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Informacja techniczna 02/99/ON3



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

ZASTOSOWANIE

OZNACZENIAI WYKONANIA

– Prosta budowa i obs³uga.
– Ma³e gabaryty.
– Du¿a trwa³oœæ mechaniczna i wytrzyma³oœæ elektryczna.
– Przewody pod³¹czone na sztywno.
– Praca w pozycji poziomej lub pionowej.
– Liczna gama odmian.
– Dwa typy ³¹czników pomocniczych.
– Napêd rêczny lub elektryczny.

Od³¹czniki napowietrzne jedno- i trójbiegunowe s¹ przezna-
czone do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych, w któ-
rych nie p³ynie pr¹d, w napowietrznych urz¹dzeniach rozdziel-
czych pr¹du przemiennego. W po³o¿eniu otwartym stwarzaj¹ w
obwodzie widoczn¹ i bezpieczna przerwê izolacyjn¹, która odci-
na od napiêcia obwód po stronie odp³ywu energii elektrycznej.
Nabudowane na od³¹cznikach uziemniki s¹ przeznaczone do
zwierania i uziemiania sieci od³¹czonej uprzednio od napiêcia.

Przyk³ady oznaczeñ wykonañ od³¹czników napowietrznych.

BUDOWA I ZASADA DZIA£ANIA OD£¥CZNIKA
Od³¹czniki napowietrzne typu ONI... 2 i ONIII... 2 maj¹ kon-

strukcjê sieczn¹. Podstawê od³¹cznika stanowi stalowa rama, w
której jest osadzony (w ³o¿yskach) wa³ napêdowy zakoñczony
dŸwigni¹ napêdow¹. DŸwigniê napêdow¹ mo¿na przestawiaæ
co 10 w granicach pe³nego obrotu. Do podstawy s¹ zamocowa-
ne izolatory wsporcze z przymocowanymi do ich górnych okuæ
stykami sta³ymi i ruchomymi. Pomiêdzy stykami sta³ymi i rucho-
mymi wystêpuje zestyk liniowy, a ich w³aœciwy docisk jest za-
pewniony przez sprê¿yny naciskowe. Styki ruchome od³¹cznika
s¹ po³¹czone izolacyjnymi ciêgnami porcelanowymi z wa³em
napêdowym. Ruch obrotowy wa³u przenoszony jest przez ciê-
gna izolacyjne na styki ruchome, wprawiaj¹c je w ruch obrotowy
w p³aszczyŸnie prostopad³ej do podstawy.

Konstrukcja od³¹czników ONIII... 2 pozwala nabudowaæ
uziemniki, które mog¹ byæ umieszczone od strony styku sta³ego
nieroz³¹cznego (uziemniki dolne) lub od strony styku sta³ego
roz³¹cznego (uziemniki górne). Pomiêdzy wa³em napêdowym
od³¹cznika, a wa³em napêdowym uziemnika znajduje siê blo-
kada mechaniczna zapewniaj¹ca w³aœciw¹ kolejnoœæ ³¹czeñ.

Od³¹czniki s¹ przystosowane do pracy w po³o¿eniu pozio-
mym lub pionowym i maj¹ zaciski przystosowane do przy³¹cza-
nia szyn p³askich mocowanych równolegle do podstawy.

Od³¹czniki mog¹ byæ uruchamiane napêdem rêcznym bez-
poœrednim typu NN1 lub NN2. Napêdy s¹ sprzêgane z od³¹cz-
nikiem za pomoc¹ nastawnego ciêgna ruchomego.

Podstaw¹ uk³adu kinematycznego napêdów jest czworobok
przegubowy, w sk³ad którego wchodz¹ nastêpuj¹ce czêœci:

dŸwignia napêdu,

– –

–

–
– ciêgno,

°

BUDOWAI ZASADADZIA£ANIANAPÊDU

Napêdy rêczne napowietrzne przeznaczone s¹ do rêcznego
otwierania i zamykania od³¹czników i roz³¹czników napowietrz-
nych œredniego napiêcia produkcji ABB typu ONIII i ONI oraz
ka¿dego innego, którego skok ciêgna wynosi 104, 142 lub 186
mm np. od³¹cznika ON3V. Dziêki zastosowaniu w napêdzie typu
NN1 ³¹cznika obwodów pomocniczych mo¿liwe jest tak¿e wska-
zywanie stanu aparatu.

Od³¹czniki typu ONI... 2 i ONIII... 2 oraz napêdy typu NN1 i
NN2 mog¹ byæ instalowane w napowietrznych urz¹dzeniach
rozdzielczych o nastêpuj¹cych warunkach otoczenia:

najwy¿sza.............................................. 313K (+40 C)
œrednia w ci¹gu 24 h ........................ do 308K (+35 C)
najni¿sza ................................................ 243K (–50 C)

gruboœæ warstwy lodu ...................................................1 mm

WARUNKI PRACY

°

°

°

– –

– temperatura otoczenia:
–
–
–

– wysokoœæ nad poziomem morza ........................... do 1000 m
– ciœnienie wiatru ...................................................... do 700 Pa
–

–
– s³up.

– –

– –

wa³ aparatu

Obrót dŸwigni rêcznej o 188 powoduje ruch ciêgna napêdu
wzd³u¿ s³upa. Skok roboczy ciêgna jest regulowany i mo¿e
przyjmowaæ trzy ró¿ne wartoœci. Sygnalizacja po³o¿enia apara-
tu umieszczona jest na dŸwigni rêcznej. K³ódka mocowana do
napêdu uniemo¿liwia niepo¿¹dane dzia³anie aparatem.

W sk³ad napêdu NN1 wchodzi dziesiêcioobwodowy ³¹cznik
pomocniczy. Przestawienie ³¹cznika nastêpuje poprzez uk³ad
mechaniczny zwi¹zany z wa³em korby napêdu.
W celu unikniêcia nieprawid³owych ³¹czeñ aparatu, napêdy
wyposa¿ono w blokadê elektromagnetyczn¹ typu BEX (BEXa
lub NO5). W przypadku, gdy na zaciskach blokady nie ma napiê-
cia niemo¿liwe jest uruchomienie napêdu. Schemat elektryczny
po³¹czeñ napêdu przedstawiony jest na rysunku NN1/05.

Od³¹czniki nie posiadaj¹ dodatkowego wyposa¿enia. Napêdy
wyposa¿one s¹ w konstrukcje mocuj¹ce je do s³upa.

Dane techniczne urz¹dzeñ znajduj¹ siê na stronie 3 w tabe-
lach 1 i 2.

Od³¹czniki napowietrzne typu ONI... 2, ONIII... 2 oraz na-
pêdy typu NN1 i NN2 spe³niaj¹ wymagania normy polskiej
PN 93/ E 06107 zgodnej z norm¹ miêdzynarodow¹ IEC 129.

°

WYPOSA¯ENIE

DANE TECHNICZNE

ZGODNOŒÆ Z NORMAMI

Wykonania od³¹czników przewidzianych do pracy w innych
warunkach œrodowiskowych oraz spe³niaj¹ce dodatkowe wy-
magania eksploatacyjne lub eksportowe nale¿y ka¿dorazowo
uzgadniaæ z wytwórc¹.
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Dane techniczne od³¹czników ONI...-2 i ONIII...-2.

Dane techniczne napêdów NN1 i NN2

Tabela 1

Tabela 2

UWAGI O CZÊŒCIACH ZAMIENNYCH
W normalnym u¿ytkowaniu czêœci zamienne nie s¹ potrzebne.

Jeœli jednak jakieœ czêœci ulegn¹ uszkodzeniu nale¿y je opisaæ i
zamówiæ. W zamówieniu musi byæ podany typ napêdu oraz
wszystkie dane z tabliczki znamionowej.

GWARANCJAI US£UGI SERWISOWE
Warunki gwarancji s¹ przedmiotem negocjacji pomiêdzy

producentem, a kupuj¹cym. Zak³ad oferuje tak¿e us³ugi
pogwarancyjne.

SPOSÓB FORMU£OWANIA ZAMÓWIEÑ
W zamówieniu nale¿y podaæ nazwê i typ od³¹cznika oraz na-

zwê, oznaczenie wykonania napêdu, typ s³upa, na którym ma
byæ zainstalowany napêd. W przypadku napêdu NN1 nale¿y
dodatkowo podaæ napiêcie blokady elektromagnetycznej
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1. ON1/24.00 Od³¹cznik typu ONI 20/4–2; ONI 20/8–2

PRZYK£AD ZAMÓWIENIA
Jeden od³¹cznik na napiêcie 36 kV 800 A z uziemnikiem dol-

nym, co oznacza:
Od³¹cznik ONIII 30/8UD 2 .................................... 1 szt. oraz
Napêd rêczny napowietrzny NN1; 220 V DC; s³up ¯N 12, co

oznacza:
Napêd rêczny napowietrzny typu NN1, wyposa¿ony w ³¹-

cznik pomocniczy PS O i blokadê elektromagnetyczn¹ typu
BEX na napiêcie 220V pr¹du sta³ego, przewidziany do instalo-
wania na s³upie typu ¯N 12, do pracy z od³¹cznikiem typu ONIII
produkcji ABB.

–
–

–

–

SZKICE WYMIAROWE
Do karty katalogowej do³¹czono szkice wymiarowe:

1. ON1/24.00 – Od³¹cznik typu ONI 20/4 2;
ONI 20/8 2

2. ON1/25.00 – Od³¹cznik typu ONI 30/4 2;
ONI 30/8 2

3. ON3/24.00 – Od³¹cznik typu ONIII 20/4 2;
ONIII 20/8 2

4. ON3/25.00 – Od³¹cznik typu ONIII 20/4UD 2;
ONIII 20/8UD 2

5. ON3/26.00 – Od³¹cznik typu ONIII 20/4UG 2;
ONIII 20/8UG 2

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

6. ON3/27.00 – Od³¹cznik typu ONIII 30/4–2;
ONIII 30/8–2; ONIII 30W/4–2;
ONIII 30W/8–2

7. ON3/28.00 – Od³¹cznik typu ONIII 30/4UD–2;
ONIII 30/8UD–2; ONIII 30W/4UD–2;
ONIII 30W/8UD–2

8. ON3/29.00 – Od³¹cznik typu ONIII 30/4UG–2;
ONIII 30/8UG–2; ONIII 30W/4UG–2;
ONIII 30W/8UG–2

9. ON3/31.00 – Od³¹cznik typu ONIII 30W/16–2
10. ON3/32.00 – Od³¹cznik typu ONIII 30W/16UG–2
11. ON3/33.00 – Od³¹cznik typu ONIII 30W/16UD–2
12. ON3/34.00 – Przed³u¿acz wa³u typu PW

do od³¹czników typu ONIII...–2
13. NN2/09 – Napêd rêczny typu NN2
14. NN1/10.01 – Napêd rêczny typu NN1

Do karty do³¹czono:
1. NN1/05.01 – Schemat po³¹czeñ elektrycznych

• „Album s³upów z od³¹cznikami i roz³¹cznikami dla linii napowietrznych œredniego napiêcia 15 20 kV LSN–o 120 (70)” tom II
• „Album s³upów z g³owicami kablowymi i od³¹cznikami dla linii napowietrznych œredniego napiêcia 15 20 kV LSN–g 120 (70)

tom III
których w³aœcicielem jest Polskie Towarzystwo Przesy³u i Rozdzia³u Energii Elektrycznej.

Gotowe rozwi¹zania instalowania roz³¹czników i od³¹czników na ¿erdziach wirowanych z przewodami go³ymi AFL–6 120 i 70 mm
zawiera:
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2. ON1/25.00 Od³¹cznik typu ONI 30/4–2; ONI 30/8–2

3. ON3/24.00 Od³¹cznik typu ONIII 20/4–2; ONIII 20/8–2
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4. ON3/25.00 Od³¹cznik typu ONIII 20/4UD–2; ONIII 30/8UD–2

5. ON3/26.00 Od³¹cznik typu ONIII 20/4UG–2; ONIII 20/8UG–2
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6. ON3/27.00 Od³¹cznik typu ONIII 30/4–2; ONIII 30/8–2; ONIII 30W/4–2; ONIII 30W/8–2

7. ON3/28.00 Od³¹cznik typu ONIII 30/4UD–2; ONIII 30/8UD–2; ONIII 30W/4UD–2;
ONIII 30W/8UD–2
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8. ON3/29.00 Od³¹cznik typu ONIII 30/4UG–2; ONIII 30/8UG–2; ONIII 30W/4UG–2;
ONIII 30W/8UG–2

9. ON3/31.00 Od³¹cznik typu ONIII 30W/16–2
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10. ON3/32.00 Od³¹cznik typu ONIII 30W/16UG–2

11. ON3/33.00 Od³¹cznik typu ONIII 30W/16UD–2
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12. ON3/34.00 Przed³u¿acz wa³u typu PW do od³¹czników typu ONIII...–2

13. NN2/09 Napêd rêczny typu NN2
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14. NN1/10.02 Napêd rêczny typu NN1



ZA£¥CZNIK

1. NN1/05.01 Schemat po³¹czeñ elektrycznych

1. Schemat elektryczny dla od³¹czników ONIII 36 kV.
2. Dla od³¹czników ONIII 24 kV uk³ad styków jest odwrotny.

Blokada
elektromagnetyczna

£¹cznik pomocniczy Listwa

Uwaga: Informacje zawarte w tej publikacji odnosz¹ siê do opisanego wyposa¿enia. Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia. W
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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 33 328

www.abb.pl

Od³¹cznik


