РОЗ’ЄДНУВАЧІ СЕРІЇ РД(З)-35

Технічна інформація

НКАИ.670049.076 ТИ

Інв. № ориг.

Підп. і дата

Зам. інв. №

Інв. № дубл.

Підп. і дата

Редакція 1

2019

Редакція 1

ЗМІСТ
Аркуш
Передмова

3

1 Загальні відомості

3

2 Структура умовного позначення роз’єднувачів і приводів

4

3 Основні технічні параметри

5

4 Конструкція і принцип роботи

7

5 Комплектність поставки

10

6 Замовлення роз’єднувачів

12

Додаток А Габаритні, установчі і приєднувальні розміри
роз’єднувачів серії РД(З)-35 з приводами

13

Додаток Б Будова роз’єднувачів серії РД(З)-35 з приводами

16

Додаток В Схеми електричні принципові приводів роз’єднувачів
серії РД(З)-35

25

Додаток Г.1 Опитувальний аркуш замовлення роз’єднувачів
серії РД(З)-35 (приклад заповнення)

28

Інв. № ориг.

Підп. і дата

Зам. інв. №

Інв. № дубл.

Підп. і дата

Додаток Г.2 Опитувальний аркуш замовлення роз’єднувачів серії РД(З)-35 29

Зм. Арк.
Розроб.
Перев.
Н.контр.
Затв.

№ докум.

Підп.

Дата

НКАИ.670049.076 ТИ
Роз’єднувачі
типу РД(З)-35
Технічна інформація

Літ.
А

Аркуш
2

Аркушів
29

ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ
СОЮЗ - РЗВА»

Редакція 1

Передмова
В цьому документі наведено опис та технічні параметри модернізованих
роз’єднувачів серії РД(З)-35 на напругу 35 кВ горизонтально-поворотного типу (далі
по тексту «роз’єднувачі») виробництва ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ – РЗВА».
Дана технічна інформація направлена насамперед для спеціалістів інститутів,
проектних і експлуатаційних організацій, які займаються проектуванням і
модернізацією комплектних трансформаторних підстанцій.
Роз’єднувачі і приводи до них постійно вдосконалюються заводом-виробником,
тому можливе незначне розходження конструкції виробу по відношенню до опису в
даній технічній інформації.

Інв №ориг.

Підп. і дата

Зам. інв. №

Інв. № дубл.

Підп. і дата

1 Загальні відомості
1.1 Роз’єднувачі серії РД(З) зовнішнього встановлення відповідають вимогам
ГОСТ 689-90 і призначені для увімкнення та вимикання знеструмлених ділянок
електричних кіл в мережах змінного струму частотою 50 Гц і напругою 35 кВ, а також
для заземлення вимкнутих ділянок за допомогою заземлювачів (при їх наявності). Ці
роз’єднувачі також використовують для вимикання струмів холостого ходу
трансформаторів та зарядних струмів повітряних і кабельних ліній.
1.2 Роз’єднувачі в залежності від вимог замовника комплектуються
фарфоровими або полімерними опорними ізоляторами.
1.3 Роз’єднувачі виготовляються в однополюсному виконанні з двома
заземлювачами, з одним заземлювачем або без заземлювачів. Роз’єднувачі мають
наступні варіанти установки: однополюсні, двополюсні або трьохполюсні.
1.4 Управління головними ножами і ножами заземлювача роз'єднувача
здійснюється ручними приводами типу ПРН(З) і (або) електродвигунними приводами
типу NSO80.
1.5 Роз’єднувачі серії РД(З) можуть застосовуватися як при будівництві нових і
розширення існуючих підстанцій, так і при заміни застарілих роз’єднувачів.
1.6 Роз’єднувачі серії РД(З) мають наступні конструктивні особливості:
- відсутній міжколонковий механічний кінематичний зв’язок, так як
застосована схема з однією рухомою поворотною колонкою, в силових
підшипникових вузлах якої застосовуються закриті кулькові підшипники, що
не обслуговуються протягом всього терміну служби;
- контактні
стержні
головних
ножів
виготовлені
з
спеціального
струмопровідного сплаву, пружні властивості якого забезпечують
контактний підтиск протягом всього терміну служби, що дозволяє
виключити застосування традиційних витих або пластинчастих пружин у
цьому вузлі;
- поворотні струмоведучі контактні виводи на рухомих колонках виконані на
підшипниках у герметичному закритому вузлі з застосуванням роликової
контактної системи з гальванічним покриттям сріблом, що дозволяє
відмовитися від застосування гнучких зв’язків у цьому вузлі;
- шарнірні наконечники з’єднувальних тяг не потребують змащення протягом
всього терміну служби;
- роз’єднувачі постачаються в одно-, двох- або трьох варіанті установки на
несучій металоконструкції в повністю зібраному та відрегульованому стані.
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1.7 Основні переваги роз’єднувачів серії РД(З):
- простота та надійність конструкції;
- можливість управління роз’єднувачами ручними і (або) електродвигунними
приводами;
- мінімум обслуговування;
- мінімум монтажу, так як роз’єднувачі поставляються повністю зібраними і
відрегульованими – замовнику залишається тільки встановити їх на стійки
(опори) і приєднати (без регулювання) привода;
- високий механічний ресурс роз’єднувачів та приводів до них (до 10000
циклів «увімкнення-вимикання»);
- можливість замовлення роз’єднувачів з полімерною (силіконовою)
ізоляцією, яка у порівнянні із керамічною (фарфоровою) дозволила значно
зменшити вагу роз’єднувача і суттєво підняла надійність ізоляції;
- гарантійний термін експлуатації 5 років з дня введення в експлуатацію;
- термін служби не менше 30 років.
2 Структура умовного позначення роз’єднувачів і приводів
2.1 Структура умовного позначення роз'єднувачів:
РД З.

- 35

/ 1000 У 1

2.2 Структура умовного позначення ручного приводу:
П Р Н З.

- 35 У 1
Привод
Ручний
Зовнішньої установки
Наявність валів заземлення
(опускається за їх відсутності)
Кількість валів заземлення (1або 2)
(опускається за їх відсутності)
Номінальна напруга роз'єднувача, кВ
Кліматичне виконання за ГОСТ 15150-69
Категорія розміщення за ГОСТ 15150-69
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Роз’єднувач
Двохколонковий
Наявність заземлюючих ножів
(опускається за їх відсутності)
Виконання роз’єднувача за кількість та
розташуванням заземлюючих ножів
(опускається за їх відсутності):
1а – заземлювач зі сторони нерухомої колонки
1б – заземлювач зі сторони рухомої колонки
2 – два заземлювача
Номінальна напруга, кВ
Ступінь забруднення ізоляції за ГОСТ 9920-89
Номінальний струм, А
Кліматичне виконання за ГОСТ 15150-69
Категорія розміщення за ГОСТ 15150-69
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2.3 Структура умовного позначення електродвигунного приводу:
N S O 8 0 – одновальний електродвигунний привод для управління головними або
заземлюючими ножами роз’єднувачів зовнішнього встановлення на
номінальну напругу 35 кВ і вище.
3 Основні технічні параметри
3.1 Роз’єднувачі виготовляються в кліматичному виконанні У категорії
розміщення 1 згідно ГОСТ 15150-69 і ГОСТ 15543.1-89, при цьому:
- висота над рівнем моря – до 1000 м;
- верхнє робоче значення температури навколишнього повітря, що оточує
роз’єднувач – плюс 40°С;
- нижнє робоче значення температури навколишнього повітря, що оточує
роз’єднувач – мінус 45°С;
- швидкість вітру не більше 40 м/с при відсутності ожеледі і не більше 15 м/с в
умовах ожеледиці при товщині льоду не більше 20 мм;
- навколишнє середовище – атмосфера типу ІІ згідно ГОСТ 15150-69 вибухо і
пожежобезпечна, яка не містить струмоведучого пилу, хімічно активних газів і
випарів.
3.2 Роз’єднувачі виготовляються в сейсмостійкому виконанні і витримують
максимальний розрахунковий землетрус (МРЗ) 9 балів за шкалою MSK-64.
3.3 Основні технічні параметри роз’єднувачів вказані в таблиці 1.

Інв №ориг.

Підп. і дата

Зам. інв. №

Інв. № дубл.

Підп. і дата

Таблиця 1

Найменування параметру
1 Номінальна напруга, кВ
2 Найбільша робоча напруга, кВ
3 Номінальна частота, Гц
4 Номінальний струм, А
5 Струм термічної стійкості, кА
6 Струм електродинамічної стійкості, кА
7 Електричний опір головного контуру, мкОм, не більше
8 Час протікання струму термічної стійкості:
- для головних ножів, с
- для заземлюючих ножів, с
9 Випробувальна короткочасна (однохвилинна) напруга промислової
частоти, кВ:
- відносно заземлених металоконструкцій і між полюсами
- між розімкнутими контактами
10 Випробувальна напруга грозового імпульсу 1,2/50 мкс, кВ
- відносно заземлених металоконструкцій і між полюсами
- між розімкнутими контактами
11 Довжина шляху витоку зовнішньої ізоляції, см, не менше
- для II* ступеня забруднення (фарфорова ізоляція)
- для III ступеня забруднення (полімерна ізоляція)
12 Механічне навантаження, яке допускається на виводи від
приєднувальних проводів з урахуванням впливу вітрових
навантажень (швидкість вітру до 15 м/с) і утворення льоду
(товщина стінки ожеледі до 20мм), Н, не більше
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1000
25
63
75
3
1
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125
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3.4
При відстані між полюсами 1000 мм роз’єднувачі здатні вмикати і
вимикати зарядні струми повітряних і кабельних ліній до 2 А і струми холостого ходу
трансформаторів до 3 А.
3.5
Механічний ресурс роз’єднувачів та приводів до них складає 10000
циклів «увімкнення-вимикання».
3.6
Установчі, приєднувальні та габаритні розміри роз’єднувачів і приводів
повинні відповідати вказаним в додатку А.
3.7
Управління роз'єднувачем здійснюється ручним приводом типу
ПРН(З)-35 У1 або електродвигунним приводом NSO80. Оболонка шаф приводів
відповідає ступеню захисту IP54 по ГОСТ 14254-96 від потрапляння в середину пилу
і води.
3.8
Основні параметри електромоторного приводу NSO80 і кіл управління
повинні відповідати зазначеним у таблиці 3.

Інв №ориг.

Підп. і дата

Зам. інв. №

Інв. № дубл.

Підп. і дата

Таблиця 3

Найменування параметру
1 Номінальна напруга кола електродвигуна (М), В:
- змінного струму
- постійного струму
2 Номінальна напруга кіл управління, В:
- змінного струму
- постійного струму
3 Номінальна напруга кіл блокування, В:
- змінного струму
- постійного струму
4 Номінальна напруга кіл обігріву, В:
- змінного струму
- постійного струму
5 Діапазон робочих напруг кола електродвигуна (М) заведення пружини
вмикання приводу при живленні постійним струмом, у відсотках від
номінальної напруги
6 Діапазон робочих напруг кіл управління приводом, в процентах від
номінальної напруги:
- при живленні змінним струмом
- при живленні постійним струмом
7 Струм споживання кола електродвигуна (М) приводу, А, не більше, при:
- змінній напрузі 3/400 В
- змінній напрузі 230 В
- постійній напрузі 220 В
- постійній напрузі 110 В
8 Час переключення ножів роз’єднувача або заземлювача, с, не більше
9 Момент на валу приводу, Нм: - номінальний
- максимальний
10 Номінальна потужність електродвигуна, Вт
11 Номінальна потужність контактора управління, Вт
12 Номінальна потужність блокувального електромагніту, Вт
13 Номінальна потужність нагрівача, Вт
14 Маса привода, кг

Норма
3/400; 230
220; 110
230
220; 110
230
220; 110
230
220; 110

85-110

70-120
85-110
1,9
3,8
4
10
5
400; 550
550; 850
750; 500
7
7
25
51

3.9
Принципові електричні схеми приводів роз’єднувачів повинні відповідати
одній із схем, наведених в додатку В в залежності від замовлення.
3.10 Всі металеві частини роз’єднувачів та приводів виконаних з чорних
металів мають захисне оцинковане покриття.
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Інв №ориг.
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Підп. і дата

4 Конструкція и принцип роботи
4.1 Роз’єднувач являє собою двухколонковий апарат з поворотом головних
ножів в горизонтальній площині, що виконаний за схемою з однією рухомою
поворотною колонкою і може мати одно-, двох- або трьохполюсний варіанти
установки (див. рис.Б.2 і рис.Б.3). Тому в такій конструкції роз’єднувача відсутній
міжколонковий механічний кінематичний зв’язок (тяга).
4.2 Роз’єднувачі встановлюються на несучу металоконструкцію, яка входить в
комплект поставки. Роз’єднувач з несучою металоконструкцією безпосередньо
встановлюють на залізобетонні опори або металеві стійки згідно проекту. Додатково
(по замовленню за окрему плату) з роз’єднувачем можуть постачатися металеві
стійки стандартної висоти або необхідної висоти згідно проекту, в яких передбачені
елементи для кріплення відповідних ручних або електродвигунних приводів (див.
додаток А).
4.3 Роз’єднувач (полюс), до якого приєднується за допомогою валів привод
(привода), називається ведучим. Роз’єднувач (полюс), який приєднується до
ведучого роз’єднувача за допомогою тяг та валів, називається веденим.
4.4 З’єднання ведучого роз’єднувача з приводом (приводами) виконується на
місці монтажу за допомогою валів, які входять в комплект поставки.
4.5 Кожен роз’єднувач (полюс) складається з цоколя, ізоляційних рухомої
поворотної і нерухомої колонок, струмоведучої системи і робочого заземлюючого
контуру (див. рис.Б.2 і рис.Б.3).
4.5 Цоколь (основа) роз’єднувача.
4.5.1 Цоколь роз’єднувача (рис.Б.4) складається з двох кутників 4, 6, до яких
кріпляться втулка 1 і опорна пластина 3 для кріплення нерухомої колонки. У втулці 1
встановлені два закритих шарикопідшипники 8, 9 з закладеним в них мастилом, що
не потребують обслуговування протягом всього терміну служби. У цих підшипниках
повертається вал 11 з привареною до нього зверху пластиною 2, на яку встановлена
рухома поворотна колонка.
4.5.2 Цоколь ведучого роз’єднувача з заземлювачами, в залежності від
варіанту виконання, має один або два механізми для їх управління. Механізм
складається з важелів з валом 10, 12, кронштейнів 5, 7 (рис.Б.4) і з’єднувальних
регульованих тяг 8, 11 (рис. Б.2). В цих тягах застосовані шарнірні наконечники, що
не потребують змащення протягом всього терміну служби.
При повороті вала важеля через тягу здійснюється поворот валів
заземлювачів, встановлених в кутниках 4, 6 (рис.Б.4).
4.5.3. На кутнику 6 ведучого полюса встановлений болт заземлення для
під’єднання заземляючої шини, поруч з яким нанесено знак заземлення.
4.5.4.
Для
кріплення
роз’єднувача
до
опорної
металоконструкції
використовуються чотири болта М12х40. Отвори для кріплення роз'єднувача
однополюсного вказані на рис.Б.4.
4.6 Ізоляція роз’єднувача.
4.6.1 Ізоляція роз’єднувача (рис.Б.2) складається з двох ізоляційних колонок 3 і
9 (фарфорових ізоляторів С4-195-II УХЛ1 для роз’єднувача з ІІ* ступенем
забруднення ізоляції або полімерних ізоляторів ОСК 8-35/190-3 УХЛ1 для
роз’єднувача з ІII ступенем забруднення ізоляції).
4.7 Струмопровідна частина.
4.7.1 На верхніх фланцях колонок ізоляторів 3 і 6 (рис.Б.2) встановлюється
контактна система: приймальний 4 і вхідний 5 контакти.
4.7.2 Приймальний контакт (рис.Б.5) складається з шини вивідної 1, рухомої 11
та нерухомої 10 обойми, мідних роликів 9, які рівномірно розміщені в горизонтальній
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площині за допомогою сепаратора 4, підтискної пружини 3, шинни 8 і шинопровода 7
та чотирьох стержнів 5 з спеціальньного струмоведучого пружнього сплаву.
4.7.3. Вхідний контакт (рис.Б.6) складається з вивідної шини 1 на торці якої
приварено контактний ніж 4. Над контактним ножом встановлений козирок 3, який
також є і упором для стежній приймального контакту.
4.8 Заземлюючий контур.
4.8.1 Заземлюючий контур роз’єднувача складається з заземлювачів 2, 7
(рис.Б.2, Б.3) і контактів заземлюючого контуру 12 (рис.Б.5) і 5 (рис.Б.6).
4.8.2 Заземлювач виконаний з двох ламелей, які кріпляться до важеля,
привареного до валів заземлювача 10 або 11 (рис.Б.2, Б.3). При оперуванні
ламельний контакт 2, 7 заземлювача входить в нерухомий контакт заземлюючого
контуру 12 (рис.Б.5) і 5 (рис.Б.6), закріплений на вхідному і приймальному контактах.
Ламелі роз’ємного контакту з’єднані між собою попарно болтовим з’єднанням
циліндричною пружиною, яка створює необхідне контактне натискання.
4.8.3 Вали заземлювача заземлювача 10 або 11 (рис.Б.2, Б.3) ведучого і
веденого роз’єднувача через гнучкі зв’язоки 8, 9 з’єднується з кутником цоколя 1
роз’єднувача. На кутнику встановлений болт заземлення для під’єднання
заземлюючої шини.
4.9 Привод ручний ПРН(З)-35.
4.9.1 Привод ручний роз’єднувача (рис.Б.7) складається з трьох окремих
механізмів приводів закріплених на несучому кутнику 5.
Привод складається з механізму управління роз’єднувачем і механізмів
заземлення ведучої і веденої колонок.
Залежно від замовлення привод може мати такі виконання:
1) з механізмом управління роз’єднувачем;
2) з механізмами управління роз’єднувачем і заземлення ведучої колонки;
3) з механізмами управління роз’єднувачем і заземлення ведучої і веденої
колонок.
4.9.2 Кожен привод обладнаний механічним і електричним блокуваннями, які
передбачають:
1) неможливість увімкнення заземлювача при увімкненому роз’єднувачі;
2) неможливість увімкнення роз’єднувача при увімкнених заземлювачах.
4.9.3 У верхній частині приводу на кронштейні 7 на втулці встановлений важіль
9 з валом 8. На цьому ж кронштейні встановлюється стержень 11, підпружинений
пружиною 12, який верхнім кінцем входить в отвір важеля 9 і фіксує увімкнене і
вимкнене положення приводу.
На кронштейні 7 нанесена стрілка, що вказує в якому положенні перебувають
механізми приводів. Кронштейн 7 кріпиться до кутника 5 за допомогою болтів 14.
Осьове зміщення валу 8 обмежується важелем 24.
4.9.4 На важелі 9 встановлена кришка 10, на якій нанесено написи «ВКЛ»
(увімкнено) і «ОТКЛ» (вимкнено) положення механізму приводу.
4.9.5 Вали 1, 2, 4 механізмів приводів приварені до планок 17, 18, 21, які в
свою чергу за допомогою болтів 15 кріпляться до важеля 9.
4.9.6 Планка 21 використовується одночасно як важіль увімкнення механізму
приводу, на двох інших планках 17, 18 до валів 2, 4 приварені важелі відповідно 16 і
19.
4.9.7 Привід має сигналізацію про положення роз’єднувача та ножів
заземлювачів. Сигналізація виконана на перемикачах 33. Для сигналізації
використовуються перемикачі типу 4G-16 з кількістю контактів згідно рис.12. На
вимогу замовника допускається встановлення перемикачів 4G-16 з кількістю
контактів до 16 шт.
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Перемикання перемикачів здійснюється за допомогою важеля 24 і осі 30.
4.9.8 До кронштейну 7 знизу прикріплена кришка 31 з основою 38. До кришки
31 кріпиться пластина 26 і блок-замок 3 ЗБ-1М УХЛ1. Блок-замок закривається
кришкою 20. До основи 38 прикріплені перемикачі 33, які закриваються кожухом 32.
Для проходження проводів в кожусі 32 на планці 34 встановлені сальники 28.
4.9.9 Для запобігання попадання вологи в привод встановлені прокладки 23 і
25 і кришка з ущільненням 35.
4.9.10 Механічне блокування здійснюється зігнутими кінцями планок 18, 21 і
важелями 9. У положенні головного валу приводу «увімкнено» важелі 9 і планка 18
своїми поверхнями не дають можливості провернутися заземлюючим валам 1 і 4.
При положенні заземлюючих валів приводу «увімкнено» планка 21 зігнутим
кінцем і важіль 9 валу 4 блокують важіль 9 валу 2 і не дають можливості провернути
вал роз’єднувача.
4.9.11 Для увімкнення або вимикання роз’єднувача необхідно виконати такі дії:
1) зняти кришку 20;
2) вставити в блок-замок 3 ключ КЭ3-1М (при наявності напруги в розетці блокзамку шток 22 блок-замку 3 повинен звільнити стержень 11);
3) одягнути трубу на важіль 19, потягнути вниз кільце 36, при цьому стержень
11 звільнить важіль 9;
4) почати проводити операцію увімкнення або вимикання роз’єднувача,
утримуючи стержень 11 на початковому ході важеля 9. Увімкнення проводиться за
годинниковою стрілкою. В кінцевому положенні стержень 11 зафіксує важіль 9;
5) витягнути ключ КЭЗ-1М, при цьому шток 22 блок-замку 3, під дією в блокзамку пружини, зафіксує стержень 11.
6) зняти трубку з важеля 19 і встановити на блок-замок кришку 20.
Операція увімкнення або вимикання заземлювачів проводиться аналогічно.
4.9.12 Привод ручний ПРН-35 (рис.Б.8) є одновальним приводом, будова якого
аналогічна з приводом ПРН(З)-35. При цьому механічне блокування привода
здійснюється за допомогою трьох блокувальних дисків, які встановлюються на вали
10, 11, 12 ведучого полюса роз’єднувача (рис.Б.4).
4.10. Електромоторний привод NSO80.
Привод (рис.Б.9) складається з корпусу 1, ведучого валу 12, механізму з
багатоступінчатою гвинтово-зубчастою передачею 2, що приводиться в рух
електродвигуном, кінцевих перемикачів 10, перемикачів положення ведучого валу
приводу 7, системи контролю живлення двигуна 11, панелі управління 3, перемикача
виду роботи 4, кнопок управління 5, вузла електромеханічного блокування 6,
нагрівача 8, клемного ряду 9.
Привод призначений для управління тільки одним ведучим валом. При
необхідності оперування, декількома валами використовують індивідуальний привод
для кожного валу.
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5 Комплектність поставки
5.1 В комплект поставки базового виконання трьохфазного роз’єднувача з
ручним приводом входять:
- трьохполюсний роз’єднувач РДЗ.2-35 на несучій металоконструкції
з ведучим полюсом на фазі «В» з двома заземляючими ножами
на кожний полюс, компл.
1
- ручний привод ПРНЗ.2-35, шт.
1
- ключ КЭЗ-1М УХЛ2 для електромагнітного блокування, шт.
1*
- магнітний ключ КМ1 УХЛ2 для електромагнітного блокування, шт.
1**
- важіль ручного управління приводом ПРН(З), шт.
1
- з’єднувальні вали (між приводом та ведучим полюсом роз’єднувача), шт. 3***
- паспорт на роз’єднувач, екз.
1
- керівництво по експлуатації на роз’єднувач, екз.
1
- комплект запасних частин, інструментів і пристосувань згідно
відомості одинарного ЗІП, компл.
1
- комплект запасних частин, інструментів і пристосувань згідно
відомості ремонтного ЗІП, компл.
1****
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__________________________________________________________
Примітка:
* 1 шт. на роз’єднувач або 2 шт. на підстанцію;
**1 шт. на роз'єднувач або на підстанцію;
*** Базова довжина валів L = 1415 мм (по замовленню довжина може бути змінена);
**** поставляється по окремому замовленню за окрему плату.

5.2 В комплект поставки базового виконання трьохфазного роз’єднувача з
електромоторним приводом головних ножів та ручними приводами заземлюючих
ножів входять:
- трьохполюсний роз’єднувач РДЗ.2-35 на несучій металоконструкції
з ведучим полюсом на фазі «В» з двома заземляючими ножами
на кожний полюс, компл.
1
- електродвигунний привод NSO80, шт.
3
- рукоятка ручного управління електродвигунним приводом NSO80, шт.
1
- ручний привод ПРН-35, шт.
2
- ключ КЭЗ-1М УХЛ2 для електромагнітного блокування, шт.
1*
- магнітний ключ КМ1 УХЛ2 для електромагнітного блокування, шт.
1**
- важіль ручного управління приводом ПРН(З), шт.
1
- з’єднувальні вали (між приводом та ведучим полюсом роз’єднувача), шт. 3***
- паспорт на роз’єднувач, екз.
1
- керівництво по експлуатації на роз’єднувач, екз.
1
- паспорт на електродвигунний привод NSO80, екз.
1
- керівництво по експлуатації на електродвигунний привод NSO80, екз.
1
- комплект запасних частин, інструментів і пристосувань згідно
відомості одинарного ЗІП, компл.
1
- комплект запасних частин, інструментів і пристосувань згідно
відомості ремонтного ЗІП, компл.
1****
__________________________________________________________
Примітка:
* 1 шт. на роз’єднувач або 2 шт. на підстанцію;
**1 шт. на роз'єднувач або на підстанцію;
*** Базова довжина валів L = 1415 мм (по замовленню довжина може бути змінена);
**** поставляється по окремому замовленню за окрему плату.
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5.3 В комплект поставки базового виконання трьохфазного роз’єднувача з
електромоторними приводами входять:
- трьохполюсний роз’єднувач РДЗ.2-35 на несучій металоконструкції
з ведучим полюсом на фазі «В» з двома заземляючими ножами
на кожний полюс, компл.
1
- електродвигунний привод NSO80, шт.
3
- рукоятка ручного управління електродвигунним приводом NSO80, шт.
1
- з’єднувальні вали (між приводом та ведучим полюсом роз’єднувача), шт. 3***
- паспорт на роз’єднувач, екз.
1
- керівництво по експлуатації на роз’єднувач, екз.
1
- паспорт на електродвигунний привод NSO80, екз.
1
- керівництво по експлуатації на електродвигунний привод NSO80, екз.
1
- комплект запасних частин, інструментів і пристосувань згідно
відомості одинарного ЗІП, компл.
1
- комплект запасних частин, інструментів і пристосувань згідно
відомості ремонтного ЗІП, компл.
1****
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Примітка:
*** Базова довжина валів L = 1415 мм (по замовленню довжина може бути змінена);
**** поставляється по окремому замовленню за окрему плату.
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6 Замовлення роз’єднувачів

При відсутності додаткових вказівок в замовленні роз’єднувачі серії РД(З)
виготовляються на номінальну напругу 35 кВ, номінальний струм 1000 А, струм
термічної стійкості 25 кА, кліматичного виконання і категорії розміщення У1, з
полімерними опорними ізоляторами (ІІІ - ступень забруднення ізоляції), у
трьохполюсному варіанті установки (на несучій металоконструкції з міжполюсною
відстанню 1000 мм), з двома заземлюючими ножами, які як і головні ножі
управляються єдиним ручним трьохвальним приводом ПРНЗ.2-35 У1, встановленим
праворуч, і з електромагнітним блокуванням на постійну напругу 220В. При цьому в
комплект поставки входять три з’єднувальні вали між приводом і роз’єднувачем
довжиною L=1415 мм, які розраховані для установки роз’єднувача на висоті 3150 мм
(відстань від струмоведучої шини до відмітки "0").
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При замовленні роз’єднувачів (див. Додаток В), крім структурного позначення
повинні додатково вказуватися:
а) виконання роз'єднувача по кількості полюсів;
б) наявність та кількість заземлювачів на полюс;
в) тип приводу управління контактними ножами;
г) тип приводу управління заземлювачами;
ґ) виконання роз'єднувача по місцю установки;
д) тип і ступінь забруднення ізоляції;
е) для ручного привода - номінальна напруга кіл електромагнітного блокування
ручного привода (живлення ключа КЭЗ-1М);
є) для електродвигунного привода номінальна напруга і вид струму:
- кола електродвигуна приводу ;
- кіл управління;
- кола електромагнітного блокування;
- кола нагрівального елементу;
ж)
Міжполюсна
відстань
(полюса
встановлюються
на
несучу
металоконструкцію);
з) Висота установки роз'єднувача (відстань від струмоведучої шини до відмітки
"0"), що необхідно для визначення довжини з’єднувальних валів між приводом і
роз’єднувачем.

Контактна інформація
ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА
вул. Біла, 16, м. Рівне
33001, Україна
телефон: (+38 0362) 617-296
факс: (+38 0362) 617-210
www.rzva.ua
e-mail: office@rzva.com.ua
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Додаток А
Габаритні, установчі і приєднювальні розміри роз’єднувачів серії РД(З)-35

Інв №ориг.

Рис.А.1 - Габаритні, установчі і приєднювальні розміри базового виконання
трьохфазного роз’єднувача РДЗ.2-35/1000 У1 з ручним приводом ПРНЗ.2-35 У1
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Рис.А.2 - Габаритні, установчі і приєднювальні розміри базового виконання
трьохфазного роз’єднувача РДЗ.2-35/1000 У1 з електромоторним приводом NSO80
головних ножів та ручними приводами ПРН-35 У1 заземлюючих ножів
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Рис.А.3 - Габаритні, установчі і приєднювальні розміри базового виконання
трьохфазного роз’єднувача РДЗ.2-35/1000 У1 з електромоторними приводами
NSO80 головних ножів і заземлюючих ножів
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Додаток Б
Будова роз’єднувачів серії РД(З)-35

1 – рама (несуча металоконструкція); 2, 3 – ведений полюс; 4 – ведучий полюс; 5, 6,
7,8 – міжполюсні з’єднувальні вали заземлювачів; 9, 10 – міжполюсні з’єднувальні
тяги.

Інв №ориг.

Рис.Б.1 – Будова трьохфазного роз’єднувача РДЗ.2-35/1000 У1
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1 – цоколь; 2 – заземлюючий ніж рухомої колонки; 3 - опорний ізолятор рухомої
колонки; 4 – поворотний контактний вузол; 5 – нерухомий контакт; 6 – опорний
ізолятор нерухомої колонки; 7 – заземлюючий ніж нерухомої колонки; 8, 9 – гнучкі
зв’язки заземлювачів; 10 – вал заземлювача нерухомої колонки; 11 - вал
заземлювача рухомої колонки; 12 – тяга валу заземлювача рухомої колонки; 13 –
тяга валу заземлювача нерухомої колонки.

Інв №ориг.

Рис.Б.2 – Будова ведучого полюса роз’єднувача РДЗ.2-35/1000 У1
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1 – цоколь; 2 – заземлюючий ніж рухомої колонки; 3 - опорний ізолятор рухомої
колонки; 4 – поворотний контактний вузол; 5 – нерухомий контакт; 6 – опорний
ізолятор нерухомої колонки; 7 – заземлюючий ніж нерухомої колонки; 8, 9 – гнучкі
зв’язки заземлювачів; 10 – вал заземлювача нерухомої колонки; 11 - вал
заземлювача рухомої колонки.

Інв №ориг.

Рис.Б.3 – Будова веденого полюса роз’єднувача РДЗ.2-35/1000 У1
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1– втулка; 2 – пластина валу рухомої колонки; 3 – пластина нерухомої колонки; 4, 6 –
кутники основи; 5, 7 – кронштейни валів приводу заземлювача з підшипниками
ковзання; 8, 9 - підшипники кочення; 10, 12 - вали приводів заземлювачів з важелями;
11 – вал рухомої колонки.

Інв №ориг.

Рис.Б.4 – Будова основи (цоколя) роз’єднувачів серії РД(З)-35

Зм. Арк.

№ докум.

Підп.

Дата

НКАИ.670049.076 ТИ

Аркуш
19

Редакція 1

Підп. і дата

Зам. інв. №

Інв. № дубл.

Підп. і дата

Продовження додатку Б

1 – шина вивідна; 2 – пружина; 3 – підшипник кочення; 4 – сепаратор; 5 – стержень
контактний; 6 – регулювальні пластини; 7 – шинопровід; 8 – шина; 9 – ролик; 10 –
нерухома обойма; 11 – рухома обойма; 12 – шина заземлювача; 13 – упор.

Інв №ориг.

Рис.Б.5 – Будова поворотного контактного ножа роз’єднувачів серії РД(З)-35
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1 – шина вивідна; 2 – опора; 3 – козирьок; 4 – контактний ніж; 5 – шина заземлювача;
6 – упор; 7 – кронштейн.

Інв №ориг.

Підп. і дата

Зам. інв. №

Інв. № дубл.

Підп. і дата

Продовження додатку Б

Рис.Б.6 – Будова нерухомого контакту роз’єднувачів серії РД(З)-35
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1, 2, 4, 8 - вали; 3 - блок-замок; 5 - кутник; 6 - болт; 7 - кронштейн; 9, 16, 19, 24 важелі; 10 - кришка; 11 - стержень; 12 - пружина; 13 - болт заземлення; 14, 15 болти; 17, 18, 21 - планки; 20 - кришка; 22, 30 - осі; 23, 25 - прокладки; 26 - пластина;
27 - колодка; 28 - сальник; 31 - кришка; 32 - кожух; 33 - перемикач; 34 - планка; 35 кришка з гумою; 36 - кільце; 37 - тяга; 38 - основа.

Інв №ориг.

Рис.Б.7 – Будова ручного приводу ПРН3.2-35 У1 роз’єднувачів РДЗ.2-35/1000 У1
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4, 8 - вали; 3 - блок-замок; 5 - кутник; 6 - болт; 7 - кронштейн; 9, 19, 24 - важелі; 10 кришка; 11 - стержень; 12 - пружина; 13 - болт заземлення; 20 - кришка; 22, 30 - осі;
23, 25 - прокладки; 26 - пластина; 27 - колодка; 28 - сальник; 31 - кришка; 32 - кожух;
33 - перемикач; 34 - планка; 35 - кришка з гумою; 36 - кольцо; 37 - тяга; 38 - основа.

Інв №ориг.

Рис.Б.8 – Будова ручного приводу ПРН-35 У1 роз’єднувачів РД-35/1000 У1
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1 – корпус; 2 – механізм з багатоступінчатою гвинтово-зубчатою передачею, що приводиться в рух
електродвигуном; 3 – панель управління; 4 – перемиккач виду робіт;
5 – кнопки управління; 6 – вузол електромагнітного блокування; 7 – перемикачі положення ведучого
валу приводу (8НО+7НЗ для плавного регулювання і 1НО+1НЗ для диференціального захисту збірних
шин); 8 – нагрівач; 9 – клемний ряд; 10 – кінцеві вимикачі крайніх положень кута повороту ведучого
валу привода; 11 – система контролю живлення електродвигуна; 12 – ведучий вал

Рис.Б.9 – Габаритно-приєднувальні розміри та будова
електродвигунного приводу NSO80 роз’єднувачів серії РД(З)-35
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Схеми електричні принципові приводів роз’єднувачів серії РД(З)-35

Рис.В.1 - Схема електрична принципова ручного привода ПРНЗ.2-35 У1
роз’єднувача РДЗ.2-35/1000 У1
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Рис.В.2 - Схема електрична принципова ручного привода ПРН-35 У1
роз’єднувача РДЗ.2-35/1000 У1
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Рис.В.3 - Схеми електричні принципові електродвигунного приводу NSO80
роз’єднувачів серії РД(З)-35
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Додаток Г.1
Опитувальний аркуш замовлення роз’єднувачів серії РД(З)-35 (приклад заповнення)
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Опитувальний аркуш замовлення роз’єднувачів серії РД(З)-35
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