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INSTYTUT  ENERGETYKI
ZAKŁAD  DOŚWIADCZALNY

w Białymstoku

Zaprojektowany przez Sprawdzony przez Zatwierdzony przez Data Podziałka

Nr rysunkuWyrób

Arkusz

K.KobylińskiS.KiszłoA.Frącek

   handlowa Złączka 3/4" Fe/Zn5222

    PN-EN ISO 7091Podkładka okr.8,4 Fe/Zn5121

    PN-EN ISO 4034Nakrętka  M8  Fe/Zn5120

    PN-EN ISO 4016Śruba  M 8 x 45  Fe/Zn5119

    PN-EN ISO 7091Podkładka okr. 13 Fe/Zn51218

    PN-EN ISO 4034Nakrętka M12 Fe/Zn51217

    PN-EN ISO 7091Podkładka okr. 10.5 Fe/Zn5916

    PN-EN ISO 4034Nakrętka M10 Fe/Zn51515

    PN-EN ISO 4016Śruba  M 10 x 20 Fe/Zn5314

    PN-EN ISO 4016Śruba M10x60 Fe/Zn5613

    OS-24A1-0.18.Tulejka dystansowa l=30612

    OS-24A1-B-0.14/ACeownik 280211

    SON24-00.11.Obejma B210

    NO-1.04.Listwa mocująca89

    SON24-00.09.Ceownik 370 18

    OS-24A1-0.11/WObsada prowadnicy cięgna l=360 67

    OS-24A1-0.10/WProwadnica cięgna 36

    OS-24a1-0.09.Segment dolny cięgna 15

    OS-24A1-0.08.Segment środkowy cięgna14

    OS-24A1-0.07/ASegment górny cięgna13

    NRUkp2-00.00.Napęd ręczny typ NRUkp-212

    SRUNkp-00.00/B-ZZespół rozłącznika typ SRUNkp-24/400 odm. B11

Lista części

UWAGINR RYSUNKUNUMER CZĘŚCIILOŚĆPOZ
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Szczegół  "a"  ( 1:2 )

"a"
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UWAGA:
Otwór pod śrubę poz.19 wykonać w cięgnie
w czasie montażu rozłącznika na słupie
po wyregulowaniu napędu.
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SRUNkp-00.00/B
Rozłącznik z uziemnikiem typ SRUNkp-24/400

odmiana "B"
z napędem ręcznym

192021

04.2011r
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I.Właściwe zamocowanie aparatu na słupie
 
  -sprawdzić prostopadłość belki podstawy w stosunku do słupa
  -sprawdzić odpowiednie, mocne dociągnięcie śrub mocujących
 
II.Właściwy montaż prowadnic cięgna
   -w zależności odległości napędu od aparatu należy zastosować co najmniej 2 lub 3 
     prowadnice. Maksymalna odległość między prowadnicami to 3m
  -cięgno w położeniu ZAŁĄCZONY rozłącznika powinno być proste i prostopadłe do belki
   aparatu ( w położeniu ODŁĄCZONY cięgno lekko się wygina - jest to naturalne)
  -rolki w prowadnicy powinny być tak rozstawione, aby luz między cięgnem a rolkami był
    max 5mm (odległość między osiami rolek max 50mm) - patrz rys.1
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Rys.1

Odbiór stanowisk rozłącznikowych SN z rozłącznikami SRUNkp-24/400
Zagadnienia mechanicznej poprawności montażu
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Rys.3Rys.2

Odbiór stanowisk rozłącznikowych SN z rozłącznikami SRUNkp-24/400
Zagadnienia mechanicznej poprawności montażu

III.Sprawdzenie prawidłowości działania rozłącznika
   Należy szczególnie zwrócić uwagę czy:
    - rolka wysięgnika na styku ruchomym trafia prawidłowo 
      do chwytaka zespołu gaszeniowego (rys.2)
    - w stanie ZAMKNIĘTY napędu styki główne rozłącznika 
      doszły w końcowe położenie (rys.3)
    - w stanie UZIEMIONY styki uziemiające rozłącznika są zwarte (rys.4)

Rys.4
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a) -minimalna odległość między segmentami biegunowymi - 300mm (rys.5)

b) -minimalne odległości izolacyjne styków
     w stanie otwartym - 220mm (rys.6)

- sprawdzić czy zachowane są właściwe odległości izolacyjne

Rys.5

Rys.6

Odbiór stanowisk rozłącznikowych SN z rozłącznikami SRUNkp-24/400
Zagadnienia mechanicznej poprawności montażu
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IV.Właściwe wyregulowanie napędu
   W stanie ZAŁĄCZONY cięgno napędu powinno być proste i lekko napięte -
                                                 - powinno domykać styki rozłącznika
   Ewentualną regulację należy przeprowadzić zgodnie z  instrukcją montażu rozłącznika
 
V.Dodatkowe zabezpieczenie zacisku cięgna w dźwigni napędu
   Gdy zostanie ustalone właściwe położenie cięgna w zacisku łącznika, po kilkakrotnym 
    sprawdzeniu czy napęd właściwie otwiera i zamyka aparat rozłącznika należy
    przewiercić otwór w cięgnie i dodatkowo połączyć cięgno z łącznikiem za pomocą
    śruby - patrz rys.7

Rys.7

4

śruba zabezpieczająca M8x45

Odbiór stanowisk rozłącznikowych SN z rozłącznikami SRUNkp-24/400
Zagadnienia mechanicznej poprawności montażu
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