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Rozdzielnice SN
typu TPM24
Instrukcja obsługi

1. OPIS
Rozdzielnica pierścieniowa SN typu TPM 24kV pracuje w izolacji
gazowej SF6. Stosowana jest w rozwiązaniach wnętrzowych.
Dedykowana jest do pracy w sieciach SN o napięciu znamionowym
do 24kV. Rozdzielnica TPM 24kV składa się z pól liniowych oraz
transformatorowych, wyposażonych trójfazowe w rozłączniki TH lub
wyłączniki próżniowe połączone szeregowo z odłącznikami. Możliwe
są różne konfiguracje pól liniowych np.: 3L (L+L+L), 4L, 5L, 6L lub
inne konfiguracje tej rozdzielnicy, tj. pól liniowych z polami
transformatorowymi, np.: TPM 2L+T (L+L+T); 2T+2L; 1T+3L;
2T+3L; 3T+2L oraz szereg innych. Pole transformatorowe
wyposażone jest dodatkowo w gniazda bezpiecznikowe.

1.1. Główne zalety
Główne zalety to:
• bezpieczeństwo,
• łatwa obsługa,
• łatwa konserwacja,
• dostosowanie do warunków klimatycznych i środowiskowych,
• szybka instalacja kabli,
• łatwość wymiany bezpiecznika.

1.2. Ogólna charakterystyka rozdzielnicy
Główną cechą tego typu rozdzielnic jest trwałość mechaniczna oraz możliwość umieszczenia rozdzielnicy
przy ścianie lub na środku pomieszczenia. Niewielkie
gabaryty pozwalają na instalowanie rozdzielnicy
w obudowach z obsługą wewnętrzną lub zewnętrzną.
Zabudowane w polach liniowych rozłączniki oraz
uziemniki są bardzo proste w obsłudze i posiadają
trwałość mechaniczną pięciu tysięcy operacji łączeniowych. System blokad rozłącznika uniemożliwia
wykonanie błędnych operacji. Rozłącznik w polu
liniowym posiada trzy pozycje pracy: zamkniętą, otwartą i otwartą uziemioną. Podejście kablowe w pole
liniowe odbywa się za pomocą izolatora przepustowego typu C (630 A) przystosowanego do montażu
standardowych konektorowych głowic kablowych.
Rozłącznik bezpiecznikowy w polu transformatorowym posiada trzy pozycje pracy: zamkniętą, otwartą i
otwartą uziemioną. Skonstruowany jest w sposób umożliwiający uziemienie wkładki bezpiecznikowej
po obu jej stronach. Posiada mechanizm współpracujący z wybijakiem bezpiecznika oraz wyprowadzoną
sygnalizację stanu bezpieczników na panelu operatorskim. Odpływ na transformator odbywa się poprzez
izolator przepustowy typu A (250 A) przystosowany do montażu standardowych konektorowych głowic
kablowych. Dzięki systemowi blokad dostęp do przedziału bezpiecznikowego możliwy jest tylko przy
uziemionym rozłączniku.

Pole transformatorowe może być również wyposażone w wyłącznik próżniowy ze sterowaniem
lokalnym, gdzie przyciski znajdują się na elewacji rozdzielnicy lub sterowaniem zdalnym. Wyłącznik
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połączony jest szeregowo z 3-biegunowym odłącznikiem typu THI z funkcjami: „zamknięty”, „otwarty”,
„uziemiony”, pracującym w medium gazowym SF6 wraz z wyłącznikiem próżniowym 24kV – 630A –
16kA, odłącznik wyposażony jest w napęd ręczny, niezależny z możliwością blokady w każdej pozycji
za pomocą kłódki.

1.3. Parametry elektryczne rozdzielnicy
Napięcie znamionowe Ur [kV]
Znamionowe napięcie izolacji Us [kV]
Napięcie probiercze 1min. 50Hz Ud [kV]
Napięcie probiercze udarowe Up [kV]
Odporność na działanie wewnętrznego łuku elektr. 1s [kA]
Rodzaj dostępu do rozdzielnicy wg IAC
Częstotliwość znamionowa Fr [Hz]
Prąd znamionowy (40°C) Ir [A]
- Rozłącznik
- Wyłącznik
Znamionowa zdolność wyłączania Isc [kA]
Prąd krótkotrwały wytrzymywany - (1s) Ik [kA]
/dla wyłącznika – (3s)
Prąd załączalny Ip [kA]
WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY
Sekwencje operacji:
Czas rozłączenia [ms]
Czas łukowy wyłączeniowy [ms]
Czas przerwy [ms]
Czas załączania [ms]

24
24
50
125
16
AFL(AFLR*)
50-60

Ciśnienie gazu SF6:

125 kPa (przy temperaturze 20°C)

630
200-630
16
16
40
O - 0.3s - CO - 15s - CO
10 - 30
10 - 15
20 - 45
25 - 45

1.4. Parametry elektryczne rozłącznika
Napięcie znamionowe:
Prąd zwarciowy krótkotrwały:
Prąd znamionowy załączalny:
Liczba załączeń:

24 kV
16 kA/1 sek.
40 kA
2

1.5. Parametry elektryczne uziemnika w polu liniowym
Prąd zwarciowy:
Prąd znamionowy załączalny:
Liczba załączeń:

16 kA/1 sek.
40 kA
2

1.6. Parametry elektryczne uziemnika w polu transformatorowym
Prąd zwarciowy:
Prąd znamionowy załączalny:
Liczba załączeń:
*

)

1 kA/1 sek.
2,5 kA
2

na życzenie

1.7. Wkładki bezpiecznikowe pola transformatorowego
Właściwy dobór wkładek przedstawia poniższa tabela
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(zgodnie z normami: IEC 60787 i IEC 62271-105; ICE 282-1):
Napięcie
znamionowe
transformatora
[kV]

100

160

6

25

25

40

63

100

125

10

16

20

25

40

63

80

12

16

16

20

40

50

63

80

100

15

10

16

20

25

40

50

63

80

20

10

16

16

20

31,5

40

50

63

24

6

10

16

20

25

40

40

50

1250

Napięcie
znamionowe
bezpiecznika
[kV]

160

200

3,6/7,2

100

125

Moc znamionowa transformatora [kVA]
250

400

630

800

1000

IN wkładki bezpiecznikowej [A]

12
17,5
24

W rozdzielnicach TPM należy stosować wkładki o długości 442 mm.

UWAGA: Zgodnie z normą IEC 282-1 wszystkie trzy wkładki bezpiecznikowe powinny być wymienione,
nawet jeżeli w systemie 3-fazowym miało miejsce przepalenie (zadziałanie) tylko jednej lub
dwóch wkładek bezpiecznikowych.

1.8. Zgodność z normami
Rozdzielnica TPM jest zgodna z następującymi normami:
IEC 62271-200; PN-EN 62271-200:2012; CEI EN 60129, 60265-1, 60298, 60420, 60694
UTE, VDE, BS.

2. Operacje łączeniowe pola liniowego
(Pole rozłącznikowe z uziemnikiem)
W celu wykonywania wszelkich operacji łączeniowo-manewrowych posługujemy się jednym typem
dźwigni manewrowej umieszczanej w odpowiednich gniazdach.
Uniwersalna dźwignia manewrowa

Uniwersalna dźwignia manewrowa zwieszona
w stacji KST/PAS

2.1. Pole liniowe – pozycje rozłącznika
Obrotowy rozłącznik może znajdować się w następujących pozycjach:
4
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Rozłącznik zamknięty,
pole załączone

Rozłącznik otwarty
pole rozłączone nieuziemione

Rozłącznik otwarty
pole rozłączone uziemione

W rozdzielnicy TPM system wzajemnych blokad zapobiega błędnemu manewrowaniu rozłącznikami.
Dzięki temu niemożliwe jest uziemienie pola przy zamkniętym rozłączniku.
UWAGA: W przypadku uziemiania pola liniowego należy mieć pewność braku napięcia na głowicach
kablowych w uziemianym polu. Rozdzielnica nie posiada blokady uniemożliwiającej
uziemienie pola liniowego w przypadku, gdy kabel zasilający dane pole znajduje się pod
napięciem. Przy wszelkich operacjach łączeniowych należy bezwzględnie przestrzegać zasad
bezpieczeństwa oraz procedur ZE.

2.2. Pole liniowe – operacje łączeniowe
Rozłączenie pola liniowego – w celu rozłączenia pola liniowego (otwarcia rozłącznika) należy umieścić
dźwignię manewrową w gnieździe rozłącznika i obrócić ją w stronę przeciwną do ruchu wskazówek
zegara.

Pole załączone (rozłącznik zamknięty)
– gniazdo uziemnika zablokowane
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Pole rozłączone (rozłącznik otwarty)
– gniazdo uziemnika odblokowane
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Widok panelu operatorskiego i blokad przy otwartym rozłączniku. Rozłącznik
otwarty, pole rozłączone nieuziemione – gniazdo uziemnika odblokowane

Załączenie pola liniowego – w celu załączenia pola liniowego (zamknięcia rozłącznika) należy
postępować w kolejności odwrotnej do operacji rozłączania: umieścić dźwignię manewrową w
gnieździe rozłącznika i obrócić ją w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara.

Pole rozłączone (rozłącznik otwarty)
– gniazdo uziemnika odblokowane

Pole załączone (rozłącznik zamknięty)
– gniazdo uziemnika zablokowane

Widok panelu operatorskiego i blokad przy zamkniętym rozłączniku.
Rozłącznik zamknięty, pole załączone – gniazdo uziemnika zablokowane

6
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2.3. Pole liniowe – uziemienie pola
Uziemienie pola liniowego – w celu załączenia uziemnika po wcześniejszym otwarciu rozłącznika
liniowego należy umieścić dźwignię manewrową w gnieździe uziemnika i obrócić ją w stronę przeciwną
do ruchu wskazówek zegara.

Uziemnik otwarty
– gniazdo rozłącznika odblokowane

Uziemnik zamknięty
– gniazdo rozłącznika zablokowane

Rozłączenie uziemnika pola liniowego – w celu rozłączenia uziemnika należy postępować odwrotnie do
operacji załączania uziemnika: umieścić dźwignię manewrową w gnieździe uziemnika i obrócić ją w
stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara.

Uziemnik zamknięty
– gniazdo rozłącznika zablokowane

Uziemnik otwarty
– gniazdo rozłącznika odblokowane

2.4. Pole liniowe – blokada na kłódkę, zabezpieczanie uziemnika i rozłącznika
Rozdzielnice TPM-24 posiadają możliwość zablokowania w dowolnej pozycji kłódką zarówno
uziemnika jak i rozłącznika. Sposób założenia blokady przedstawiono poniżej.

Blokada otwartego uziemnika
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Blokada otwartego uziemnika i rozłącznika
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3. Operacje łączeniowe pola transformatorowego
(Pole rozłącznikowe z uziemnikiem)
Wszelkie operacje łączeniowe dla pola transformatorowego z rozłączniko-bezpiecznikiem odbywają się
analogicznie jak w przypadku rozłącznika liniowego, jednak z racji budowy samych rozłączników i
uziemnika (uziemienie wkładki następuje po obu jej stronach) operujemy osobno rozłącznikiem i
uziemnikiem.

3.1. Pole transformatorowe – operacje łączeniowe
Rozłączenie pola transformatorowego - w celu rozłączenia pola transformatorowego (otwarcia
rozłącznika) należy umieścić dźwignię manewrową w gnieździe rozłącznika i obrócić ją w stronę
przeciwną do ruchu wskazówek zegara.

Pole załączone (rozłącznik zamknięty)
– gniazdo uziemnika zablokowane

Pole rozłączone (rozłącznik otwarty)
– gniazdo uziemnika odblokowane

Widok panelu operatorskiego i blokad przy otwartym rozłączniku. Rozłącznik
otwarty, pole rozłączone nieuziemione – gniazdo uziemnika odblokowane

8
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Załączenie pola transformatorowego - w celu załączenia pola transformatorowego (zamknięcia
rozłącznika) należy postępować w kolejności odwrotnej do operacji rozłączania: umieścić dźwignię
manewrową w gnieździe rozłącznika i obrócić ją w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara.

Pole rozłączone (rozłącznik otwarty)
– gniazdo uziemnika odblokowane

Pole załączone (rozłącznik zamknięty )
- gniazdo uziemnika zablokowane

Widok panelu operatorskiego i blokad przy zamkniętym rozłączniku.
Rozłącznik zamknięty, pole załączone – gniazdo uziemnika zablokowane
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Uziemienie pola transformatorowego – w celu załączenia uziemnika po wcześniejszym otwarciu
rozłącznika liniowego należy umieścić dźwignię manewrową w gnieździe uziemnika i obrócić ją w
stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara.

Uziemnik otwarty
– gniazdo rozłącznika odblokowane

Uziemnik zamknięty
– gniazdo rozłącznika zablokowane

Widok panelu operatorskiego i blokad przy zamkniętym uziemniku.
Rozłącznik otwarty, pole rozłączone – gniazdo rozłącznika zablokowane

10
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Rozłączenie uziemnika pola transformatorowego – w celu rozłączenia uziemnika należy postępować
odwrotnie do operacji załączania uziemnika: umieścić dźwignię manewrową w gnieździe uziemnika i
obrócić ją w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara.

Uziemnik zamknięty
– gniazdo rozłącznika zablokowane

Uziemnik otwarty
– gniazdo rozłącznika odblokowane

Widok panelu operatorskiego i blokad przy otwartym uziemniku.
Rozłącznik otwarty, pole rozłączone – gniazdo rozłącznika odblokowane, gniazdo uziemnika odblokowane
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3.2. Pole transformatorowe – blokada na kłódkę, zabezpieczanie uziemnika i
rozłącznika
Podobnie jak w przypadku pól liniowych również pola transformatorowe posiadają możliwość
zablokowania w dowolnej pozycji kłódką zarówno uziemnika jak i rozłącznika. Sposób założenia
blokady przedstawiono poniżej.

Blokada otwartego uziemnika

Blokada otwartego uziemnika i rozłącznika

4. Przedział bezpiecznikowy pola transformatorowego
– wkładki bezpiecznikowe
W poniższym rozdziale opisano sposób wymiany wkładek bezpiecznikowych w polu transformatorowym
rozdzielnic TPM 24. W rozdzielnicach zaleca się stosowanie wkładek długości 442 mm z wybijakiem
umożliwiającym sygnalizację stanu wkładki na panelu operatorskim rozdzielnicy SN.
Wszelkie operacje w przedziale bezpiecznikowym odbywają się przy uziemionym polu transformatorowym. System blokad rozdzielnicy pozwoli zdjąć blokadę przedziału bezpiecznikowego tylko w
przypadku poprawnego uziemienia pola.

Rysunek obrazujący zwolnienie blokady przedziału bezpiecznikowego

12
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4.1. Wymiana wkładki bezpiecznikowej – krok po kroku
1. Zwolnić blokadę przedziału transformatorowego.

2. Odkręcić ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara gniazdo bezpiecznikowe.

3. Wyjąć gniazdo bezpiecznika i umieścić w nim wkładkę, zwracając uwagę na umieszczenie
wkładki wybijakiem (1) w stronę wyjętego gniazda (2).

4. Kluczem imbusowym dokręcić dwie śruby (3) w celu właściwego ułożenia wkładki w gnieździe.

www.cze-pas.com.pl
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5. Wsunąć wkładkę w gniazdo stałe rozdzielnicy, po czym obrócić gniazdem zgodnie z ruchem zegara
do oporu (poziome ułożenie uchwytu).

W celu łatwiejszego otwierania i zamykania gniazda bezpiecznikowego w skład rozdzielnicy
wchodzi dźwignia umieszczania w uchwycie.

4.2 Sygnalizacja zadziałania wkładki
Przepalenie jednej lub więcej wkładek w polu transformatorowym jest sygnalizowane na panelu
operatorskim pola.

Stan: wszystkie wkładki sprawne
lub brak wkładek w gniazdach

14

Stan: jedna wkładek (lub więcej) przepalonona
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5. Rozdzielnica TPM-C
(C – compact / małe gabaryty)
Standardowa rozdzielnica TPM-C składa się z dwóch pół liniowych
oraz z umieszczonym nad nimi polem transformatorowym.
Gniazda bezpiecznikowe są wykonane z żywic epoksydowych i
znajdują się w górnej części rozdzielnicy. Takie rozwiązanie
pozwala na znaczące zmniejszenie szerokości tej rozdzielnicy
oraz ułatwia przeprowadzenie montażu oraz zabiegów
konserwacyjnych w ciasnych pomieszczeniach. Szczególne
zastosowanie rozdzielnica TPM-C znalazła w stacjach wieżowych.

www.cze-pas.com.pl
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Rozdzielnica TPM-C – wymiary gabarytowe,
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6. Przedział pola transformatorowego IG – wyłącznik próżniowy
przycisk OFF (wył.) wyłącznika
sygnalizacja stanu wyłącznika (ON/OFF)
gniazdo zbrojenia wyłącznika (sprężyny)
przycisk ON (zał.) wyłącznika
wskaźnik stanu uzbrojenia wyłącznika (sprężyna)
napęd odłącznika
sygnalizacja obecności napięcia
przekaźnik zabezpieczeń

przedział kablowy

przekładniki detekcyjne (prądowe) przekaźnika zabezpieczeń

Pole transformatorowe z wyłącznikiem próżniowym IG jest wyposażone następująco:

3-biegunowy odłącznik typu THI z funkcjami: „zamknięty”, „otwarty”, „uziemiony”, pracujący w
medium gazowym SF6 wraz z wyłącznikiem próżniowym 24kV – 630A – 16kA.

Odłącznik z napędem ręcznym, niezależnym z możliwością blokady w każdej pozycji za pomocą
kłódki.

Wyłącznik próżniowy ze sterowaniem lokalnym – przyciski na elewacji rozdzielnicy lub
sterowaniem zdalnym.

Mechaniczna sygnalizacja położenia wyłącznika, odłącznika i uziemnika.

Mechaniczna sygnalizacja naciągniętej lub zwolnionej sprężyny.

Styki pomocnicze wyłącznika – 2NO+2NC.

Zestaw blokad mechanicznych pomiędzy odłącznikiem, wyłącznikiem i uziemnikiem.

Mechaniczny licznik dokonanych operacji.

Cewka wyzwalająca, zasilana napięciem 24V- (DC) lub 230V~ (AC) 50Hz.

W każdym polu znajdują się trzy przepusty (zaciski) typu „A” wykonane z żywic epoksydowych
24kV - 250A – 16kA przystosowane podłączenia głowic kablowych prostych głowic lub kątowych.
(Na życzenie pole może być wyposażone w przepusty typu „C” 24kV - 630A – 16kA).

3-fazowe podzielniki napięcia z sygnalizacją występowania napięcia.

Mikroprocesorowy przekaźnik zabezpieczeń, na przykład typu REF601 prod. ABB, zapewniający
m.in. następujące zabezpieczenie:
- 3-fazowe bezkierunkowe zabezpieczenie nadprądowe - stopień zabezpieczeniowy
bezzwłoczny (50); - stopień zabezpieczeniowy niski (51); - stopień zabezpieczeniowy
wysoki (50/51);
- bezkierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe - stopień zabezpieczeniowy
wysoki (50N/51N); - stopień zabezpieczeniowy niski (51N)
- trójfazowa detekcja prądu udarowego (68).
Dodatkowo rozdzielnica TPM /IG może być wyposażona m.in. w:
- napęd silnikowy dla wyłącznika próżniowego,
- dodatkowe blokady,
www.cze-pas.com.pl
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-

styki pomocnicze 1NO+1NC na rozłączniku TH,
styki pomocnicze 1NO+1NC na uziemniku.

W celu uzyskania dostępu do terminali zaciskowych należy odkręcić 3 pokrywy na górnej płycie
rozdzielnicy.

6.1. Operacje łączeniowe

1.

18

Uziemnik załączony

2. Odsłonić gniazdo napędu uziemnika
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3. Rozłączyć uziemnik

4.Odłącznik rozłączony, uziemnik rozłączony

5. Załączyć odłącznik,
odłącznik załączony

6. Naciąganie sprężyny - uzbrajanie wyłącznika
próżniowego

7. Wyłącznik uzbrojony –
symbol sprężyny na żółtym polu

8. Załączenie wyłącznika (zielony przycisk)
możliwe jest wyłącznie przy zasłoniętym
gnieździe napędu rozłącznika

9. W celu wyłączenia pola z wyłącznikiem obowiązuje procedura odwrotna.
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7. Eksploatacja
7.1. Kontrola ciśnienia gazu SF6
Na elewacji każdej rozdzielnicy TPM znajduje się manometr podzielony na trzy strefy:
• zieloną, w której można znaleźć wskaźnik w normalnych warunkach,
• czerwoną, w której wskaźnik sygnalizuje straty gazu,
• żółtą, która sygnalizuje zbyt wysokie ciśnienie gazu.
Wskazania manometru silnie zależą od temperatury otoczenia (wykres); ciśnienie znamionowe:
= 125 kPa bezwzględne w 20°C. Przy bardzo niskich temperaturach manometr może znajdować się w
polu czerwonym, nie oznacza to jednak jednoznacznie ubytku gazu.

7.2. Zawór bezpieczeństwa
W tylnej części znajduje się zawór bezpieczeństwa (300 kPa) chroniony przed uderzeniami poprzez
metalową pokrywę.

7.3. Montaż rozdzielnicy
Podczas ustawiania sprzętu w wybranym pomieszczeniu należy wziąć pod uwagę wymaganą minimalną
odległość od przedniej ściany rozdzielnicy TPM i ewentualne przeszkody obecne w pomieszczeniu
(minimalne wymagania przestrzeni podano na rysunku poniżej; odległości w nim zawarte nie
uwzględniają miejsca wymaganego do skorzystania ze sprzętu celem podnoszenia i przenoszenia
rozdzielnicy). Minimalna odległość z przodu rozdzielnicy musi umożliwić otwieranie drzwi przedziału
bezpiecznikowego, demontaż i montaż wkładek bezpiecznikowych.
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7.4 Załadunek i montaż rozdzielnic
Każda rozdzielnica wyposażona jest w uszy transportowe. Pozwalają one na łatwy rozładunek i
załadunek rozdzielnicy nawet na małej przestrzeni. Łatwy montaż rozdzielnicy możliwy jest dzięki
użyciu suwnicy, dźwigu albo wózka widłowego.

7.5 Pakowanie
Rozdzielnice ładowane są na drewniane palety i osłonięte przezroczystą folią. Dodatkowe akcesoria do
rozdzielnicy pakowane są oddzielnie do worka lub pudełka.

7.6 Przechowywanie
Jeśli rozdzielnica nie jest montowana tuż po jej przywiezieniu, należy ją przechować w miejscu suchym i
wolnym od kurzu oraz chemicznych zanieczyszczeń. Nie powinno się stwarzać warunków powodujących
zjawisko kondensacji.
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