Capacitate de comutare (încărcare de comutare pornită și oprită)

Rigiditatea dielectrică

Rigiditatea dielectrică CA între toate
conexiunile cu tensiune și componentele
împământate

2.500 V, 50 Hz, durată test 1 minut

Rigiditatea dielectrică CA între
contactele deschise

2.000 V, 50 Hz, durată test 1 minut

Tabelul 14: Rigiditatea dielectrică
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Datele electrice pentru contactul magnetic uscat normal deschis (NO)

Date electrice

Capacitatea de comutare CC 1,2 W…250 W

Capacitatea de comutare CA (50 Hz) 1,2 VA…400 VA

Tensiune de comutare CA/CC 24 V…250 V

Curent de comutare CA/CC 4,8 mA…2 A

Tabelul 15: Date electrice

Capacitate de comutare (încărcare de comutare pornită și oprită)

Curentul minim de comutare CA/CC (cea
mai mică tensiune)

50 mA (la 24 V)

Curentul minim de comutare CA/CC (cea
mai înaltă tensiune)

4,8 mA (la 250 V)

Curentul maxim de comutare CC (cel
mai mare curent)

2 A (la 125 V cu L/R = 40 ms)

Curentul maxim de comutare CC (cea
mai înaltă tensiune)

1 A (la 250 V cu L/R = 40 ms)

Curentul maxim de comutare CA (cel
mai mare curent)

2 A (la 125 V cu cos φ = 0,6)

Curentul maxim de comutare CA (cea
mai înaltă tensiune)

1,6 A (la 250 V cu cos φ = 0,6)

Operații de comutare 1.000 de cicluri

Tabelul 16: Capacitate de comutare (încărcare de comutare pornită și oprită)

Rigiditatea dielectrică

Rigiditatea dielectrică CA între toate
conexiunile cu tensiune și componentele
împământate

2.500 V, 50 Hz, durată test 1 minut

Rigiditatea dielectrică CA între
contactele deschise

2.000 V, 50 Hz, durată test 1 minut

Tabelul 17: Rigiditatea dielectrică

Condiții ambiante

Temperatura ambiantă Ta -40 °C…+50 °C

Temperatura uleiului <130 °C

Presiunea aerului Corespunde cu 0 m…4.000 m deasupra
nivelului mării

Tabelul 18: Condiții ambiante
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8.3 Modele speciale ale releului de protecţie

8.3.1 Releul de protecţie cu contact de trecere CO pentru declanşare

Releul de protecție poate să fie livrat cu un contact magnetic în vid, de
trecere CO (varianta 3) (consultați desenul cu dimensiuni livrat).

Datele electrice pentru contactul magnetic în vid de trecere CO

Date electrice

Capacitatea de comutare CC 1,2 W…150 W

Capacitatea de comutare CA (50 Hz) 1,2 VA…200 VA

Tensiune de comutare CA/CC 24 V…250 V

Curent de comutare CA/CC 4,8 mA…1 A

Tabelul 19: Date electrice

Capacitate de comutare (încărcare de comutare pornită și oprită)

Curentul minim de comutare CA/CC (cea
mai mică tensiune)

50 mA (la 24 V)

Curentul minim de comutare CA/CC (cea
mai înaltă tensiune)

4,8 mA (la 250 V)

Curentul maxim de comutare CC (cel
mai mare curent)

1,0 A (la 150 V cu L/R = 40 ms)

Curentul maxim de comutare CC (cea
mai înaltă tensiune)

0,6 A (la 250 V cu L/R = 40 ms)

Curentul maxim de comutare CA (cel
mai mare curent)

1 A (la 200 V cu cos φ = 0,6)

Curentul maxim de comutare CA (cea
mai înaltă tensiune)

0,8 A (la 250 V cu cos φ = 0,6)

Operații de comutare 1.000 de cicluri

Tabelul 20: Capacitate de comutare (încărcare de comutare pornită și oprită)

Rigiditatea dielectrică

Rigiditatea dielectrică CA între toate
conexiunile cu tensiune și componentele
împământate

2.500 V, 50 Hz, durată test 1 minut

Rigiditatea dielectrică CA între
contactele deschise

1.150 V, 50 Hz, durată test 1 minut

Tabelul 21: Rigiditatea dielectrică



8 Datele tehnice

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021 614427379/01 RO OILTAP® R

8.3.2 Releul de protecţie cu mai multe contacte magnetice în vid

Releul de protecție poate să fie livrat cu mai multe contacte magnetice în vid
independente. Acestea pot fi concepute ca și contacte normal deschise (NO)
sau normal închise (NC) și sunt izolate electric (consultați desenul cu
dimensiuni livrat).

Datele electrice pentru contactul magnetic în vid normal deschis (NO) și
normal închis (NC)
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8.4 Date tehnice pentru releul de presiune

Datele tehnice generale

Configurare Modelul de exterior

Temperatura ambiantă -40 °C…+80 °C (mecanic)

Presetupă cablu M25x1,5

Gradul de protecţie IP55 în conformitate cu IEC 60529 (dispozitiv închis)

Acţionarea releului Tub ondulat cu arc de contrapresiune

Temperatura uleiului -40 °C…+100 °C

Greutate aprox. 1,2 kg

Echipament Pentru lichide izolante standard (IEC60296 şi
IEC60422)

Material de etanşare
(ulei – aer)

VITON

Interval de presiune permis
(presiune absolută)

1 bar…6 bari, vid nepermis

Presiune de comutare
superioară

3,8 ± 0,2 bari (presiunea de declanşare)

Presiunea de comutare
inferioară

2,8 ± 0,2 bari

Comutator de revenire

Borne de conexiune Conexiune linie: 1 sau 2 linii per bornă 
(Ø 0,75…2,5 mm²)

Contacte 1xDN (deschis normal), 1xÎN (închis normal)

Categoria de utilizare IEC 60947-5-1:
CA 15: 230 V/1 A
CC 13: 60 V/0,5 A

Curent continuu maxim 10 A

Tensiunea nominală a
izolaţiei

CA: 2,5 kV/min

Tabelul 22: Datele tehnice generale
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8.5 Valorile limită pentru rigiditatea dielectrică și conținutul de
apă al lichidelor izolante
Tabelele următoare prezintă valorile limită pentru rigiditatea dielectrică
(măsurată în conformitate cu IEC 60156) și conținutul de apă (măsurat în
conformitate cu IEC 60814) al lichidelor izolante pentru comutatoarele de
reglaj în sarcină OILTAP®. Valorile au fost stabilite pe baza IEC 60422.

În exploatare Ud H2O

La punerea în funcțiune a
transformatorului pentru prima dată

> 60 kV/2,5 mm < 12 ppm

În timpul exploatării > 30 kV/2,5 mm < 40 ppm

După mentenanță > 50 kV/2,5 mm < 15 ppm

Tabelul 23: Valorile limită pentru lichide izolante, cu utilizare la punctul neutru

În exploatare Ud H2O

La punerea în funcțiune a
transformatorului pentru prima dată

> 60 kV/2,5 mm < 12 ppm

În timpul exploatării > 40 kV/2,5 mm < 30 ppm

După mentenanță > 50 kV/2,5 mm < 15 ppm

Tabelul 24: Valorile limită pentru lichide izolante, cu utilizări diferite de cele la punctul neutru
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9 Desene

9.1 OILTAP® R, desen de instalare pentru varianta selectorului
C/D (896705)
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9.2 OILTAP® R, desen de instalare pentru varianta selectorului
E (897873)
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9.3 OILTAP® R, R I 2002/2003-C/D, R I 3003-C/D, punţi pentru
conectarea în paralel a planului selectorului (896706)
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9.4 OILTAP® R, R I 2002/2003-E, R I 3003-E, punţi pentru
conectarea în paralel a planului selectorului (898713)
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9.5 OILTAP® R, capul comutatorului de reglaj sub sarcină
(893899)
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9.6 OILTAP® R, flanşa pentru supapa de suprapresiune
(895168)
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9.7 Şablon de trasare pentru capul comutatorului de reglaj sub
sarcină (890183)
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9.8 OILTAP® R, flanşa de susţinere pentru instalarea cuvei tip
clopot cu Um=300 kV (896762)
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9.9 OILTAP® R, flanşa de susţinere pentru instalarea cuvei tip
clopot cu Um=362 kV (725912)



9 Desene

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 2021 734427379/01 RO OILTAP® R

9.10 OILTAP® R, contacte de conexiune selector fin şi contacte
de conexiune inversor pentru varianta selectorului E
(897868)
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9.11 Cheie tubulară pentru buşonul de golire a kerosenului
(890182)
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9.12 Transmisie unghiulară CD 6400, desen cu dimensiuni
(892916)
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Glosar

CC
Curent continuu

CEI
Comisia Electrotehnică Internaţională (pe scurt
IEC) se implică în pregătirea şi publicarea
standardelor internaţionale pentru tehnologii
electrice, electronice şi asociate.

CO
Contact de trecere

IP
Grad de protecție

MR
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

NC
Contact normal închis

NO
Contact normal deschis

NPT
Filet de Ţeavă Naţional (standard de filet USA)

Rigiditatea dielectrică
Caracteristică de material specifică izolatorilor
[kV/2,5 mm]; rigiditatea dielectrică maximă fără
nicio străpungere (arc)
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