
VD4 X0
Vakuový vypínač s třípolohovým odpojovačem

Návod na montáž, obsluhu a údržbu 



Proto uvádíme toto doporučení na začátku našeho návodu na montáž, obsluhu a údržbu:

• Instalujte spínací přístroje nebo rozváděče pouze v uzavřených prostorách vhodných pro provoz
elektrického zařízení.

• Zajistěte, aby instalace, obsluha a údržba byly prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky.

• Dodržujte v plném rozsahu právně uznávané normy (ČSN EN/IEC) a místní připojovací podmínky
rozvodných podniků jakož i příslušné bezpečnostní předpisy.

• Postupujte podle příslušných informací v návodu na obsluhu při všech činnostech týkajících se
spínacích přístrojů a rozváděčů.

Pozor nebezpečí !

Věnujte zvláštní pozornost poznámkám o nebezpečí v návodu na obsluhu označených tímto
výstražným symbolem.

• Nepřekračujte během normálního provozu spínacího přístroje nebo rozváděče zatížení uvedená
v technických údajích specifikace.

• Zajistěte, aby byl návod pro obsluhu k dispozici všem osobám, které se zabývají montáží, provozem
a údržbou.

• Personál uživatele je povinen postupovat odpovědně ve všech záležitostech týkajících se bezpečnosti
při práci a správné manipulace.
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VÝSTRAHA
Postupujte se vždy podle uznávaných pravidel technické praxe a postupujte

podle návodu na obsluhu !

Nebezpečné napětí
Může způsobit úraz elektrickým proudem a popáleniny.
Před zahájením práce jakéhokoliv druhu tento přístroj

bezpodmínečně odpojit, uzemnit a zkratovat.

Bezpečnost na prvním místě - vždy !

Jestliže máte jakékoliv další otázky k tomuto návodu pro obsluhu, rádi Vám požadované informace
poskytneme.
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1.1  Všeobecně
(Ob. 2/1 a 2/2)

Vakuové vypínače typu VD4 X0 jsou určeny pro montáž do plynotěsně zapouzdřených rozváděčů vnitřního prove-
dení. Vakuový vypínač přebírá mimo úkolů zapínání a vypínání a odpojení zkratů ve spojení s třípolohovým odpojo-
vačem také funkci zemnění. Vakuový vypínač typu VD4 X0 a třípolohový odpojovač typu UX0 jsou konstrukčně spo-
jeny. Oba spínací prvky jsou uspořádány na společné montážní desce a umožňují tím plynotěsnou montáž do ply-
nem izolované skříně.

Třípolohový odpojovač připraví  v beznapěťovém stavu spojení se zemí. Vlastní uzemnění je vytvořeno přes vypínač.
Tato funkce je výhodná, protože vypínač ve funkci spínání jako uzemňovač je kvalitnější než jakýkoliv jiný uzemňo-
vač.

1.2    Normy a předpisy

1.2.1  Výroba přístroje

Tyto spínací přístroje vyhovuj ustanovením následujících příslušných publikací IEC:

• IEC 60056, 60129, 60298 a 60694.

1.2.2  Instalace a provoz

Při instalaci a provozu je nutno se řídit podle ostatních důležitých ustanovení zvláště:

• ČSN EN 60298 (IEC 60298)
• Bezpečnostní směrnice pro pomocné a provozní materiály.
• Údaje pro zakázku poskytované výrobcem přístrojů.

1.3 Pracovní podmínky

1.3.1  Normální pracovní podmínky

Vakuové vypínače typu VD4 X0 jsou určeny pro normální pracovní podmínky podle ČSN EN 60694 (IEC 60694). Při-
tom platí mimo jiné tyto mezní hodnoty:

Teplota okolního vzduchu:
-   maximální hodnota                                                       + 40 °C
-   její průměr během 24 h nepřesáhne                            + 35 °C
-   minimální hodnota                                                          - 5 °C

(odpovídá třídě „minus 5 vnitřní“)

Vlhkost vzduchu:
-   průměrná relativní vlhkost vzduchu

měřená za 24 h nepřestoupí                                         95%
- průměrná relativní vlhkost vzduchu

měřená za dobu jednoho měsíce nepřestoupí              90%

Maximální nadmořská výška místa instalace ≤ 1000 m

1.3.2  Zvláštní pracovní podmínky

Vakuové vypínače typu VD4 X0 vyhovují pro provoz v klimatických podmínkách Wda podle ČSN IEC 721-2-1
(IEC 721-2-1). Ostatní zvláštní pracovní podmínky musí být předem konzultovány s výrobcem:

1    PŘEHLED
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• Při instalaci zařízení v nadmořské výšce nad 1000 m:
-  Vzít v úvahu snížení dielektrické pevnosti vzduchu

• Zvýšená teplota okolního vzduchu:
-  Snižuje se proudová zatížitelnost
-  Pamatovat na dodatečnou ventilaci pro odvod tepla

• Klima:
- Zabránit nebezpečí koroze nebo jiného poškození v oblastech:

- s vysokou vlhkostí vzduchu a nebo
- s rychlými krátkodobými výkyvy teploty   

- Preventivním opatřením zabránit kondenzaci vodní páry (například elektrická topná tělesa).

Jmenovité napětí  kV 12 17,5 24

Systém izolačního plynu 1)2)

Izolační plyn SF6
3) SF6

3) SF6
3)

Provozní tlak, absolutní při 20 °C bar 1,3 1,3 1,3
(současně plnící tlak)

Provozní tlak, absolutní při 20 °C bar 1,2 1,2 1,2
(spodní provozní tlak)

Elektrická údaje 
Jmenovité jednominutové výdržné  kV 28 4) 38 4) 50 4)

napětí průmyslového kmitočtu   
Jmenovité výdržné napětí kV 75 95 125
při atmosférickém impulsu    
Všechny hodnoty napětí platí pro bar 1,2 1,2 1,2
tlak izolačního plynu, absolutní při 20 °C
Jmenovitý kmitočet Hz 50/60 50/60 50/60
Jmenovitý proud A …800 …800 …800
Jmenovitý spínací sled   O-0,3s-CO-3min-CO 5)

2    TECHNICKÉ ÚDAJE
2.1  Vypínač typu VD4 X0

Typ Jmenovité Jmenovitý Jmenovitý Jmenovitý Jmenovitá Šířka Rozteč
vypínače napětí proud vypínací proud zapínací proud doba zkratu pole pólů

symetrický 1) (max.) 1)

VD4 X0... kV A kA kA S mm mm

1206-20 12 630 20 50 3 400 120
1208-20 800 400 120

1206-25 630 25 63 3 400 120
1208-25 800 25 63 3 400 120

1706-16 17,5 630 16 40 3 400 120
1708-16 800 400 120

1706-20 630 20 50 3 400 120
1708-20 800 400 120

2406-16 24 630 16 40 3 400 120
2408-16 800 400 120

2406-20 630 20 50 3 400 120
2408-20 800 400 120

1) 1 bar  = 100 kPa     
2) Další podrobnosti viz BA 427 – Izolační systém rozváděčů ZX
3) Izolační plyn: hexafluorid síry
4) Vyšší hodnoty podle mezinárodních norem na dotaz
5) Jiné spínací sledy na dotaz

1) Pro provozní napětí menší něž jmenovité napětí platí vždy stejné hodnoty jako při jmenovitém napětí. Vyšší hodnoty na dotaz.
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Směrné hodnoty pro funkční doby

Doba přístroje 1) Celková doba 2)

Zapínací doba                         ms 60 65…95
Vypínací doba                         ms 40…45 45…75
Doba oblouku (při 50 Hz)        ms ≤ 15 -
Celková doba vypínání           ms 40…60 45…90

1) Při jmenovité hodnotě pomocného napětí jakož i při ochranném vybavení
2) S ohledem na řídící jednotku při ručním vybavení

2.2  Třípolohový odpojovač typu UX0

Jmenovité napětí  kV 12 17,5 24

Systém izolačního plynu 1)2)

Izolační plyn SF6
3) SF6

3) SF6
3)

Provozní tlak, absolutní při 20 °C bar 1,3 1,3 1,3
(současně plnící tlak)

Provozní tlak, absolutní při 20 °C bar 1,2 1,2 1,2
(spodní provozní tlak)

Elektrická údaje 
Jmenovité jednominutové výdržné napětí kV 28 38 50 
průmyslového kmitočtu 
Jmenovité jednominutové výdržné napětí kV 32 45 60
průmyslového kmitočtu v odpojovací dráze  
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém kV 75 95 125
impulsu    
Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém kV 85 110 145
impulsu v odpojovací dráze     

1) 1 bar  = 100 kPa     
2) Další podrobnosti viz BA 427 – Izolační systém rozváděčů ZX
3) Izolační plyn: hexafluorid síry

Typ odpojovače Jmenovité Jmenovitý Jmenovitý Jmenovitý
napětí proud dynamický proud krátkodobý proud

UX0 kV A kA kA

…08-20 12 …800 50 20

…08-25 …800 63 25

…08-16 17,5 …800 40 16

…08-20 12 …800 50 20

…08-16 24 …800 40 16

…08-20 …800 50 20
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2.3  Technické údaje 
Motorový pohon vypínače

Jmenovité Příkon 1) Doporučené jištění motoru Doba  střádání
napětí (jističe Stotz ABB) (maximální hodnota) 2

S 282 UC-K

V W (VA) A s
60 DC 150 2,0 15
110 AC/DC 150 1,0 15
220 AC/DC 150 0,75 15

1) Přibližné hodnoty
2) Při jmenovitém pomocném napětí 

Technické údaje 
Motorový pohon třípolohového odpojovače

Jmenovité Příkon 1) Doporučené jištění motoru Provozní doba 1)

napětí (jističe Stotz ABB) Uzemňovač Odpojovač
S 282 UC-K ZAP-VYP ZAP-VYP

V, DC W A s s
60 250 3 8 8

110 250 1,6 8 8
220 250 0,75 8 8

1) Při jmenovité hodnotě pomocného napětí 

2.4  Technické údaje 
Spouště, blokovací magnet, senzory 

Přístroj Pomocná napětí 3) Příkon1)

60 V 110 V 220 V 240 V AC DC  
DC DC DC DC VA W  

Vypínací spoušť 2) Y2 , Y9 X X X - 250 250  
Y2, Y9 - - - X 310 310

Zapínací spoušť 2) Y3 X X X - 250 250  
Y3 - - - X 310 310

Blokovací magnet Y1 X X X X 10 10  
Podpěťová spoušť Y4     

•   nezpožděná X X X X 11 10  
•   zpožděná 5) - - - - 10 —  
Nepřímá nadproudová spoušť Y7
(ne společně s podpěťovou     
Spouští Y4)
•   dvoufázová - - - - - 3,54)/15 -
•   trojfázová - - - - - 2,04)/15 -
Induktivní bezkontaktní
odpojovače/senzory 6) 10 až 150 V DC

1) Přibližné hodnoty.
2) Doporučená maximální doba povelu ve spojení s REF542 (SCU) ≤ 40 ms.
3) Jiné hodnoty napětí, také AC na dotaz.
4) Se zkratovaným převodním proudovým transformátorem.
5) Napájecí napětí viz RN3U
6) Při pomocných napětích >150 V např. při konvenční jistící a řídící technice je zapotřebí předřadný odpor.
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2.5  Dovolený počet spínacích cyklů vakuového zhášedla v závislosti na vypínacím proudu 
Viz obr.2/3

2.6  Rozměry 
Viz obr.2/4 

Obr. 2/1: Vakuový vypínač typu VD4 X0, s třípolohovým         Obr.2/2: Vakuový vypínač typu VD4 X0 s třípolohovým   
odpojovačem UX0, pohled ze strany pohonu    odpojovačem UX0, pohled ze strany pólů

a)  Vypínače typu VD4 X0, 12 kV s jmenovitým                        b)  Vypínač typu VD4 X0, 17,5/24 kV s jmenovitým
zkratovým vypínacím proudem 16/20/25 kA                       zkratovým vypínacím proudem 16/20 kA     

Obr. 2/3: Dovolený počet spínacích cyklů n vakuového zhášedla jako funkce vypínacího proudu Ia
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Obr. 2/4: Rozměrový náčrtek vypínače typu VD4 X0 a třípolohového odpojovače typu UX0, jmenovitý proud do 800 A.

A1  =  Horní svorka pro přípojnici
A2  =  Spodní svorka pro přípojnici
D    =  Tlakový senzor pro modul skříně
F    =   Plnící hrdlo pro modul skříně
K    =   Přívod kabelu
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3.1     Konstrukce pólů odpojovače

3.1.1  Vypínač
(Obr.3/1 až 3/3)

Vodorovně uložené póly jsou namontovány na montážní desce 9, na zadní straně pohonu vypínače 1. Části pólů
pod napětím jsou umístěny v trubkách z izolačního materiálu 11.
Při zapnutém vypínači vede proudová dráha ze spodní svorky vypínače 13 na pevný kontakt 15.2 vakuového
zhášedla 15 a odtud přes pohyblivý kontakt 15.3, ohebný pásek 14 a třípolohový odpojovač 20 k horní svorce
vypínače 12. Spínací pohyb je převáděn přes izolační táhla 17 s vloženými tlačnými kontaktními pružinami 16.
Základní konstrukce vakuového zhášedla je vysvětlena na obr. 3/2.

3.1.2  Třípolohový odpojovač UX0
(obr. 3/1)

Horní svorka pólu odpojovače je současně patní bod 21 třípolohového odpojovače 20 a tím ložiskem nožů 22
třípolohového odpojovače. Nože třípolohového odpojovače mohou být v následující polohách:

• Připojení ke kontaktu přípojnic
• Odpojení (střední poloha)
• Připojení k uzemňovacímu kontaktu

3.2    Konstrukce pohonů

3.2.1  Konstrukce pohonu vypínače
(obr.3/1, 3/3 a 3/5  až  3/7)

Pohon vypínače je střádačového typu. Natažením pružinového střádače se nastřádá nutná spínací energie a pohon
je připraven k činnost.
Pružinový střádačový pohon sestává v podstatě z válcového tělesa 42, ve kterém je uložena spirálová pružina,
mechanismu pro střádání, západkového a ovládacího mechanismu a převodu pro přenos síly na póly vypínače. Dále
jsou zde doplňující součásti, jako spouště, senzory a ovládací a indikační prvky umístěné na čelní straně skříně
pohonu.
Pohon je vhodný pro opětné zapínání (OZ) a vzhledem ke krátkým dobám střádání motoru také pro vícenásobné
opětné zapínání.
Střádání pružinového střádače se provádí motorem (externí připojení a odpojení).
Nouzové ruční ovládání pomocí páky pro střádání je možné.
Typový štítek s hlavními údaji spínacího přístroje je na čelním panelu 1.1 a na montážní desce 9.

Základní vybavení pohonu je následující:

• Vypínací spoušť Y2
• Zapínací spoušť Y3
• Mechanické tlačítko ZAP 2
• Mechanické tlačítko VYP 3

• Senzory B0E a B0A pro indikaci spínací polohy ZAP nebo VYP
• Mechanický ukazatel spínací polohy 4
• Senzor B0S pro indikaci stavu nastřádání pružinového střádače
• Mechanický ukazatel stavu nastřádání pružinového střádače 8
• Mechanické počítadlo spínacích cyklů 5
• Motor pro střádání 

3    KONSTRUKCE A FUNKCE
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Dodatečně se může volitelně montovat:

• Druhá vypínací spoušť Y9
• Blokovací magnet Y1 s pomocným odpojovačem S2

(Blokovací magnet se používá jen s konvenční jistící a řídící technikou a není použit s řídící a jistícím modulem
pole REF542.)   

• Podpěťová spoušť Y4
• Nepřímá nadproudová spoušť Y7

(ne současně s podpěťovou spouští Y4).

Uspořádání spouští a senzorů je uvedeno na schéma zapojení zařízení obr. 3/8.
Blokovací magnet Y1 blokuje při ztrátě nebo nepřítomnosti ovládacího napětí mechanicky poloosu ZAP a přeruší
současně přes příslušný pomocný odpojovač S2 proudový obvod zapínací spouště Y3. Blokovací magnet Y1 je
přístupný po demontáž čelního panelu 1.1.

3.2.2  Pohon třípolohového odpojovače 
(obr. 3/1, 3/3, 3/4 a 3/8)

Třípolohový odpojovač je vybaven motorovým pohonem 28, který spíná přes externí ovládání do zvoleného směru
spínání. Rotační pohyb převodovky motoru je přenášen přes izolační vřetena 25 na příslušné nože třípolohového
odpojovače 22. Vřetena jsou uložena v plynotěsných průchodkách 26. Spínání není podporováno pružinou, to
znamená, že spínací pohyb je závislý na počtu otáček motoru. Spínací poloha třípolohového odpojovače je
registrována čtyřmi senzory:

• B1E: Odpojovač –Q1 ZAP
• B1A: Odpojovač –Q1 VYP
• B5E: Uzemňovač –Q5 ZAP
• B5A: Uzemňovač –Q5 VYP

a převáděna dále do řídícího a jistícího modulu pole REF542, nebo CC1.
Mechanický ukazatel spínací polohy 36 je umístěn na bloku pohonu třípolohového odpojovače.

3.3    Funkce vypínače
(obr. 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6, 3/7 a 4/1)

3.3.1 Střádání pružinového střádače

Pro nastřádání potřebné pohybové energie se napíná pružinový střádač podle vybavení vypínače, buď automaticky
(externí připojení a odpojení) pomocí motoru pro střádání, nebo nouzovým ručním ovládáním opakovaným pohybem
ruční páky 6.1. Stávající stav nastřádání je detekován senzorem BOS a indikován mechanickým ukazatelem stavu
nastřádání 8.
Jako předpoklad pro opětné zapínání (OZ) je pohon automaticky dostřádán po zapnutí motorem.

3.3.2 Zapínání

Zapínání se provede aktivací zapínací spouště Y3 nebo mechanickým tlačítkem ZAP. Vybavovací mechanismus 43
potom uvolní hřídel pohonu 47, která se otáčí působením (předem) nastřádaného pružinového střádače. Pohyblivý
kontakt 15.3 ve vakuovém zhášedle 15 se pohybuje  pomocí kotoučové vačky a dalších kinematických členů nahoru,
až dojde ke styku kontaktů. V dalším sledu pohybu se stlačují pružiny 16, a tím se dosáhne potřebný kontaktní tlak.
Příslušný přeběh je přitom vyšší než maximální možný opal kontaktů během životnosti vakuového zhášedla. Během
zapínání se současně napínají vypínací pružiny 48.
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3.3.3  Vypínání

Vypínání se provede aktivací jedné ze spouští Y2, Y4, Y7 nebo Y9 nebo mechanickým tlačítkem VYP 3. Vybavovací
mechanismus 43 potom uvolní hřídel pohonu 47, která se otáčí dále působením ještě dostatečně nastřádaného
pružinového střádače. Vypínací pružina 48, která se takto uvolní přesune kontakt 15.3 definovanou rychlostí do
vypnuté polohy.

Poznámky k ovládání spouští:

1. Pro provozní zapínání a vypínání slouží výlučně vypínací spoušť (Y2 a Y9) a zapínací spoušť (Y3).
Tyto dvě spouště jsou otočné magnety a jsou vhodné pro velký počet spínacích cyklů.

2. Podpěťová spoušť (Y4) je pouze ochranná a jistící spoušť a nesmí se používat pro provozní spínání.

3.3.4  Opětné zapínání (OZ)

Opětné zapínání VYP-ZAP nebo VYP-ZAP-VYP je aktivováno a řízeno ochranou. Předpokladem z hlediska pohonu
je nastřádaný (dostřádaný) pružinový střádač v zapnuté poloze vypínače. Nastřádání (dostřádání) se provádí pomocí
motoru střádání automaticky po zapnutí. Vypnutí vypínače je možné také během střádání (dostřádání), avšak
následné zapnutí je zablokováno až do dokončení střádání.

3.3.5 Princip zhášení vakuového zhášedla

Vzhledem k velmi nízkému statickému tlaku ve zhášedle od 10-4 do 10-8 mbarů je pro dosažení vysoké dielektrické
pevnosti nutná jen relativně malá vzdálenost kontaktů. Oblouk ve vakuu zhasne při průchodu první přirozenou nulou
proudu.
V důsledku malé vzdálenosti kontaktů a vysoké vodivosti plazmy z kovových par jsou obloukové napětí a dodatečně,
na základě krátkých dob oblouku s ním související energie oblouku, velmi malé, což má příznivý vliv na životnost
kontaktů a tak na životnost vakuového zhášedla.
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Obr.3/1: Řez vakuovým  vypínačem  typu VD4 X0 a třípolohovým odpojovačem UX0,         
schématické znázornění, jmenovitý proud 630 A   

1  Pohon vypínače  21 Patní bod pro UX0   
1.1   Čelní panel  22 Spínací nůž pro UX0
1.2   Závěsné otvory, oboustranně 23 Kontakt přípojnic pro UX0
9  Montážní deska   24 Uzemňovací kontakt pro UX0
9.1   O-kroužek    25 Izolační vřeteno pro UX0
9.2   Upevnění pohonu    26 Plynotěsná rotační průchodka
11    Pólová trubka z izolačního materiálu 27 Matice vřetena
12    Horní svorka vypínače     28 Motor pohonu pro UX0
13    Spodní svorka vypínače  29 Senzor B0E: „Vypínač ZAP“
14    Ohebný pásek 30 Senzor B0A: „Vypínač VYP“
15    Vakuové zhášedlo 
16 Kontaktní pružina 
17 Izolační táhlo
18 Spojovací matice
19 Plynotěsná axiální průchodka 
20    Třípolohový odpojovač UX0    

Obr.3/2: Částečný řez vakuovým zhášedlem,
zjednodušené schématické znázornění
(Detaily závisí na stanoveném
vypínacím výkonu)

15.1   Izolátor
15.2   Pevný kontakt
15.3   Pohyblivý kontakt
15.4   Kovový vlnovec
15.5   Stínění
15.6   Vedení
15.7   Kryt zhášedla
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Obr. 3/3: Vypínač typu VD4 X0 s třípolohovým odpojovačem UX0     Obr.3/4: Pohon třípolohového odpojovače  

1   Pohon vypínače    28 Motor pohonu pro UX0   
1.1   Čelní panel    32 Senzor B1E: odpojovač Q1 ZAP    
2   Mechanické tlačítko ZAP     33 Senzor B1A: odpojovač Q1 VYP   
3   Mechanické tlačítko VYP     34 Senzor B5E: uzemňovač Q5 ZAP    
4   Mechanický ukazatel stavu vypínače    35 Senzor B5A: uzemňovač Q5 VYP  
5   Mechanické počítadlo spínacích cyklů     36 Mechanický ukazatel stavu pro UX0   
6   Výřez pro střádací páku 6.1    37 Dutá hřídel 

(Nouzové ruční ovládání)    (hřídel nouzového ručního ovládání)
7   Typový štítek
8   Mechanický ukazatel stavu nastřádání
9   Montážní deska  
10  Pól vypínače
31  Pohon třípolohového odpojovače
47  Spínací hřídel
48  Vypínací pružina   

Obr. 3/5: Senzory pro detekci spínací polohy vypínače            Obr. 3/6: Pohled na pružinový střádačový pohon s pomocnými 
přístroji - při demontovaném čelním panelu          

29   Senzor B0E:“vypínač ZAP“    6   Výřez pro střádací páku (nouzové ruční ovládání) 
29  Senzor B0A:“vypínač VYP“   39  Kolo západky 
38  Kotoučová vačka     40  Motor pro střádání

(na spínací hřídeli vypínače)     41  Řetězový pohon 
42  Válcové těleso se spirálovou pružinou
43  Vybavovací a ovládací mechanismus hřídel pohonu 
44  Prostor spouští a ovládacího mechanismu
45  Senzor B0S: „Signalizace pružina střádače nastřádána“
50  Držák magnetu, kompletní
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Obr.3/7: Spouště
(nutno objednat samostatně), při
demontovaném čelním panelu vypínače    

46  Blokovací táhlo, spodní část
Y1   Blokovací magnet
Y2   Vypínací spoušť
Y3  Zapínací spoušť 
Y4 Podpěťová spoušť s můstkovým

usměrňovačem V4
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a)     Vypínač
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Obr. 3/8: Schéma zapojení vybavení pro vypínač               -Y1 a V1     Blokovací magnet s můstkovým usměrňovačem – V1  
a třípolohový odpojovač                            -Y2 a V2     Vypínací spoušť s můstkovým usměrňovačem – V2
-Q0   Vypínač -Y3 a V3   Zapínací spoušť s můstkovým usměrňovačem – V3     
-Q1   Odpojovač třípolohového odpojovače -Y4 a V4   Podpěťová spoušť s můstkovým 
-Q5   Uzemňovač třípolohového odpojovače usměrňovačem – V4 
-M0   Motor střádání pro pružinový střádač -Y7 a V7  Nepřímá nadproudová spoušť s můstkovým  

vypínače usměrňovačem – V7
-M1   Motor pohonu pro třípolohový odpojovač    -Y9 a V9   Druhá vypínací spoušť s můstkovým
-B0A Senzor „Signalizace Q0 VYP“ usměrňovačem – V9
-B0E Senzor „Signalizace Q0 ZAP“ -S2   Pomocný odpojovač na blokovacím magnetu
-B0S Senzor „Signalizace pružinový střádač nastřádán“ Zapojení:   HO5V-K0,75
-B5E Senzor „Signalizace uzemňovač Q5 ZAP“ 1) Podle objednávky : Podpěťová spoušť Y4 nebo 
-B5A Senzor „Signalizace uzemňovač Q5 VYP“    nepřímá nadproudová spoušť Y7
-B1E Senzor „Signalizace odpojovač  Q1 ZAP“ 2) Blokovací magnet se používá jen při konvenční 
-B1A Senzor „Signalizace odpojovač Q1 VYP“ ochranné a řídící technice  
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4.1      Pokyny z hlediska bezpečnosti práce

•  Obsluhu mohou provádět pouze zvláště zaškolení kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou seznámení
s vlastnostmi příslušného přístroje.

•  Je nutno postupovat podle příslušných předpisů v čl. 1.2.
•  Návod na montáž, obsluhu a údržbu uložit tak, aby byl kdykoliv přístupný pro obsluhu.

4.2    Ovládání vypínače
(obr. 3/3 a 4/1)

4.2.1 Střádání pružinového střádače

• Střádání probíhá motorem pro střádání automaticky.
• Jako předpoklad pro opětné zapínání (OZ) je pohon automaticky (externí připojení a odpojení) dostřádán po

zapnutí motorem.
• Jestliže dojde k závadě na motoru pro střádání, může být střádání provedeno nebo dokončeno ručně.

4.2.2  Nouzové ruční ovládání:

• Nasuňte páku pro střádání 6.1 do výřezu 6 a proveďte asi 25 zdvihů, až je indikován nastřádaný stav.
• Po dosažení nastřádaného stavu se střádací mechanismus odpojí, další zdvihy střádací páky jsou pohyby

naprázdno.

Význam indikace ukazatele nastřádaného stavu:

Nenastřádáno             Nastřádáno

4.2.3  Zapínání a vypínání

• Zapínání:
Ovládáním z řídícího a jistícího modulu pole REF542, konvenčním ovládáním, nebo mechanického tlačítka ZAP 2.

• Vypínání:
Ovládáním z řídícího a jistícího modulu pole REF542, konvenčním ovládáním, nebo mechanického tlačítka VYP 3.

• Indikace počtu spínacích cyklů a spínacího stavu
- Na řídícím a jistícím modulu pole:

Počet spínacích cyklů a spínací stav je možno vyvolat na rozhraní uživatele řídící a jistící jednotky pole
a zobrazit v zobrazení zpráv.

- Na spínacím přístroji (viditelné při otevřených dveřích skříně):
Po každém spínacím cyklu se zvýší údaj na počítadle spínacích cyklů 5 o jedno celé číslo.
Po ukončení spínání indikuje ukazatel stavu spínací polohy 4 v okénku čelního panelu 1.1 příslušnou spínací
polohu.

• Zařízení proti pumpování
Řídící a jistící modul pole nebo řídící ochrana zabrání opakovaným spínacím cyklům ZAP-VYP.

4. UVEDENÍ DO PROVOZU/OBSLUHA
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4.2.4 Průběh manipulace 

Příklad: Možnost spínání vypínače s použitím mechanických tlačítek ZAP/VYP

Sled manipulace Výsledek manipulace Následné spínací
Spínací poloha Stav nastřádání možnosti

Zapnutí motoru pro střádání

Automatické střádání 0 ZAP-VYP

Zapnutí …                   a I VYP

automatické (do)střádání I VYP-ZAP-VYP
příp. sled OZ

Vypnutí 0 ZAP-VYP

Zapnutí …                   a I VYP

automatické (do)střádání I VYP-ZAP-VYP
příp. sled OZ

Sled OZ                      VYP 0
(Aktivace přes (začátek automatic-

Ochranné zařízení        ZAP I kého střádání 

VYP 0

Automatické střádání ukončeno 0 ZAP-VYP

Zapnutí…                    a I VYP

Automatické (do)střádání I VYP-ZAP-VYP
Příp. sled OZ
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4.2.5  Blokovací západka

Při závadě v interním ovládacím mechanismu a funkci střádání pružinového střádačového pohonu blokuje blokovací
západka následující zapnutí vypínače.
Toto je ochranná funkce, kterou se zabrání poškození vypínače.
Uvolnění blokovací západky je popsáno v provozním návodě BA 383.

4.3    Ovládání třípolohového odpojovače
(obr. 3/4, 4/2 a 4/3)

4.3.1 Spínání motorovým pohonem

• Spínání třípolohového odpojovače se provádí pomocí motorového pohonu 31.
• Požadovaná spínací poloha se zvolí na ovládacím rozhraní řídící a jistící jednotky REF542 nebo CC1, nebo při

konvenční spínací technice tlačítky na čelní straně skříně.
• Spínací stav je viditelný na signálním displeji REF542 nebo CC1.
• U konvenční spínací techniky se provádí indikace ukazatelem stavu na dveřích skříně.
• Ochrana proti chybné manipulaci je vždy provedena softwarem řídící a jistící jednotky pole REF542 nebo CC1.

4.3.2  Nouzové ruční ovládání

Nouzovou ruční manipulaci ruční klikou je možno provést následovně:

Vypínač musí být vždy vypnutý.

• Zasuňte spínací kliku 49 do duté hřídele 37.
• Ovládání odpojovače:

Jestliže se třípolohový odpojovač nachází ve střední poloze (t.j. odpojovač a uzemňovač VYP) tak se asi 17 otáčkami
doprava zapne odpojovač a asi 17 otáčkami doleva zapne uzemňovač. Jestliže se má, když vycházíme ze spínací
polohy „odpojovač ZAP, dosáhnout spínací polohy „uzemňovač ZAP” nebo obráceně, tak je nutno v samočinně
omezené střední poloze (odpojovač a uzemňovač VYP)  vysunout spínací kliku a opět znovu zasunout. Při opětném
zasunutí kliky se automaticky uvolní další spínání.

Poznámka:

Vždy provést každou spínací manipulaci až na doraz do příslušné mezní polohy.

• Sledujte mechanické ukazatele spínací polohy.
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Obr. 4/3: Spínací klika

49   Spínací klika pro nouzové ruční ovládání
třípolohového odpojovače UX0

Obr.4/1: Nouzové ruční ovládání vypínače VD4 X0     Obr. 4/2: Nouzové ruční ovládání třípolohového odpojovače UX0 

1.1  Čelní panel    28   Motor střádání pro třípolohový odpojovač   
2   Mechanické tlačítko ZAP   31   Pohon třípolohového odpojovače
3   Mechanické tlačítko VYP   36   Mechanický ukazatel spínací polohy pro UX0
4   Mechanický ukazatel spínací polohy  37   Dutá hřídel (hřídel nouzového ročního ovládání) 
5   Mechanické počítadlo spínacích cyklů   49   Spínací klika pro nouzové ruční ovládání
6   Výřez páky pro střídání 6.1
6.1    Páka pro střádání 
8   Mechanický ukazatel stavu nastřádání
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Údržba slouží k zajištění bezporuchového provozu a k nejdelší životnosti přístroje. Zahrnuje podle DIN 31 051 příp.
IEC 1208 tyto úzce související činnosti:

Inspekce: Zjištění stávajícího stavu

Údržba: Opatření pro zachování požadovaného stavu

Oprava: Opatření pro obnovení požadovaného stavu.

5.1      Všeobecně

Vakuové vypínače se vyznačují jednoduchou a robustní konstrukcí. Předpokládá se u nich dlouhá životnost. Jejich
pohony mají malé nároky na údržbu a zhášedla nevyžadují během jejich životnosti žádnou údržbu. Také častá
spínání provozních a zkratových proudů nemají nepříznivý vliv na vakuum.

Intervaly údržby a rozsah prováděné práce pro zachování provozní pohotovosti jsou určeny vlivy prostředí, četností
spínání a počtem vypnutí zkratových proudů.

Při pečlivém provádění inspekčních a údržbářských prací a za normálních pracovních podmínek je možno počítat
obecně podle typu vypínače s životností až do 30.000 a více spínacích cyklů.

Poznámka:

Při všech údržbářských pracích je nutno naléhavě dbát na :

• Důležité předpisy v čl. 1.2.2

• Pokyny bezpečnosti práce v čl. 4.1

• Předpisy země, kde se přístroj instaluje.

Údržbářské práce mohou provádět pouze odborně vyškolení a s příslušným spínacím zařízením řádně seznámení
kvalifikovaní pracovníci při dodržení všech příslušných bezpečnostních předpisů. Alespoň při provádění
údržbářských a opravářských prací se doporučuje přizvání pracovníků servisu ABB.
Během těchto prací musí být odpojeny také všechny zdroje pomocných napětí a zajištěny proti připojení.

Poznámka:

•  Aby se předešlo úrazům (zvláště zranění na rukou!) je třeba dbát nevyšší opatrnosti při všech
manipulacích na pohonu při demontovaném čelním panelu 1.1. Pro zajištění řádné funkce má spirálová
pružina v pružinovém střádači stálé základní předepnutí, nezávisle na průběhu napínání a uvolnění při
spínání. Tato energie se může při neodborném postupu v prostoru pružiny nahodile uvolnit!

5.2     Inspekce  a funkční zkouška 

5.2.1 Spínací přístroj všeobecně

• Za normálních pracovních podmínek (viz čl. 1.3) je nutno, aby kontrolu pohonů provedl kvalifikovaný pracovník
nejpozději po 10 letech nebo 10.000 spínacích cyklech vypínače nebo 2.000 spínacích cyklech třípolohového
odpojovače.

• Při mimořádných pracovních podmínkách (k tomu patří také ztížené klimatické podmínky ) a nebo zvláštní vlivy
prostředí (např. silné znečištění a agresivní atmosféra) může být inspekce nutná i ve kratších intervalech.

• Kontrola je především vizuální kontrola z hlediska znečištění, koroze a vlhkosti.

• Jestliže se zjistí nevyhovující stav, tak je nutno vyvolat provedení příslušných opatření údržby.

5. ÚDRŽBA
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5.2.2  Pohony

Před funkční zkouškou vypnout vypínač a odpojit vývod. Podle bezpečnostních předpisů DIN VDE/IEC odpojit
pracovní prostor a zajistit proti opětnému připojení.

Rozsah funkční zkoušky:

• Proveďte několik sepnutí naprázdno, toto platí především pro provozně zřídka spínané vypínače.
• Odpojte motor pro střádání, uvolněte střádač zapnutím a vypnutím.
• Proveďte vizuální prohlídka stavu mazání ložiskových míst, kluzných ploch atd.
• Kontrolujte náležitý mechanický a elektrický průběh jednotlivých funkcí.

5.3    Údržba

5.3.1  Spínací přístroj všeobecně

Jestliže se při inspekci podle 5.2.1 zjistí nutnost čištění, tak je nutno postupovat následovně:

Před čištěním odpojte a zajistěte pracovní prostor podle platných bezpečnostních předpisů.

• Celkové čištění povrchů:
-   Suché usazeniny prachu s malou přilnavostí měkkým suchým hadrem.
-   Přilnavější znečištění s lehce alkalickým čistícím prostředkem pro  domácnost, nebo

Rivoltou BWR 210.
-   Silně přilnavá znečištění s čistícím prostředkem za studena 716.
Po čištění otřít čistou vodou a pečlivě osušit.

Poznámka:

Je nutno použít jen čistící prostředky bez halogenů, v  žádném případě nepoužívejte trichlórethan, trichlóretylén nebo
tetrachlormetan!

5.3.2  Pružinový střádačový pohon vypínače

Jestliže se při inspekci zjistí nevyhovující stav, tak je nutno provést údržbu.
Před údržbou odpojte a zajistěte pracovní prostor proti opětnému připojení.

Rozsah údržby :

• Odpojte motor pro střádání a uvolněte střádač zapnutím a vypnutím.
• Vyměňte pro jistotu po 10.000 spínacích cyklech klimaticky a mechanicky vysoce namáhané součásti (pokyny

viz ABB servis).

•  Pro výměnu vysoce namáhaných součástí odstraňte základní předepnutí spirálové pružiny,
zaznamenejte míru předepnutí. Opatrnost při provádění!

• Znovu namažte západky, opěrné hřídele, kluzné plochy a ložiskové čepy.
Mazivo: Isoflex Topas NB 52.

• Zkontrolujte uložení pojistných elementů (např.pojistných kolíků) v klikách, čepech, šroubech atd. Kontrolujte
utažení připevňovacích šroubů.

• Při opětné montáži vždy nahraďte pružné podložky, závlačky a jiné pojistné elementy demontované během prací
novými.

• Zkontrolujte celkový stav pohonu a nastřádejte opět střádač.
• Proveďte v plném rozsahu mechanické a elektrické funkční zkoušky.

(Dbejte na pokyny pro nastavení)  

Poznámka:

Tyto práce mohou být prováděny jen pracovníky servisu ABB  příp. dostatečně vyškolenými kvalifikovanými
pracovníky.



22

5.3.3  Pohon třípolohového odpojovače

Třípolohový odpojovač nevyžaduje údržbu včetně svého pohonu pro 2.000 spínacích cyklů.
Po 2.000 spínacích cyklech je třeba provést vizuální kontrolu pohonu s ohledem na dostatečné mazání a vadné
součásti.

5.3.4  Pól vypínače

Pól vypínače s vakuovým zhášedlem nevyžaduje až do dosažení dovoleného počtu spínacích cyklů podle čl. 2.5
žádnou údržbu.
Životnost vakuového zhášedla je určena mezí sumárního proudu, v jednotlivých případech je nutno přihlížet k
údajům přístroje podle čl.2.5:

• Při dosažení meze sumárního proudu je nutno vyměnit vakuová zhášedla.

Poznámka:

Tyto práce mohou být prováděny jen pracovníky servisu ABB  příp. dostatečně vyškolenými kvalifikovanými
pracovníky.

Pro kontrolu vakua bez demontáže vypínače je možno např. použít:

• Vakuutester VIDAR, firma
Programma Electric GmbH.
Bad Homburg v.d.H.

Pro kontrolu vnitřního tlaku ve zhášedlech se zkoušečkou vakua VIDAR se musí nastavit následující zkušební
hodnoty:

Jmenovité napětí Zkušební stejnosměrné 
vypínače napětí

12 kV 40 kV
17,5 kV 40 kV
24 kV 60 kV

• Zkoušku je nutno provést ve vypnutém stavu.
• Pro spínací přístroj použitý v SF6 jsou nutná dodatečná opatření, např. snížení vzdálenosti kontaktů na 3 až 4

mm (je nutný dotaz u výrobce spínacího přístroje).

Postup pro zkoušení vakuových zhášedel:

• Odpojit a zajistit pracovní prostor proti opětnému připojení podle  bezpečnostních předpisů IEC.
• Do otevřené kabelové koncovky je třeba zasunout zástrčku napěťové zkoušečky příslušného výrobce kabelové

koncovky.

Poznámka:

Připojené kabely mohou na základě jejich kapacity vést k indikaci „vadné“. V tomto případě je nutno kabely
demontovat.

• Vypnout vypínač VD4 X0
• Uzemnit třípolohový odpojovač, tak aby byl vypínač VD4 X0 na jedné straně třípólově uzemněn.
• Uzemňovací přívod vakuové zkoušečky VIDAR připojit vodivě k panelu rozváděče ZX.
• Vysokonapěťový přívod vakuové zkoušečky VIDAR připojit na zkušební zástrčku fáze L1 a zkoušet vakuové

zhášedlo při rozpojené kontaktní dráze vypínače. Ve fázích L2 a L3 postupovat stejným způsobem.
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5.4  Oprava

Výměna součástí vypínače a příslušenství

• Demontáž a montáž součástí vypínače a příslušenství provádějte jen po vypnutí vypínače, odpojení, zajištění
pracovního prostoru podle předpisů a uvolnění pružinového střádače.

• Během demontážních a montážních prací musí být také odpojena všechna ovládací napětí, případně zajištěna
proti zapnutí.

• Před demontáž pohonu vypínače je nutno demontovat spojovací matici 18 (obr. 3/1).
• Pro výměnu vadných součástí používat jen originální součásti.

5.5    Náhradní díly a pomocné materiály 

5.5.1 Pomocné materiály                                                                 Ident. č.
(označení pro objednávku) 

• Mazadlo:
Isoflex Topas NB 52                                                                    GCE0007249P0100

• Čistící prostředky pro všeobecné čištění:
Rivolta BWR 210,                                                                    GCE0007707P0100

• Čistící prostředek pro proudovodné součásti a
součásti z izolačního materiálu a pro všechny 
součásti při silném znečištění:
Čistič za studena 716,                                                                 GCE0007706P0100

• Nátěr:
Standardní barevný odstín RAL 7035             
•  Plechovka 1 kg                                                                        GCE9014060P0103
•  Sprej                                                                                        GCE0007895P0100
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5.5.2  Náhradní díly

Název Číslo Pomocné Ident. č.
položky napětí (označ. pro objednávku)

1.vypínací spoušť Y2 GCE7004590P01..1)

2.vypínací spoušť Y9 GCE7004590P01..1)

Zapínací spoušť Y3 GCE7004590P01..1)

Blokovací magnet Y1 GCE9478103P01..1)

Pomocný odpojovač na blokovacím magnetu S2 GCE7003022P0101

Nezpožděná podpěťová spoušť Y4 GCE9371466R014.1)

Zpožděná podpěťová spoušť Y4 GCE9371466R015.1)

Nepřímá nadproudová spoušť se střádačem Y7 GCE9391466R0148

Držák magnetu,kompletní GCE7000880R0111
(se zamontovanými usměrňovači V1,V2,V3,V9)

Předřadný usměrňovač V4/V7 GCE7004046R0101

Induktivní bezkontaktní odpojovač DC 10 až 150 V
(senzor)              

Motor střádání pro vypínač M0 DC 60 V GCE0940084P0104
(s převodovkou) AC/DC 110 V GCE0940084P0105

AC/DC  220 V GCE0940084P0106

Motor  střádání pro třípolohový odpojovač M1 DC 60 V GCE0940150P0114
(s převodovkou) DC 110 V GCE0940150P0115

DC  220 V GCE0940150P0116

Násuvná zdířka 4,8-2,5 pro zástrčku tloušťky 0,8 DIN 46247 list 2
(pro všechny dodatečné externí přívody)

1) Uvést typ spouště a napětí
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Fyzikální vlastností vakuové izolace je možnost emise rentgenova záření při otevřené spínací dráze. Předepsanou
typovou zkouškou ve Fyzikálně-technickém spolkovém ústavu (PTB) v Braunschweigenu bylo prokázáno, až
stanovená místní dávková intenzita 1 µSv/h ve vzdálenosti 10 cm od dotykového povrchu není překročena.

Z toho vyplývá:

• Použití vakuových zhášedel při jmenovitém napětí je zcela bezpečné.

• Také aplikace jmenovitého jednominutového výdržného napětí průmyslového kmitočtu příslušného pro spínací
přístroj podle norem IEC 60056 je bezpečná.

• Vyšší napětí než podle IEC stanovené jmenovité jednominutové výdržné napětí průmyslového kmitočtu případně
stejnosměrné napětí se nesmí aplikovat!

• Nepřekročení výše uvedené místní dávkové intenzity ve vypnuté poloze vakuového zhášedla závisí na dodržení
jmenovité hodnoty vzdálenosti kontaktů (což je automaticky zajištěno při správné funkci pohonu a přenosu síly).

6. APLIKACE PŘEDPISŮ O RENTGENOVÉM ZÁŘENÍ
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