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NPS
Roz³¹cznik s³upowy

Opis
Bezpieczeñstwo przede wszystkim

epoksydowe s¹ odlewane ze specjalnej ¿ywicy epoksydowej
szczególnie przeznaczonej do zastosowañ napowietrznych. S¹ one
lekkie, szczególnie odporne na wstrz¹sy i dzia³anie ³uku elektrycznego.

Szczególn¹ cech¹ roz³¹czników typu NPS produkowanych przez ABB
jest ich silnie mechanicznie konstrukcja. Urz¹dzenia te mog¹ pracowaæ
w ka¿dych warunkach klimatycznych, zainstalowane w ró¿nych pozycjach, sterowane zarówno rêcznie, jak i zdalnie. Wysokie parametry
elekryczne zapewniaj¹ niezawodnoœæ dzia³ania równie¿ w stanach
zwaræ lub du¿ych obci¹¿eñ.
Doskona³e parametry elektryczne i mechaniczne zawieraj¹ odpowiedni
margines bezpieczeñstwa co do konsekwencji zapewnia ogromn¹
niezawodnoœæ roz³¹czników produkcji ABB w ka¿dych warunkach.

Styki g³ówne

Odpowiednie dla wszelkich zastosowañ –"Odporne
na Przysz³oœæ"

Osprzêt napêdu

Budowa modu³owa wraz z szerok¹ gam¹ wyposa¿enia sprawia, ¿e
roz³¹czniki NPS maj¹ nieograniczone mo¿liwoœci zastosowañ.
Roz³¹cznik mo¿e byæ rozbudowany i dostosowany do aktualnych
potrzeb. Na przyk³ad prosty roz³¹cznik z elastycznymi stykami opalnymi mo¿e zostaæ wyposa¿ony w komory gaszeniowe, co pozwoli na
zwiêkszenie parametrów elektrycznych bez koniecznoœci wymiany
ca³ego roz³¹cznika. Podobnie roz³¹cznik, który zosta³ zainstalowany z
przeznaczeniem do sterowania rêcznego mo¿e byæ przystosowany do
sterowania zdalnego poprzez wymianê napêdu na silnikowy.
Mo¿na powiedzieæ zatem, ¿e roz³¹czniki NPS s¹ "odporne na przysz³oœæ" - mog¹ byæ rozbudowywane i rozwijane wraz z rozwojem sieci
energetycznej.

Wysokie parametry ³¹czeniowe
Roz³¹czniki instalowane s¹ zawsze z elastycznymi stykami opalnymi lub
z komorami gaszeniowymi co zapewnia bezpieczne wy³¹czanie pr¹dów
obci¹¿eniowych. Liczba cykli ³¹czeniowych jest, w przypadku normalnych zastosowañ, wystarczaj¹ca na dziesiêciolecia eksploatacji.
Roz³¹czniki NPS od samego pocz¹tku by³y projektowane pod k¹tem
zwaræ. Komory gaszeniowe maj¹ zdolnoœæ za³¹czania prawie wszystkich rodzajów zwaræ jakie mog¹ pojawiæ siê w napowietrznej sieci rozdzielczej. Wszystkie roz³¹czniki NPS 24_ wytrzymuj¹ za³¹czanie pr¹dów zwarciowych.

£atwoœæ magazynowania i monta¿u
Dziêki budowie modu³owej roz³¹czniki NPS wymagaj¹ minimalnej przestrzeni transportowej i magazynowej. Natomiast dziêki ró¿nym sposobom instalowania mo¿na je zastosowaæ w ró¿nych rodzajach stacji
rozdzielczych.

Elementy fazowe
Elementy fazowe instalowane s¹ na dwóch ro¿nych typach izolatorów porcelanowych lub epoksydowych. Elastyczne styki opalne nale¿¹ do
wyposa¿enia standardowego. Styki opalne mog¹ zostaæ zast¹pione
przez komorê gaszeniow¹ - patrz. str. 8.
Elementy fazowe z izolatorami porcelanowymi stosuje siê w roz³¹cznikach o pr¹dzie znamionowym 630 A, a izolatory w postaci ¿ywicznych
odlewów epoksydowych dla pr¹dów znamionowych 400 A lub przy stosowaniu komory gaszeniowej typu K5, 630A.

Pozycja pracy elementów fazowych
Dla zakresów napiêæ do 36 kV elementy fazowe roz³¹czników ze
stykami opalnymi lub komorami gaszeniowymi powietrznymi mog¹ byæ
montowane zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej. Roz³¹czniki z
komorami olejowymi typu K2 mog¹ byæ montowane w pozycji poziomej.

Izolatory
Izolatory porcelanowe o budowie twardordzeniowej s¹ obiektem ca³ej
serii badañ napiêciowych, mechanicznych i ultradŸwiêkowych.
Izolatory porcelanowe o budowie twardordzeniowej s¹ obiektem ca³ej
serii badañ napiêciowych, mechanicznych i ultradŸwiêkowych. Izolatory

Wszystkie elementy przewodz¹ce s¹ wykonane z miedzi elektrolitycznej. Odpowiedni docisk miêdzystykowy jest zapewniony przez nierdzewne sprê¿yny stalowe. Dziêki unikalnej konstrukcji styki g³ówne nie
podlegaj¹ oddzia³ywaniu pr¹dów zwarciowych lub poprzecznych si³ w
przewodach liniowych. Dodatkowo czas ¿ycia styków zosta³ zwiêkszony poprzez mo¿liwoœæ odwrócenia koñcówek stykowych. Zabieg ten
wykonuje siê szybko i ³atwo za pomoc¹ zwyk³ych szczypiec.

Kompletny roz³¹cznik typu uchylnego dostarczany jest razem z wa³kiem
oraz dŸwigniami napêdzaj¹cymi, napêdem rêcznym oraz dr¹¿kiem
napêdzaj¹cym z izolatorami ochronnymi.

Napêd silnikowy
W celu zdalnego sterowania roz³¹cznikiem NPS ka¿dy napêd rêczny
mo¿e zostaæ zast¹piony przez napêd silnikowy.
Napêd silnikowy posiada wszystkie konieczne zabezpieczenia. Mo¿e
on zostaæ zablokowany mechanicznie za pomoc¹ k³ódki co zapobiega
u¿yciu zarówno mechanizmu rêcznego jak i silnikowego. Drzwiczki
obudowy równie¿ mog¹ zostaæ zamkniête na k³ódkê. Dodatkowo do
zdalnego sterowania mo¿liwe jest równie¿ dokonanie operacji ³¹czeniowej na miejscu za pomoc¹ przycisków lub przy u¿yciu dŸwigni. Podczas
operacji wykonywanych rêcznie, funkcje elektryczne s¹ automatycznie
odcinane.
Napêd silnikowy mo¿e pracowaæ przy temperaturze zewnêtrznej - 50°C.
Aby zapobiec korozji oraz kondensacji pary napêd posiada grza³kê o
mocy 20 W (220 AC). Obudowa napêdu wykonana jest ze stali
nierdzewnej - pozosta³e elementy z innych materia³ów nierdzewnych.
Informacje potrzebne przy zamawianiu oraz dane techniczne podane s¹
na stronach od 11 do 13.

Obróbka powierzchniowa zapewnia du¿¹ trwa³oœæ
Wszystkie elementy stalowe roz³¹cznika s¹ galwanizowane. Elementy
miedziane s¹ srebrzone z wyj¹tkiem przy³¹czy, które s¹ cynowane.
Mo¿na stosowaæ przewody aluminiowe i miedziane. Elastyczne nieos³oniête elementy miedziane s¹ cynowane, a nieobrobione elementy aluminiowe wykonane s¹ ze specjalnego stopu. Izolatory ochronne dr¹¿ków
steruj¹cych wykonane s¹ z ¿ywic acetatowych dla roz³¹czników 24 kV
oraz z materia³ów kompozytowych dla 36 kV. Ma³e œruby, nakrêtki,
podk³adki wykonane s¹ ze stali nierdzewnej. Roz³¹cznik NPS mo¿e byæ
uwa¿any za urz¹dzenie bezkorozyjne o bardzo du¿ej trwa³oœci.

Szeroki zakres wyposa¿enia dodatkowego
Roz³¹czniki mog¹ byæ ³atwo wyposa¿one w szerok¹ gamê wyposa¿enia
dodatkowego, jak np. komory gaszeniowe, napêd silnikowy, iskierniki,
bezpieczniki i podstawy bezpiecznikowe.
Zakoñczenie czêœci ruchomych roz³¹cznika chroni¹ przewody przed
zniszczeniem i powoduj¹ trwa³oœæ wykonania ³¹czeñ. Wyposa¿enie
elementów ³¹cz¹cych - str. 14.
Poprzeczki przed³u¿aj¹ce do stacji transformatorowych zapewniaj¹
odpowiedni¹ odleg³oœæ pomiêdzy roz³¹cznikiem i transformatorem oraz
zapewniaj¹ naprê¿enie przewodów liniowych podczas operacji
³¹czeniowych.

Bezpieczniki
Jako zabezpieczenie transformatorów przed zwarciami stosuje siê
bezpieczniki ograniczaj¹ce pr¹d typu OFCD . Ich wysoka odpornoœæ na
przebicia zapewnia odpowiedni¹ wspó³pracê (selektywnoœæ) z
wy³¹cznikiem zasilaj¹cym. Dane techniczne oraz informacje do
zamawiania - str. 15.

Uwaga!
Gotowe rozwi¹zania instalowania rozr¹czników na ¿erdziach wirowanych z przewodami go³ymi AFL-6 120 i 70 mmz zawiera:
1. „Album s³upów z od³¹cznikami i roz³¹cznikami dla linii napowietrznych œredniego napiêcia 15=20 kV LSN-o 120 (70)" tom II
2. „Album s³upów z giowicami kablowymi i od³¹cznikami dla linii napowietrznych œredniego napiêcia 15=20 kV LSN-g 120 (70)° tom III
których w³aœcicielem jest Polskie Towarzystwo Przesyfu i Rozdzia³u Energii Elektrycznej.
ABB
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Roz³¹czniki typu uchylnego
Tabela doboru

Próby typu przeprowadza siê zgodnie z IEC 129(1984)oraz IEC 265(1983)
Typ

NPS 24 A2_

NPS 24 A2_J2

NPS 24 B1_

NPS 24 B1_J2

NPS 36 A2

mm
mm
kN

Porcelanowy
530
212
4

Porcelanowy
620
270
3,5

Epoksydowy
580
263
2

Epoksydowy
740
272
2

Porcelanowy
900
360
2,7

g/l

20...40

56...80

28...40

160

-

kV
A
Hz

24
630
50/60

24
630
50/60

24
400
50/60

24
400
50/60

36
630
50/60

145
125

165
150

145
125

145
125

220
200

75
55
310
200

75
55
350
230

75
55
260
200

75
55
260
200

88
80
430
350

20
16
50

20
16
50

16
10
40

16
10
40

21
16
52

5

5

5

5

-

Znamionowy pr¹d wy ³¹czalny ( 1 )
- obci¹¿enie czynne ze
100 cyklami ZA£-WY£
12 kV A
15 kV A
24 kV A
36 kV A
- pr¹d³adowania kabla/linii
z 20 cyklami ZA£.-WY£.
A

40
32
25
-

40
32
25
-

40
32
25
-

40
32
25
-

16
16

15

15

15

15

10

Trwa³oœæ mechaniczna ( 2 )
Dopuszczalne oblodzenie
Zakres temperatur

2000
5
-40...+40

2000
-40...+40

2000
5
-40...+40

2000
-40...+40

2000
-40...+40

Izolator
- droga up³ywu
- d³ugoœæ ³uku
- noœnoœæ wsporników
- testy zasolenia,IEC 507,
(1 godz.)roztwór soli
Napiêcie znamionowe
Pr¹d znamionowy
Czêstotliwoœæ znamionowa

Znamionowe napiêcie udarowe
- wzd³u¿ odleg³oœci izolacyjnej
kV
- do ziemi i pomiêdzy fazami
kV
Znamionowe napiêcie probiercze
o czêstotliwoœci sieciowej
w warunkach zawilgocenia
wzd³u¿odleg³oœci izolacyjnej
kV
- do ziemi i pomiêdzy fazami
kV
Min.odl.pomiêdzy fazami ( 3 )
mm
Min.odl.izolacyjna
mm
Znamionowy pr¹d krótkotrwa³y

1s kA
3s kA
kA

Znamionowy pr¹d szczytowy
Znamionowy pr¹d zwarciowy
za³¹czalny dla 7 operacji ZA£( 1 ) kA

liczba oper.
mm
°C

(1 ) Dane techniczne przy zastosowaniu komory gaszeniowej -patrz str. 8
(2 ) Próby przeprowadzono z komorami gaszeniowymi.
(3 ) Przy zastosowaniu komory gaszeniowej -patrz instrukcja monta¿u.
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Komplet roz³¹cznika typu uchylnego
Dane techniczne i informacje do zamawiania

( 1 ) Wy¿sze wartoœci wy³¹czeniowe mo¿na uzyskaæ poprzez zainstalowanie komór gasz¹cych.
( 2 ) Do monta¿u na jednym s³upie.

Nale¿y zamówiæ:
- elementy mocuj¹ce poprzeczki dla 24 kV, patrz str. 9
- zaciski przewodów, patrz str. 14

UWAGI
Wyposa¿enie standardowe:
- styki opalne
- napêd rêczny
- dr¹¿ki napêdowe d³. 2 x 3 m oraz wsporniki
- wa³ek napêdowy
- poprzeczki (w pewnych typach)
Wyposa¿enie dodatkowe:
- komora gaszeniowa
- elementy ³¹cz¹ce
- napêd silnikowy itp.

ABB
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Komplet roz³¹cznika typu uchylnego
Dane techniczne i informacje do zamawiania

UWAGI

Nale¿y zamówiæ:
- elementy mocuj¹ce poprzeczki dla 24 kV, patrz str. 9
- zaciski przewodów, patrz str. 14

Wyposa¿enie standardowe:
- styki opalne
- napêd rêczny
- dr¹¿ki napêdowe d³. 2 x 3 m oraz wsporniki
- wa³ek napêdowy
- poprzeczki (w pewnych typach)
Wyposa¿enie dodatkowe:
- komora gaszeniowa
- elementy ³¹cz¹ce
- napêd silnikowy itp.
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Elementy fazowe roz³¹cznika typu uchylnego
Dane techniczne i informacje do zamawiania

NPS 24 A2

NPS 24 A2-K2

NPS 36 A2-K2

NPS 24 B1

NPS 24 B1-K5J2

ABB
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Komory gaszeniowe
Wyposa¿enie
Dane techniczne i dane do zamawiania
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Poprzeczki oraz elementy mocuj¹ce
Akcesoria
Dane techniczne i informacje do zamawiania

Komplet
wsporników do
zamocowania belki
i prowadnic ciêgna

ABB

Dla s³upów betonowych
o przekroju prostok¹tnym
(¯N, BSW)

17

NPS 4 D10

Dla s³upów betonowych
o przekroju okr¹g³ym (EPV)

18

NPS 4 D20

9

Mechanizm napêdowy
Akcesoria
Dane techniczne i informacje do zamawiania

7,0
12,0

NN2
NN1
UEKE 3 A1

NN2
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Napêd silnikowy
Akcesoria
Dane techniczne i informacje do zamawiania
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Napêd silnikowy
Akcesoria
Dane techniczne i informacje do zamawiania
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Napêd silnikowy
Akcesoria
Dane techniczne i informacje do zamawiania
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Elementy ³¹cz¹ce
Dane techniczne i informacje do zamawiania
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Stacja transformatorowa
Akcesoria
Dane techniczne i informacje do zamawiania
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Elementy fazowe roz³¹cznika typu wahliwego
Rysunki wymiarowe
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Elementy fazowe roz³¹cznika typu wahliwego
Rysunki wymiarowe
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Elementy ³¹cz¹ce oraz mechanizm napêdowy
Akcesoria
Rysunki wymiarowe
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Elementy ³¹cz¹ce oraz mechanizm napêdowy
Akcesoria
Rysunki wymiarowe
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Mechanizm napêdowy
Akcesoria
Rysunki wymiarowe

NN2

A1
A1

*) styki pomocnicze
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Elementy ³¹cz¹ce
Rysunki wymiarowe
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Elementy ³¹cz¹ce
Rysunki wymiarowe
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Elementy dla stacji transformatorowych
Rysunki wymiarowe
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Typowe uk³ady monta¿owe
Roz³¹czniki liniowe
Wymiary podstawowe
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Typowe uk³ady monta¿owe
Roz³¹czniki transformatorowe
Wymiary podstawowe
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Typowe uk³ady monta¿owe
Roz³¹czniki transformatorowe
Wymiary podstawowe
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Typowe uk³ady monta¿owe
Roz³¹czniki transformatorowe
Wymiary podstawowe
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Napêd silnikowy
Schemat obwodu
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Napêd silnikowy
Schemat obwodu
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Napêd silnikowy
Schemat obwodu
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Napêd silnikowy
Schemat obwodu

ABB

31

Napêd silnikowy
Schemat obwodu
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Napêd silnikowy
Schemat obwodu
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Napêd silnikowy
Schemat obwodu

34

ABB

ABB Sp. z o.o.
Oddzia³ Zwar w Przasnyszu
ul. Leszno 59
06-300 Przasnysz
Telefon: Centrala (0 29) 75 33 200
Biuro Sprzeda¿y: (0 29) 75 33 232, 75 33 230, 75 33 226
Informacja techniczna: (0 29) 75 33 330
Telefax: (0 29) 75 33 327
www.abb.pl

Wydanie 05.2002

Uwaga: Informacje zawarte w tej publikacji odnosz¹ siê do opisanego wyposa¿enia. Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian bez powiadamiania.

