Wstęp
Termin retorfit rozdzielnic oznacza modernizację poszczególnych pól poprzez
wymianę przestarzałych lub wyeksploatowanych kluczowych aparatów na
urządzenia nowoczesne bez, lub z ograniczoną do minimum ingerencją
w konstrukcję pola.
Elementami konwencjonalnych łączników, które podlegają najintensywniejszemu
zużyciu, są zestyki i napędy, dlatego w przypadku rozdzielnic SN retrofitowi
najczęściej podlegają kompletne wyłączniki. Pozostałe aparaty starzeją się bowiem
zdecydowanie wolniej.
Istota rozwiązań proponowanych przez firmę TAVRIDA ELECTRIC
Wyłączniki VCB/TEL firmy TAVRIDA ELECTRIC są aparatami nadającymi się
szczególnie dobrze do wykorzystywania w projektach związanych z retrofitem
rozdzielnic.
Zastosowanie tej metody wymaga jedynie dokładnego określenia typu i konfiguracji
aparatu przeznaczonego do wymiany i sprecyzowania aktualnych wymagań
odnośnie nowego.
Zalety retrofitu rozdzielnic opartego na aparaturze TAVRIDA ELECTRIC














Retrofit rozdzielnicy jest znacznie tańszy od jej wymiany na nową. Człon wysuwny
rozdzielnicy stanowi jedynie około 10% wartości pola. Z wymianą całej
rozdzielnicy łączą się poważne koszty związane z opracowaniem projektu,
zabudową i instalacją nowej rozdzielnicy, nie występujące w przypadku retrofitu.
Problem opracowania koncepcji i dostosowania wyłączników Tavrida Electric do
konkretnych wymagań leży po stronie producenta wyłączników.
Zastosowane wyłączniki próżniowe mają własności techniczne znacznie
przewyższające dotychczas stosowane wyłączniki małoolejowe, zwłaszcza
w zakresie trwałości mechanicznej i łączeniowej. Rozdzielnica zostaje
wyposażona w niezawodne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska wyłączniki.
Retrofit stanowi optymalne rozwiązanie w większości przypadków, gdyż jest to
proste wstawienie w pole rozdzielnicy odpowiednio przygotowanego nowego
aparatu zastępującego wyeksploatowany, bez potrzeby przeprowadzania
dodatkowych prac adaptacyjnych.
Umożliwia ograniczenie do minimum czasu przerwy w ruchu. Wymiana
rozdzielnicy jest natomiast poważnym przedsięwzięciem organizacyjnym.
Nie ma potrzeby wymiany lub przekładania kabli.
Eliminuje z rozdzielnic olej oraz urządzenia do gospodarki olejem.
Zwiększa bezpieczeństwo pracy, zwłaszcza pożarowe.
Zwiększa niezawodność pracy i pewność zasilania.
Ogranicza zakres przeglądów.
Eliminuje prace związane z obsługą i konserwacją. Wyłączniki firmy Tavrida
Electric są wyłącznikami typu bezobsługowego. Przez cały przewidziany czas
eksploatacji, tj. 25 lat, nie wymagają żadnych zabiegów eksploatacyjnych
(regulacji, smarowań).
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Charakterystyka ogólna wyłącznika VCB/TEL
Wyłączniki próżniowe firmy TAVRIDA ELECTRIC zostały zaprojektowane z myślą
o zastosowaniu ich jako podstawowe aparaty w rozdzielnicach średnich napięć.
Pierwsze przemysłowe zastosowania wyłączników VCB/TEL miały miejsce na
początku lat 90-tych.
Zyskały one pozytywną opinię u producentów rozdzielnic dzięki prostej konstrukcji
i wieloletniej bezawaryjnej pracy. Dotychczas TAVRIDA ELECTRIC wyprodukowała
ponad 500 000 wyłączników, użytych w przeszło 60 typach rozdzielnic (w ramach
retrofitu oraz nowo zbudowanych). W wyłącznikach są wykorzystywane komory
próżniowe własnej konstrukcji.
Budowa wyłącznika
Wyróżnia się dwa podstawowe zespoły
tworzące wyłącznik:


zespół
łączeniowy
ISM/TEL,
przeznaczony
do
zamykania
i otwierania obwodów pierwotnych
(rysunki 1, 2).



zespół
sterowniczy
CM_16,
przeznaczony
do
sterowania
zespołem łączeniowym ISM/TEL
(rysunki 3, 4).
Rys. 1

W zespole łączeniowym każdy biegun
zawiera komorę próżniową oraz napęd
elektromagnesowy z tzw. zatrzaskiem
magnetycznym. Styk ruchomy komory
jest połączony ze zworą napędu za
pośrednictwem
ruchomego
izolatora
prowadzącego i trzpienia. Elementy te
usytuowane są w jednej osi. Takie
rozwiązanie
przeniesienia
napędu
zapewnia
prostoliniowy
ruch
poszczególnych
elementów
napędu
w obu kierunkach i wyklucza konieczność
stosowania skomplikowanych układów
mechanicznych, występujących w napędach zasobnikowych.
Wyłącznik charakteryzuje się dużą
trwałością mechaniczną i nie wymaga
przeprowadzania
przeglądów
oraz
remontów w całym okresie eksploatacji.
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Zespół sterowniczy jest urządzeniem
mikroprocesorowym. W rozwiązaniach
retrofitowych umożliwia pełne zastąpienie
funkcjonalne
dotychczasowego
obwodu pomocniczego wymienianego
wyłącznika.
Zawiera
wbudowane
kondensatory: załączający i wyłączający,
których energia jest wykorzystywana
bezpośrednio do pobudzania napędów.
Niezależność zespołów łączeniowego
i sterowniczego pozwala na łatwy i właściwy dobór urządzeń przy wyposażaniu
w aparaturę rozdzielnicy dowolnego typu,
z
uwzględnieniem
jej
parametrów
technicznych
i istniejących
napięć
pomocniczych.
Szeroka gama dostępnych zespołów
łączeniowych oraz dwa typy zespołów
sterowniczych pozwalają użytkownikowi
wybrać wyłącznik o optymalnych parametrach.

Rys. 3

Rys. 4

Próżniowy zespół łączeniowy ISM/TEL oraz zespół sterowniczy CM_16 powstały
w rezultacie wieloletnich prac rozwojowych prowadzonych przez naukowców
i inżynierów firmy TAVRIDA ELECTRIC.
Ich wyjątkowe cechy to:











bezobsługowość w całym okresie użytkowania;
wysoka trwałość mechaniczna i łączeniowa do 50 000 cykli ZO przy prądzie
znamionowym;
możliwość wykonywania szybkich SPZ;
unikalny napęd elektromagnesowy (czwartej generacji) w zespole łączeniowym;
możliwość zaadaptowania do dowolnego typu rozdzielnicy i systemu szyn
(rozstaw biegunów od 150 do 275 mm);
szeroki zakres dopuszczalnych napięć pomocniczych;
możliwość zaadaptowania do dowolnego systemu monitoringu;
zakres temperatur pracy od -40 do +55°С;
energooszczędność;
zwarta budowa i mała masa.
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Typoszereg zespołów łączeniowych ISM/TEL
Napięcie

Napięcie

Prąd

Napięcie

udarowe

probiercze 1 min.

znamionowy

znamionowe

piorunowe

wytrzymywane

wyłączalny

wytrzymywane

50 Hz

zwarciowy

kV

kV

kV

kA

12

75

42

Prąd znamionowy

630 A

800 A

20

24

95

125

42

50

1250 A
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31,5











25







31,5







16
25








Parametry techniczne zespołów sterowniczych CM_16
Dane ogólne
Szereg przestawieniowy standardowy
O – 0,3s – ZO – 10s – ZO
Maksymalna ilość operacji ZO w ciągu godziny
100
Maksymalna temperatura pracy
+55 ˚C
Minimalna temperatura pracy
-40 ˚C
Maksymalna wilgotność pracy
98%, bez kondensacji
Maksymalna wysokość instalowania
2000 m n.p.m.
Stopień ochrony obudowy
IP40
Wytrzymałość na wibracje mechaniczne
Klasa 4М4
Odporność na działanie czynników atmosferycznych zgodnie z IEC
96 h +55 ˚C
60068...2
96 h – 40 ˚C
Wytrzymałość elektryczna
Napięcie probiercze 50 Hz, 1 min, zgodnie z IEC 60255-5
2 kV
Przebiegi udarowe 1,2 μs/50 ms/0,5 J, zgodnie z IEC 60255-5
5 kV
Rezystancja izolacji przy 1000 V
≥ 5 MΩ
Wyjścia sygnalizacyjne
Napięcie znamionowe
240 V
Prąd znamionowy
16 A ~
Moc łączeniowa
4000 VA ~
Wejścia sterujące
Czas rozpoznawania sygnału sterującego
12 lub 4 ms
Napięcie/prąd występujące podczas zamykania zestyku
≥ 30 V/0,05 А
Ustalona wartość prądu wejścia po zamknięciu zestyku
≥ 5 mA
Wymiary i masa
- СМ_16_1
1,5 kg
- СМ_16_2
1,8 kg
Wymiary zewnętrzne
165 х 165 х 45 mm
Zakres wartości napięcia zasilania
СM_16_1(60)
19 - 72 V DC
СM_16_1(220), СM_16_2(220)
85 – 265 V AC/DC
Pobór mocy ze źródła napięcia zasilania
Podczas ładowania kondensatora załączającego (VA)
≤ 55 VA
Obciążenie spoczynkowe
≤ 5 VA
Czas ładowania kondensatora załączającego
Ładowanie pierwotne po podaniu zasilania
≤ 15 s
Ładowanie po wykonaniu operacji załączania
≤ 10 s
Czas ładowania kondensatora wyłączającego
Ładowanie pierwotne po podaniu zasilania
≤ 0,1 s
Czas gotowości do wykonania wyłączenia po zaniku napięcia zasilania
≥ 60 s
Wejścia zasilania prądowego (tylko dla CM_16_2(220))
Zakres prądu
2 - 300 A
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Rozwiązania oferowane w ramach retrofitu
Retrofit oferowany przez TAVRIDA ELECTRIC obejmuje szeroki zakres rozdzielnic
typu otwartego oraz w obudowach metalowych, produkowanych w Europie
Środkowej i Zachodniej, krajach byłego ZSRR i Wielkiej Brytanii.
Ogółem dostępnych jest 60 projektów, zarówno dla wersji stacjonarnych jak
i wysuwnych.
Przykłady projektów retrofitowych:

Europa Środkowa

TYP ROZDZIELNICY:
TYP WYŁĄCZNIKA:
PRODUCENT:

TYP ROZDZIELNICY:
TYP WYŁĄCZNIKA:
PRODUCENT:

K3-02

CELPI SA

CSIM 1-20/500

AK 10/800/20, AK 10/1250/20

IO-24/630

SCI 1-20/630/500

ZAVN, Tolbukhin, Bułgaria

ISP Electroputere, Rumunia

VEM, Niemcy

ST7

RSW-10/1

Rade Koncar

WMPWZ/S-12/06/16

WMSWPI-10/6/3,5

M12-25-12SE

ZWAR, Polska

ZWAR, Polska

Rade Koncar, Chorwacja

8BK-20

KYN12

ENO

Europa Zachodnia

TYP ROZDZIELNICY:
TYP WYŁĄCZNIKA:
PRODUCENT:

TYP ROZDZIELNICY:
TYP WYŁĄCZNIKA:
PRODUCENT:

3AF, 3AH

VD4

VD4

Siemens, Niemcy

ABB, Niemcy

ABB, Niemcy

LMT 2

BVP 17

C4X, D4X Low silhouette

LMT 400

BVRP 17/400

D4XD/400

A.Reyrolle & Co., UK

GEC Distribution Switchgear, UK

Hawker Siddeley, UK
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Przykłady transpozycji opracowanych i oferowanych przez
TAVRIDA ELECTRIC POLSKA

Wyłącznik
próżniowy
VCB/TEL jako
zamiennik
wyłącznika
małoolejowego
typu SCI4.

Wyłącznik
próżniowy
VCB/TEL jako
zamiennik
wyłącznika
małoolejowego
typu IO

Wyłącznik
próżniowy
VCB/TEL jako
zamiennik
wyłącznika
próżniowego
WP-12.
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Wyłącznik
próżniowy
VCB/TEL jako
zamiennik
wyłącznika
małoolejowego
typu WMSWP
- rozdzielnica
ELMOBLOK

Wyłącznik
próżniowy
VCB/TEL jako
zamiennik
wyłącznika
małoolejowego
typu WMSWP
- rozdzielnica
RSW-10

Wyłącznik próżniowy VCB/TEL
wysuwny, przeznaczony do
rozdzielnic aktualnie produkowanych
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Wyłącznik próżniowy
VCB/TEL zamontowany
w rozdzielnicy ognioszczelnej
kopalnianej ROK-6.
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