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Informaţii generale 

Utilizator:   Data:   

Contact:   

E-mail:         Nr. de telefon:   

Substaţia 

 Locul de exploatare:   

 Adresa:   

 

Date despre transformator 
 

Notă: Marcaţi corespunzător  

Fabricant:   nr. de fabricaţie / denumire:   

Deservire:  Reţea  staţie de putere  cuptor         electroliză  redresor  

  Defazor  HVDC  altfel:      

Puterea nominală:   [MVA] tensiunea nominală:   [kV] curentul nominal:   [A] 

Încărcarea:   [%] Grupa de conexiuni:   

Comutatorul sub sarcină este în circuitul intermediar: da    nu  

Tratarea neutrului:        izolat        legat direct      împământare rezonantă  

Data punerii în funcţiune:   

 

Date despre comutatorul sub sarcină 

Tipul:   nr. de fabricaţie:   

Numărul actual al operaţiilor de comutare:   

Ultima mentenanţă a comutatorului sub sarcină   Data: ____________ Nr. operaţii de comutare:  

     Mentenanţă efectuată de MR: da  nu  

Este instalată o unitate de filtrare a uleiului?           da       nu  
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Descrierea evenimentului 

Data şi ora evenimentului:   

Evenimentul a avut loc în timpul unei operaţii de comutare?   da           nu   

      Dacă da, de la care poziţie de funcţionare            spre care poziţie de funcţionare                 

Ultima operaţie de comutare înainte de eveniment a fost de la poziţia de lucru       spre poziţia de lucru  

din data de                                       la ora                    . 

Poziţia actuală de funcţionare indicată la capul comutatorului:                  la dispozitivul de acţionare:   

Alte informaţii:   

  

  

 

Dispozitivele de protecţie ale transformatorului  

Au răspuns dispozitivele de protecţie ale transformatorului? da  nu  

Dacă da, care? 

Protecţia Buchholz: da  nu  Dacă da:     alarmă              declanşare  

Protecţia diferenţială  Protecţia de distanţă  supapa de presiune (transformator)  

SERGI  protecţia la suprasarcină (siguranţe, relee)  

Protecţia la supratensiune (eclatori, descărcătoare; citirea contorului:       )  

Sunt disponibile înregistrări ale unui înregistrator de defect?          da  nu  

 Dacă este aşa, vă rugăm insistent să transmiteţi înregistrările la MR1

 

. 

Dispozitivele de protecţie ale comutatorului sub sarcină 

Au răspuns dispozitivele de protecţie ale comutatorului sub sarcină? da  nu  

Dacă da, care? 

DW 2000   releul de protecţie RS1000             releul de protecţie RS2001  

Supapa de presiune (de exemplu, MPreC®)     SERGI  

Dacă a răspuns RS1000 sau RS2001, în care poziţie a fost clapeta după eveniment? 

 declanşat  nedeclanşat  

Vă rugăm să precizaţi următoarele informaţii despre RS1000 sau RS2001: 

Tipul circuitului pentru declanşare:     principiul circuitului deschis      principiul circuitului închis   
altfel:   

Transformatorul este expus la vibraţii? da  nu  
Continuare la pagina următoare 
 

                                                
1 MR: Maschinenfabrik Reinhausen GmbH 
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Dispozitivele de protecţie ale comutatorului sub sarcină – continuare 

Menţionaţi construcţia sistemelor de ulei ale transformatorului şi comutatorului sub sarcină 

Combinat  separat  

Cum sunt  conservatoarele de ulei (compartimentul de ulei al transformatorului /al comutatorului) în raport cu 
atmosfera? 

Transformator închis ermetic        Cu filtru de aer (de exemplu, filtru de aer fără întreţinere MTraB®)  

 

Date despre reţea şi substaţie 

Reţeaua Tensiunea primară:       cablu   linie aeriană   altfel:   

 Tensiunea secundară:  cablu    linie aeriană   altfel:   

Separatorul Tensiunea primară:      convenţională   GIS2

 Tensiunea secundară: convenţională    GIS   altfel:   

   altfel:   

Întrerupătorul Tensiunea primară:    SF63

 Tensiunea secundară: SF6     vacuum      aer comprimat  altfel:   

      vacuum     aer comprimat  altfel:   

Construcţia descărcătoarelor: SiC4  ZnO5

Aranjamentul descărcătoarelor: Fază-pământ  fază-fază  

  tensiunea de amorsare:   [kV] 

 

Altele 

S-au observat nereguli la comutator sau la transformator înaintea evenimentului produs? 

Da  nu  Dacă da, care şi când? 

  

Sunt cunoscute şi alte circumstanţe precum operaţii de comutare în reţea sau în substaţie din timpul 
evenimentului, sau eventual trăsnet, scurtcircuit, etc.? 

Da  nu  Dacă da, care şi când? 

  

  

Ce măsuri au fost luate după eveniment (de exemplu, operaţii de comutare mecanică, înlocuirea ansamblului 
ruptor, etc.)? 

  

  

  
Continuare la pagina următoare 

                                                
2 GIS înseamnă separator cu gaz izolant 
3 SF6 înseamnă hexaflorură de sulf 
4 SiC înseamnă carbură de siliciu 
5 ZnO înseamnă oxid de zinc 
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Altele – continuare 

S-au efectuat testele pentru probe de ulei? da  nu  

Dacă da, vă rugăm să transmiteţi următoarele informaţii: 

Proba de ulei 1  Probă de ulei luată de la:   OLTC6

       Temperatura uleiului când a fost prelevată proba:          [°C] data:   

     conservatorul de ulei OLTC    transformator  

      Standardul de încercare:    IEC     ASTM  

      Rigiditatea dielectrică IEC 156:     [kV / 2.5 mm]  conţinutul de apă:                    [ppm] 

      Rigiditatea dielectrică ASTM D877:   [kV] 

Comentariu pentru proba de ulei 1:   

Proba de ulei 2  Probă de ulei luată de la:   OLTC      conservatorul de ulei OLTC    transformator  

       Temperatura uleiului când a fost prelevată proba:          [°C] data:   

      Standardul de încercare:   IEC      ASTM  

      Rigiditatea dielectrică IEC 156:     [kV / 2.5 mm]  conţinutul de apă:                    [ppm] 

      Rigiditatea dielectrică ASTM D877:   [kV] 

Comentariu pentru proba de ulei 2:   

 

Documentarea evenimentului 
Vă rugăm să luaţi imagini ale comutatorului sub sarcină defect şi să le transmiteţi la MR. 

Notiţe suplimentare / schiţe: 

 

 

 

 

 

 

 
Vă rugăm să returnaţi formularul completat la următoarea adresă de E-mail service@reinhausen.com sau la: 

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH Telefon +49 (0)941 4090-0 

Falkensteinstraße 8 Fax +49 (0)941 4090-7001 

93059 Regensburg 

 
Copii la: CTE, CTPS, CTT, CST, toate CST1, toate CST2, toate CST3, avizier CST3, toate CS4T, 

avizier CS4T, toate CSTA, toate CSxO (exceptând CSAO), OPS-Wiki, Manualul TS, filialele şi 
reprezentanţii MR 

 
                                                
6 OLTC înseamnă comutator sub sarcină 

mailto:service@reinhausen.com�

	Utilizator: 
	Data: 
	Contact: 
	Email: 
	Nr de telefon: 
	Locul de exploatare: 
	Adresa: 
	Fabricant: 
	fill_9: 
	toggle_2: Off
	toggle_3: Off
	cuptor: Off
	toggle_5: Off
	redresor: Off
	Defazor: Off
	HVDC: Off
	altfel: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	curentul nominal: 
	fill_14: 
	Grupa de conexiuni: 
	da: Off
	nu: Off
	izolat: Off
	legat direct: Off
	toggle_13: Off
	fill_16: 
	Tipul: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	Data_2: 
	fill_21: 
	toggle_14: Off
	nu_2: Off
	da_2: Off
	nu_3: Off
	fill_1: 
	da_3: Off
	nu_4: Off
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	din data de: 
	la ora: 
	fill_8: 
	fill_9_2: 
	fill_10: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	da_4: Off
	nu_5: Off
	toggle_5_2: Off
	nu_6: Off
	toggle_7: Off
	toggle_8: Off
	toggle_9: Off
	toggle_10: Off
	supapa de presiune transformator: Off
	fill_13: 
	SERGI: Off
	toggle_13_2: Off
	undefined: Off
	da_5: Off
	nu_7: Off
	da_6: Off
	nu_8: Off
	DW 2000: Off
	toggle_20: Off
	toggle_21: Off
	Supapa de presiune de exemplu MPreC: Off
	SERGI_2: Off
	toggle_24: Off
	toggle_25: Off
	principiul circuitului deschis: Off
	principiul circuitului închis: Off
	altfel_2: 
	da_7: Off
	nu_9: Off
	Combinat: Off
	separat: Off
	Transformator închis ermetic: Off
	toggle_4: Off
	altfel_3: 
	cablu: Off
	toggle_7_2: Off
	toggle_6: Off
	toggle_8_2: Off
	altfel_4: 
	toggle_9_2: Off
	toggle_11: Off
	GIS2: Off
	altfel_5: 
	GIS: Off
	altfel_6: 
	SF63: Off
	vacuum: Off
	aer comprimat: Off
	altfel_7: 
	toggle_16: Off
	vacuum_2: Off
	aer comprimat_2: Off
	altfel_8: 
	SiC4: Off
	ZnO5: Off
	tensiunea de amorsare: 
	toggle_21_2: Off
	toggle_22: Off
	Da: Off
	nu_10: Off
	fill_8_2: 
	Da_2: Off
	nu_11: Off
	fill_9_3: 
	fill_10_2: 
	ruptor etc 1: 
	ruptor etc 2: 
	ruptor etc 3: 
	da_8: Off
	nu_12: Off
	toggle_3_2: Off
	conservatorul de ulei OLTC: Off
	transformator: Off
	fill_1_2: 
	data: 
	IEC: Off
	ASTM: Off
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	Comentariu pentru proba de ulei 1: 
	OLTC: Off
	conservatorul de ulei OLTC_2: Off
	transformator_2: Off
	fill_7: 
	data_2: 
	IEC_2: Off
	ASTM_2: Off
	fill_9_4: 
	fill_10_3: 
	fill_11_3: 
	Comentariu pentru proba de ulei 2: 
	fill_16_2: 


