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1. Zastosowanie. 
 

Wyłącznik Stycznikowy Wieloodpływowy typu SKP przeznaczony jest do sterowania, 

łączenia i zabezpieczania elektrycznych napędów maszyn górniczych. Może być stosowany w 

zmechanizowanych, wysokowydajnych kompleksach przodkowych i ścianowych. Wyłącznik  ten 

przystosowany jest do pracy w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” 

niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu 

węglowego.  

Wyłącznik Stycznikowy SKP przystosowany jest do zasilania napięciem przemiennym 500V 

i/lub 1000V z pojazdowych stacji transformatorowych z izolowanym punktem zerowym po 

stronie niskiego napięcia. 

System sterowania i zabezpieczenia każdego z odpływów w wyłączniku SKP oparty jest na 

pojedynczym przekaźniku mikroprocesorowym PM-2 zapewniającym ochronę trójfazowych 

silników indukcyjnych przed skutkami przeciążeń, zwarć, asymetrii prądu obciążenia oraz 

nadmiernego wzrostu temperatury. Kontroluje rezystancje izolacji torów głównych zapobiegając 

podaniu napięcia na uszkodzony odcinek sieci energetycznej oraz zapewnia kontrolę ciągłości 

uziemienia. Pojedynczy przekaźnik PM-2 łączy w sobie następujące funkcje kontrolno-

pomiarowe: 

 

• przekaźnika nadmiarowo-prądowego (człon przeciążeniowy, zwarciowy i asymetrowy) 

• przekaźnika upływowego blokującego 

• przekaźnika upływowego centralno - blokującego 

• przekaźnika temperatury uzwojeń silnika 

• przekaźnika sterowniczego 

• przekaźnika kontroli ciągłości uziemienia 

• sterowania sygnalizacją ostrzegawczą 

• sterowania lokalnego i zdalnego 

• sterowania stycznika głównego i styczników pomocniczych 

• wyświetlania na wyświetlaczu LCD informacji o stanie pracy i stanach awaryjnych 

• przekazywania informacji o stanie pracy do zewnętrznych systemów monitorujących 

 

Stosowanie Wyłącznika Stycznikowego Wieloodpływowego typu SKP w miejsce wielu 

pojedynczych wyłączników zwiększa niezawodność pracy całego kompleksu ścianowego, 

zmniejsza obszar zajmowany przez urządzenia zasilające  i pozwala na ich sprawniejsze 

przemieszczanie wraz z postępem prac górniczych. 
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2. Warunki pracy, przechowywania i stosowania. 
 

Wyłączniki Stycznikowe Wieloodpływowe typu SKP przeznaczone są do pracy w 

wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do 

klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.  

 

 

2.1. Warunki pracy.          

 

Tabela 1 

Napięcie eksploatacyjne 0,85 ÷ 1,1 Un 

Wysokość nad poziomem morza do 1000 m 

Temperatura otoczenia 0°C  ÷  40°C 

 Wilgotność względna powietrza max 95% przy 40°C 

 Położenie stacji w warunkach pracy pionowe 

 Dopuszczalne odchylenie od pionu ±15° 

 

 

2.2. Warunki stosowania. 

 

1. Wyłącznik Stycznikowy Wieloodpływowy typu SKP może być zasilany maksymalnie z 

dwóch stacji transformatorowych o łącznej mocy do 2000 kVA. 

 

2. Zasilanie jednego dopływu nie może przekraczać mocy 1000 kVA przy spodziewanym 

początkowym prądzie zwarcia na zaciskach wejściowych wyłącznika nie przekraczającym 

14 kA. 

 

3. Suma prądów roboczych odpływów zasilanych z jednego dopływu, uwzględniając 

niejednoczesność pracy odpływów, nie może przekraczać znamionowego prądu ciągłego 

dopływu tj. 400A. 

 

4. Sumaryczny prąd wszystkich odpływów, uwzględniając niejednoczesność pracy 

odpływów, nie może przekraczać 700A. 

 

5. Zastosowanie wyłącznika w układzie zasilania i sterowania maszyn górniczych wymaga 

oddzielnej oceny. 

 

6. Nastawy przekaźników PM-2 mogą dokonywać tylko osoby przeszkolone i posiadające 

upoważnienie producenta przekaźnika. 

 

7. Do przykręcania drzwi komór przyłączowych należy stosować śruby o klasie wytrzymałości 

nie gorszej niż 8.8. 
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3. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. 

Wyłącznik Stycznikowy Wieloodpływowy typu SKP jest urządzeniem zaliczanym do grupy I 

(urządzenie przeznaczone do użytku w zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie 

wybuchem metanu i/lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego) kategorii M2 (w przypadku, gdy 

pojawi się atmosfera wybuchowa, przewiduje się wyłączenie zasilania tego urządzenia). Budowa 

urządzenia zapewnia bezpieczna pracę w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” 

niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu 

węglowego. Wyłączniki Stycznikowe typu SKP zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami dobrej 

praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe 

osiągnięto dzięki zastosowaniu następujących rozwiązań konstrukcyjnych: 

1. Obudowa ognioszczelna, zapewniająca ochronę przed skutkami wybuchu powstałego 

wewnątrz obudowy. Obudowa została zaprojektowana tak, aby bez uszkodzeń i 

niebezpiecznych odkształceń wytrzymywała ewentualny wybuch wewnętrzny oraz 

powodowała stłumienie ognia i rozgrzanych gazów powstałych na skutek wybuchu tak aby 

nie przedostały się one do otaczającej urządzenie atmosfery. 

2. Dobór i rozmieszczenie elementów zapewniają, że w żadnym punkcie powierzchni 

zewnętrznej obudowy nie zostanie przekroczona temperatura samorzutnego zapłonu 

metanu i pyłu węglowego mogącego się znaleźć w otoczeniu urządzenia. 

3. Drzwi komór obudowy zamykane są za pomocą zamknięć specjalnych, komora główna 

zamykana i blokowana jest za pomocą klucza specjalnego, drzwi pozostałych komór  

przykręcane są za pomocą śrub dociskowych z wgłębieniem sześciokątnym. 

4. Wszystkie wyprowadzone na zewnętrz iskrobezpieczne obwody kontroli i sterowania 

posiadają kategorię ia zapewniającą w stanie normalnej pracy i ewentualnych stanach 

awaryjnych, że elementy iskrzące (np. styki łączników) podłączone do tych obwodów 

pracujące w atmosferze metanu  nie spowodują jego zapłonu.  

5. Kontrola stanu pracy i zadziałania zabezpieczeń w urządzeniu odbywa się poprzez wzierniki 

ognioszczelne wykonane ze szkła hartowanego posiadające stopień ochrony IP65 

zapewniające ochronę przed wnikaniem pyłu oraz silnymi strumieniami wody. 

6. Zabudowane wewnątrz obudowy odłączniki główne posiadają następujące właściwości: 

• odłączają jednocześnie wszystkie bieguny wyjściowe spod napięcia 

• styki odłączników głównych widoczne są poprzez wzierniki 

• napędy odłączników jednoznacznie wskazują stan rozwarcia 

• napędy odłączników zblokowane są z drzwiami komory głównej tak, że 

uniemożliwiają otwarcie drzwi przy załączonych odłącznikach i załączenie ich przy 

otwartych drzwiach obudowy.  

• napędy odłączników można zablokować w położeniu otwarcia za pomocą kłódki 

• napędy odłączników zblokowane są elektrycznie z obwodami sterowania odpływów 

tak, że przed otwarciem styków odłącznika następuje wyłączenie styczników 

głównych wszystkich odpływów i bezprądowe otwarcie styków odłącznika 

• obwody znajdujące się pod napięciem podłączone do zacisków wejściowych 

odłącznika znajdują się za osłoną zapewniającą stopień ochrony IP20 

7. Iskrobezpieczne obwody sterowania prowadzone wewnątrz obudowy chronione są 

poprzez dodatkową koszulkę elektroizolacyjną. 

8. Zastosowano koordynację izolacji uwzględniającą warunki pracy urządzenia i możliwe 

narażenia jakim może być ono poddane. Wszystkie obwody wewnętrzne zarówno 

sterownicze jak i silnoprądowe prowadzone są z zachowaniem wymaganych normą 

odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych.  
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4. Oznaczenie. 
 

Wyłączniki Stycznikowe Wieloodpływowe typu SKP oznaczane są za pomocą tabliczki 

znamionowej której rysunek przedstawiono poniżej: 

 

 

 

 

W oznaczeniu typu urządzenia zawarte są następujące informacje:  

 

 

 

 

1000V / 500V

500 V

12/2007

18

I   M2  Ex d [ia/ib] I  Mb        KDB 06ATEX047

®

WYŁĄCZNIK  STYCZNIKOWY  WIELOODPŁYWOWY

1453

IP54

2100 kg

1: 2: 3: 4: 5:

6: 7: 8: 9:

1: 3:2:

SKP-2.1.1

Wyłącznik Stycznikowy

Ognioszczelny Wieloodpływowy

Ilość i max prąd dopływów

    1  -  1 x 400A

    2  -  2 x 400A 

Wykonanie torów

      głównych

500V i/lub 1000V

Wykonanie torów

pomocniczych

231V/133V
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5. Dane techniczne. 
 

5.1.  Zgodność z normami. 

 

PN-EN 60079-0:2009   (EN 60079-0:2009) 

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów  

Część 0: Wymagania ogólne. 

 

PN-EN 60079-1:2010 (EN 60079-1:2007) 

Atmosfery wybuchowe. 

Część 1: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonach ognioszczelnych "d". 

 

PN-EN 60079-11:2010 (EN 60079-11:2007) 

Atmosfery wybuchowe. 

Część 11:  Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa "i". 

 

PN-EN 61557-8:2004 

Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach 

przemiennych 1kV i stałych 1,5kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub 

monitorowania środków ochronnych. 

Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT. 

 

PN-EN 60529:2003 

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP ). 

 

PN-G-50003:1996 

Urządzenia elektryczne górnicze w wykonaniu normalnym. Wymagania i badania. 

 

PN-G-42040:1996 

Zabezpieczenia upływowe. Wymagania i badania. 
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5.2. Parametry techniczne. 

 

Parametry ogólne 

Znamionowe napięcie łączeniowe Wykonanie 500V 500V 50Hz 

Wykonanie 500V/1000V 1000V 50Hz 

Znamionowe prądy ciągłe dopływów 400A 

Stopień ochrony obudowy IP54 

Masa około 2100 kg 

Wymiary gabarytowe (szerokość x wysokość x głębokość) 2780mm x 812mm x 772mm 

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 

Zakres nastaw prądu znamionowego   IN 0,5 ÷ 800 A 

Zakres nastaw przekładni przekładników N 0,1 ÷ 25,5 mV/A 

Zakres nastaw członu zwarciowego  W 2,5 ÷ 10 

Próg zadziałania członu asymetrowego 0,5 IN 

Zakres nastaw członu asymetrowego
(1)

 L 50 ÷ 100%  

Czas własny zadziałania członu zwarciowego tZ 30ms 

Zakres nastaw zwłoki czasowej członu zwarciowego tZZ 0 ÷ 80 ms 

Czas własny zadziałania członu asymetrowego tA 30ms 

Zakres nastaw zwłoki czasowej członu asymetrowego tZA 0 ÷ 200 ms 

Zabezpieczenie upływowe blokujące 

Prąd pomiarowy 0,20mA DC 

Maksymalne napięcie pomiarowe 28, 4V DC 

Zakres nastaw rezystancji progu zadziałania i powrotu zabezpieczenia 1 ÷ 99 kΩ 

Nastawa fabryczna progu blokowania Wykonanie 500V 25 kΩ 

±10% 
Wykonanie 500V/1000V 25 kΩ / 50 kΩ 

Nastawa fabryczna progu powrotu Wykonanie 500V 30 kΩ 

Wykonanie 500V/1000V 30 kΩ / 65 kΩ 

Maksymalna pojemność kontrolowanych obwodów 3µF 

Obwody sterowania i kontroli ciągłości uziemienia 

Kształt napięcia pomiarowego przebieg prostokątny 

Maksymalne napięcie pomiarowe 22,2V  

Częstotliwość napięcia pomiarowego 133Hz 

Rezystancja blokowania dla nastawy 100 Ω 80 Ω 
±20 Ω 

Rezystancja odblokowania dla nastawy 100 Ω 60 Ω 

Rezystancja blokowania dla nastawy 300 Ω 300 Ω 
±20 Ω 

Rezystancja odblokowania dla nastawy 300 Ω 240 Ω 

Rezystancja blokowania dla nastawy 600 Ω 590 Ω 
±20 Ω 

Rezystancja odblokowania dla nastawy 600 Ω 470 Ω 

Maksymalna pojemność obwodów pomiarowych 5µF 

 

1. Asymetria zdefiniowana jako :  %100

max

minmax
•

−

L

LL

I

II    ( ILmax, ILmin - największy i najmniejszy z prądów fazowych.)
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Parametry odpływów 

Odpływ: 
10 

10R
(1)

 

25 

25R 

40 

40R
 

80 

80R 
125 

1.10
(2) 

1.10R 

1.25
 

1.25R 

1.40 

1.40R 
1.80 1.200 1.315 1.400 

Napięcie znamionowe odpływu 500V 500V/1000V 

Znamionowy prąd ciągły odpływu IN 10A 25A 40A 80A 125A 
25A/500V 

10A/1000V 

40A/500V 

25A/1000V 

63A/500V 

40A/1000V 
80A 200A 315A 400A 

Zakres nastaw prądu znamionowego  IN0 1A÷IN 2A÷IN 4A÷IN 1A÷IN 2A÷IN 2A÷IN 4A÷IN 10A÷IN 25A÷IN 

Przekładnia przetwornika 

prąd/napięcie
(3)

 

25 

mV/A 

15 

mV/A 

12 

mV/A 

6 

mV/A 

25 

mV/A 

15 

mV/A 

12 

mV/A 

6 

mV/A 

3 

mV/A 

1 

mV/A 

Charakterystyka bezpiecznika aM 

Prąd znamionowy bezpiecznika 16A 40A 50A 80A 125A 25A 40A 63A  200A 315A 400A 

Prąd wyłączalny bezpiecznika 120kA 25kA 

Znamionowa trwałość mechaniczna 6 000 000 cykli 1 000 000 cykli 

Maksymalna częstość łączeń 1200/godzinę 

 
1. Odpływy oznaczone literą „R” posiadają dwa styczniki główne połączone w układ rewersyjny, zapewniające 

zmianę kierunku obrotów silnika podłączonego do odpływu. 
2. Odpływy oznaczone cyfrą  „1” wykonane są na napięcie znamionowe 1000V. 
3. Przekładnia uwzględnia zwoje przewodów torów głównych nawinięte na przekładniku. 
 

 

Parametry odpływów 133V/231V 

Odpływ: 2kVA 2,5kVA 4kVA 5kVA 

Napięcie znamionowe trójfazowe 133V lub 231V 

Znamionowy prąd ciągły odpływu IN 133V 8 A 10A 17A 21A 

231V 5 A 6A 10A 12A 

Zakres nastaw prądu znamionowego  IN0 0,5A÷IN 

Przekładnia przetwornika prąd/napięcie
(1)

 25mV/A 

Zakres nastaw rezystancji progu zadziałania i powrotu zabezpieczenia 
upływowego 

1 ÷ 99 kΩ 

Nastawa fabryczna zabezpieczenia upływowego 
centralnego 

blokowanie 7 kΩ 

powrót 13 kΩ 

Nastawa fabryczna zabezpieczenia upływowego 
blokującego 

blokowanie 15 kΩ 

powrót 20 kΩ 

Obwód kontroli ciągłości uziemienia blokowanie 80 Ω 

powrót 60 Ω 

Obwód sterowania blokowanie 580 Ω 

powrót 500 Ω 

1. Przekładnia uwzględnia zwoje przewodów torów głównych nawinięte na przekładniku. 

 

 

Parametry odpływu 24V-42V 

Napięcie znamionowe jednofazowe 42V z odczepem 24V 

Znamionowy prąd ciągły odpływu IN 4 A 

Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego 4 A 

Charakterystyka wyłącznika nadprądowego B 

Zakres nastaw rezystancji progu zadziałania i powrotu zabezpieczenia upływowego 1 ÷ 99 kΩ 

Nastawa fabryczna zabezpieczenia upływowego centralnego 
blokowanie 4 kΩ 

powrót 8 kΩ 

Nastawa fabryczna zabezpieczenia upływowego blokującego 
blokowanie 7 kΩ 

powrót 12 kΩ 
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5.2.1. Parametry istotne ze względu na warunki przeciwwybuchowe. 

 

1. Iskrobezpieczne obwody blokad zewnętrznych przekaźników PM-2 wyprowadzone na 

zaciski 1-2 i 3-4 listew •X1 oraz zaciski 1-2  i 7-8 listwy X11 posiadają charakterystykę 

liniową i poziom zabezpieczenia „ia” oraz następujące parametry elektryczne: 

 

Uo = ±22,2V ; Io = ±34,4mA ; Po = 190,9mW   

Ci =  0  ; Li =  0 

Co =  5µF ; Lo =  0,35H 

 

  

2. Styki przekaźników pomocniczych AK1 i AK2 przekaźników PM-2 wyprowadzone na 

zaciski 5-6-7 i 8-9-10 listew •X1 oraz na zaciski 3-4 i 9-10 listwy X11 mogą pracować w 

obwodach iskrobezpiecznych „ia” i/lub „ib”  o parametrach maksymalnych: 

 

Ui = 95V ; Ii = 4A  

 

3. Styki pomocnicze styczników głównych wyprowadzone na zaciski 11-12 i 13-14 listew 

•X1 oraz zaciski 5-6, 11-12  i 13-14 listwy X11 mogą pracować w obwodach 

iskrobezpiecznych „ia” i/lub „ib”  o parametrach maksymalnych: 

 

Ui = 95V ; Ii = 5A  

 

4. Maksymalna pojemność doziemna sieci 133V/231V, 500V lub 1000V nie może 

przekroczyć: Cmax = 1µF/fazę. 

 

5. Suma doziemnych pojemności fazowych sieci 24V/42V łączonych na zaciski listwy X21 

nie może przekroczyć: Cmax = 1µF/fazę. 
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5.3. Przykładowe wykonania. 

 

Na rysunkach poniżej przedstawiono kilka przykładowych wykonań Wyłącznika 

Stycznikowego Wieloodpływowego typu SKP: 
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6. Budowa i wyposażenie. 

6.1. Obudowa. 

 

Wyłącznik Stycznikowy Wieloodpływowy typu SKP wykonany jest z trzech skrzynek 

ognioszczelnych, połączonych ze sobą z zachowaniem przejść ognioszczelnych. Przejścia 

elektryczne pomiędzy nimi zapewniają izolatory przepustowe. Wszystkie skrzynki posiadają drzwi 

uchylne przez które zapewniony jest dostęp do wnętrza obudowy. 

 

Rys. 1. Wymiary gabarytowe obudowy. 

 

Największa, środkowa skrzynka tworzy komorę główną w której umieszczono wyposażenie 

elektryczne obwodów głównych 500V/1000V. Mniejsza skrzynka przykręcona po jej prawej 

stronie tworzy komorę przyłączową kabli zasilających oraz komorę obwodów napięć 

pomocniczych 133V/231V. Druga mniejsza skrzynka przykręcona po lewej stronie tworzy komorę 

przyłączową kabli sterowniczych i odpływowych. 

Drzwi komory głównej zamykane są poprzez mechanizm zębatkowy i blokowane są 

mechanicznie z napędami odłączników głównych i rozłączników pomocniczych. Blokada 

uniemożliwia załączenie odłączników przy otwartych drzwiach i otwarcie drzwi przy załączonych 
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odłącznikach. Na drzwiach komory głównej umieszczono dziewięć wzierników, przez które można 

kontrolować stan pracy i stany awaryjne odpływów głównych 500V/1000V urządzenia.  

W drzwiach komory obwodów napięć pomocniczych umieszczono dwa wzierniki, przez 

które można kontrolować stan pracy i stany awaryjne odpływów napięć pomocniczych 

133V/231V i 24V/42V. Drzwi komory obwodów napięć pomocniczych i komory przyłączowej kabli 

sterowniczych i odpływowych mocowane są na zawiasach i przykręcane śrubami. Szczegółowy 

opis techniczny obudowy ognioszczelnej typu OSK-1/A, funkcjonowania elementów 

manipulacyjnych i blokad mechanicznych zawarty jest w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej nr 

Ex-DTR-100.00.00.   

 

6.2. Komora główna. 

 

W komorze głównej umieszczono wszystkie oprócz zacisków listew sterujących elementy 

wyposażenia elektrycznego odpływów głównych 500V/1000V wyłącznika stycznikowego SKP. W 

prawej części komory głównej znajdują się odłączniki obwodów głównych, oraz rozłączniki 

obwodów pomocniczych. Na dole po prawej stronie umieszczono transformatory zasilające 

wewnętrzne obwody pomocnicze wyłącznika. W środkowej części komory głównej zabudowane 

zostały półki, na których rozmieszczone są styczniki torów głównych •K wraz ze stycznikami 

pomocniczymi •K4; •K5 i bezpiecznikami •F.  W lewej górnej części komory głównej umieszczono 

stycznik główny toru 315A i zabezpieczające go bezpieczniki – ograniczniki. Na dole po lewej 

stronie umieszczono półki z przekładnikami prądowymi współpracujące z przekaźnikami 

zabezpieczeniowymi PM-2. W lewej części komory, obok drzwi rozmieszczono łączniki 

pomocnicze kontroli zabezpieczeń torów głównych. 

 

Rys. 2. Rozmieszczenie aparatów elektrycznych w komorze głównej wyłącznika SKP-2.1.1. 

 

Na uchylnej płycie umiejscowionej bezpośrednio za drzwiami komory głównej 

zamontowane są przekaźniki sterowniczo – zabezpieczeniowe typu PM-2. Poprzez wzierniki w 

drzwiach obudowy możliwa jest obserwacja stanów pracy poszczególnych odpływów, sygnalizacji 

stanów awaryjnych oraz wartości prądów obciążenia prezentowanych na wyświetlaczu 

ciekłokrystalicznym LCD.  

 

Powyżej opisane rozmieszczenie aparatury elektrycznej wewnątrz komory głównej dotyczy 

wyłącznika stycznikowego w wykonaniu SKP-2.1.1. Dla pozostałych wykonań, ze względu na różną 

ilość odpływów i wielkość styczników głównych rozmieszczenie to może być inne.  
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6.3. Komora przyłączowa kabli zasilających i obwodów napięć 

pomocniczych. 

 

W komorze przyłączowej kabli zasilających umieszczone są zaciski do podłączenia kabli 

zasilających wyłącznik.  Dla każdego z dopływów przeznaczona jest para zacisków śrubowych do 

podłączenia dwóch przewodów zasilających z żyłami o przekroju od 25 mm
2
 do 120 mm

2
. Zaciski 

przyłączowe przewodów ochronnych umożliwiają przyłączenie przewodów z żyłami o przekroju  

od 4 mm
2
 do 70 mm

2
. Kable zasilające wprowadzane są do komory poprzez 4 wpusty typu WK65 

w których zakres dopuszczalnych średnic zewnętrznych kabli wynosi ∅ 50÷65 mm.  

 

Rys. 3. Rozmieszczenie wpustów kablowych komory dopływowej i obwodów napięć 

pomocniczych wyłącznika SKP-2.1.1. 

 

W przypadku wykonania wyłącznika SKP wyposażonego dodatkowo w obwody napięć 

pomocniczych, w dolnej części tej komory znajduje się wyposażenie elektryczne (transformator 

separujący, styczniki główne i pomocnicze oraz przekaźniki sterowniczo-zabezpieczające PM-2) 

odpływów 133V/231V oraz 24V/42V. Podłączenie kabli odpływowych napięć pomocniczych 

133V/231V możliwe jest poprzez złącza ognioszczelne typu ZW–40 zabudowanych na bocznej 

ściance komory. Obwody napięć pomocniczych 24V/42V i obwody sterowania mogą być 

podłączone bezpośrednio do zacisków listew poprzez wpusty W30M  (zakres dopuszczalnych 

średnic zewnętrznych kabli ∅ 20÷30 mm) i/lub W20M (zakres dopuszczalnych średnic 

zewnętrznych kabli ∅ 10÷20 mm). Dopuszcza się podłączenie kabli odpływów 133V/231V 

poprzez wpusty kablowe W30M i/lub W20M bezpośrednio do listew pośredniczących X24 i X25 

odpływów 133V/231V.  
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6.4. Komora przyłączowa kabli odpływowych. 

 

W komorze tej umieszczone są zaciski przyłączowe kabli odpływowych, listwa zaciskowa 

obwodów napięć pomocniczych 24V/42V, oraz listwy zaciskowe iskrobezpiecznych obwodów 

sterowania. Zaciski przyłączowe odpływów od 25A do 200A przystosowane są do podłączenia 

przewodu z żyłami o przekroju od 4 mm
2 do 95 mm

2
. Zaciski przyłączowe odpływów 315A i 400A 

przystosowane są do podłączenia przewodu z żyłami o przekroju od 25 mm
2 do 120 mm

2
. Zaciski 

przyłączowe przewodów ochronnych umożliwiają przyłączenie przewodów z żyłami o przekroju  

od 4 mm
2
 do 70 mm

2
. Maksymalny przekrój przewodów jakie można podłączyć do listew 

sterujących wynosi 4 mm
2
. Standardowo w wyłączniku stycznikowym SKP-2.1.1 zastosowane są 

następujące rodzaje wpustów: 

 

• Wpust WK-65 dla kabli i przewodów średnicach ∅ 50÷65 mm - 1 szt. 

• Wpust W50M dla kabli i przewodów średnicach ∅ 40÷50 mm -  4 szt. 

• Wpust W40M dla kabli i przewodów średnicach ∅ 30÷40 mm -  4 szt. 

• Wpust W20M dla kabli i przewodów średnicach ∅ 10÷20 mm -  12 szt. 

 

Po uzgodnieniach z producentem, możliwe jest wyposażenie wyłącznika stycznikowego SKP w 

inny niż standardowy zestaw wpustów kablowych. 

 

Na rysunku poniżej przedstawiono rozmieszczenie wpustów kablowych dla wyłącznika 

stycznikowego SKP-2.1.1. Dla innych wykonań ilość i rodzaj wpustów kablowych może się różnić 

od tych przedstawionych poniżej.  

 

Rys. 4. Rozmieszczenie wpustów kablowych komory odpływowej wyłącznika SKP-2.1.1. 
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6.5. Połączenia wewnętrzne. 

Obwody silnoprądowe wyłącznika stycznikowego typu SKP w zależności od obciążalności 

torów wykonane są za pomocą następujących materiałów: 

1. Dopływy i odpływy 315A÷400A wykonane są z profilowanych szyn miedzianych o 

przekroju 150mm
2
  mocowanych poprzez izolatory do ścianek obudowy i wsporników. 

Przejścia pomiędzy komorami dopływów i odpływów 400A wykonane są za pomocą 

dwóch połączonych równolegle przepustów o znamionowej obciążalności 350A.   

2. Odpływy 200A wykonane są za pomocą przewodu typu LgYc o przekroju 70 mm
2
.  

3. Odpływy 125A wykonane są za pomocą przewodu  typu LgYc o przekroju 50 mm
2
.  

4. Odpływy 80A wykonane są za pomocą przewodu typu LgYc o przekroju 25 mm
2
. 

5. Odpływy 40A wykonane są za pomocą przewodu typu LgYc o przekroju 16 mm
2
. 

6. Odpływy 25A wykonane są za pomocą przewodu typu LgYc o przekroju 10 mm
2
. 

7. Obwody pomocnicze 500V wykonano za pomocą przewodu LgYc 0,5 mm
2
 750V. 

8. Obwody pomocnicze 1000V wykonano za pomocą przewodu LgYk 1,5 mm
2
 1500V. 

9. Obwody sterowania i kontrolno-pomiarowe realizowane są za pomocą przewodu typu 

LgY 0,5 mm
2
 500V w kolorze czarnym i niebieskim. 

 

Wszystkie wewnętrzne obwody iskrobezpieczne prowadzone są przewodami w kolorze 

niebieskim, w izolacji poliwinitowej o napięciu znamionowym 500V. Przewody każdego z 

obwodów iskrobezpiecznych odseparowane są od pozostałych obwodów poprzez umieszczenie 

ich w dodatkowej koszulce elektroizolacyjnej o grubości ścianek minimum 0,5 mm i 

wytrzymałości elektrycznej 3500V. 

 

6.6. Zaciski uziemiające. 

Wyłącznik stycznikowy typu SKP posiada zewnętrzny i wewnętrzne zaciski uziemiające do 

połączenia go w miejscu zainstalowania z systemem uziemiających przewodów ochronnych. 

Zaciski uziemiające są trwale przyspawane do metalowej obudowy zapewniającej połączenie 

elektryczne pomiędzy nimi. Zewnętrzny zacisk uziemiający posiada śrubę dociskową z gwintem 

M16 do przykręcania przewodów zakończonych końcówką oczkową, taśm stalowych lub 

płaskowników.  Dla każdego przewodu dopływowego i odpływowego wyłącznika stycznikowego 

SKP przewidziano jeden zacisk uziemiający do podłączenia przewodu ochronnego lub 

wyrównawczego o przekroju  od 4 mm
2
 do 70 mm

2
. 
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6.7. Wyposażenie dodatkowe. 

 

Wyłącznik Stycznikowy Wieloodpływowy typu SKP, na specjalne zamówienie może być 

wyposażony w dodatkowe wewnętrzne elementy kontroli i sterowania takie jak: przekaźnik 

kontroli faz napięcia zasilającego, licznik czasu pracy, moduł bezprzewodowej transmisji danych 

itp. Pod warunkiem, że nie pogorszy to bezpieczeństwa przeciwwybuchowego i bezpieczeństwa 

pracy urządzenia. Możliwość wyposażenia konkretnego typu wyłącznika w dodatkowe elementy 

kontroli i sterowania musi być każdorazowo uzgadniana z producentem. 

Na specjalne zamówienie możliwe jest wyprowadzenie na listwy zaciskowe zestyków 

pomocniczych styczników o funkcjach  innych niż standardowe  wynikające z niniejszej instrukcji 

obsługi (np. styki normalnie otwarte zamiast normalnie zamkniętych). 

 

6.7.1. Przekaźnik kontroli faz. 

 

Wyłącznik Stycznikowy Wieloodpływowy typu SKP może być wyposażony w przekaźnik 

kontroli faz typu PKF, blokujący załączenie styczników głównych lub powodujący jego wyłączenie 

w następujących przypadkach: 

 

1. Napięcie zasilające wyłącznik jest mniejsze niż 0,75 UN. 

2. Kolejność faz napięcia zasilającego wyłącznik jest nieprawidłowa. 

3. Występuje brak napięcia jednej z faz zasilających wyłącznik. 

 

W zależności od wartości napięcia zasilającego wyłącznik zaciski 3-4 na listwie przekaźnika 

PKF powinny być połączone dla napięcia 1000V i rozłączone dla napięcia 500V zgodnie z 

rysunkiem poniżej: 

 

 

 

Aby przekaźnik PKF oddziaływał na pracę stycznika głównego należy w przekaźniku 

sterującym PM-2 w grupie nastaw „Stycznik główny”, nastawę 

„Blok. wewn.5 ~ K” ustawić na „TAK”. 

21 3 4 5

L1

6

L2 L3

21 3 4 5

L1

6

L2 L3

Dla napięcia zasilającego 1000VDla napięcia zasilającego 500V
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6.7.2. Licznik czasu pracy. 

 

Wyłącznik Stycznikowy Wieloodpływowy typu SKP może być wyposażony w licznik czasu 

pracy. Licznik podłączony jest do zacisków cewki stycznika głównego i zlicza czas występowania 

napięcia na tej cewce a tym samym czas pracy stycznika głównego odpływu. Licznika czasu pracy 

nie można ustawić na odpowiednią wartość ani wyzerować. Po osiągnięciu maksymalnego 

wskazania 99999,99 godzin pracy licznik się automatycznie zeruje.  

 

 

6.7.3. Wyłączniki silnikowe na odpływie. 

 

Wyłącznik Stycznikowy Wieloodpływowy typu SKP może być wykonany w wersji z dwoma 

wyłącznikami silnikowymi magneto-termicznymi podłączonymi do odpływu. Umożliwia to 

podłączenie dwóch urządzeń do jednego odpływu wyłącznika SKP z zachowaniem ich ochrony 

przeciążeniowej i zwarciowej. Rozwiązanie to powoduje następujące ograniczenia: 

 

1. Możliwe jest tylko jednoczesne sterowanie obu urządzeń. 

2. Rozwiązanie to może być stosowane tylko w odpływach o napięciu znamionowym 500V. 

3. Maksymalny przekrój przewodów odpływowych podłączanych bezpośrednio do 

wyłączników silnikowych magneto-termicznych wynosi 6 mm². 

4. Stała, nie regulowana nastawa prądu zwarciowego wynosząca około 13 x Ith (patrz 

tabela poniżej). 

5. Po zadziałaniu członu termicznego lub magnetycznego wyłączników silnikowych, 

konieczne jest otwarcie komory przyłączowej kabli odpływowych i ponowne załączenie 

wyłączników za pomocą przycisku „START”.  

6. W rozwiązaniu tym możliwe jest zastosowanie dowolnych dwóch wyłączników spośród 

wymienionych w tabeli poniżej.  

 
Typ 

Wyłącznika 
Zakres nastaw 
zabezpieczenia 

termicznego 
Ith 

Próg prądowy 
zabezpieczenia 
magnetycznego 

Zdolność wyłączania 
zwarcia 

Moc znamionowa 
AC-3 

500V 660V 500V 660V 

 [ A ] [ A ] [ kA ] [ kA ] [ kW ] [ kW ] 

GV2-ME04 0,40 … 0,63 8 100 100 0,25 0,37 

GV2-ME05 0,63 … 1,00 13 100 100 0,37 0,55 

GV2-ME06 1,00 … 1,60 22,5 100 100 0,75 1,1 

GV2-ME07 1,60 … 2,50 33,5 100 3 1,1 1,5 

GV2-ME08 2,5 … 4,0 51 100 3 2,2 3 

GV2-ME10 4,0 … 6,3 78 50 3 3 4 

GV2-ME14 6,3 … 10  138 10 3 5,5 7,5 

GV2-ME16 9,0 … 14  170 6 3 7,5 11 

GV2-ME20 13 … 18 223 6 3 9 15 

GV2-ME21 17 … 23 327 4 3 11 18,5 

GV2-ME22 20 … 25 327 4 - 15 - 
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6.7.4. Dodatkowy odpływ do zasilania zwalniaków. 

 

Wyłącznik Stycznikowy Wieloodpływowy typu SKP może być wyposażony w dodatkowe 

odpływy do zasilania urządzeń pomocniczych np. zwalniaków. Odpływ taki sterowany jest 

poprzez stycznik główny •K co powoduje, że napięcie na tym odpływie załączane jest 

jednocześnie z napięciem na odpływie głównym. Ponieważ odpływ ten jest połączony z 

odpływem głównym, odpływy te mają wspólne zabezpieczenie upływowe blokujące. 

Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe odpływu do zasilania zwalniaków zrealizowane jest za 

pomocą wyłącznika silnikowego o parametrach podanych w tabeli w rozdziale 6.5.3. Ograniczenia 

wymienione w punktach 2,3,4,5 tego rozdziału mają zastosowanie również w przypadku odpływu 

do zasilania zwalniaków.   

 

 

 

6.7.5. Separator magistrali RS-485. 

Wyłącznik Stycznikowy Wieloodpływowy typu SKP, na specjalne zamówienie może być 

wyposażony w separator umożliwiający odseparowanie wewnętrznej nieiskrobezpiecznej 

magistrali RS-485 od podłączanej z zewnątrz magistrali iskrobezpiecznej. Separacja odbywa się 

poprzez moduł D1061S. Iskrobezpieczny obwód RS-485 wyprowadzonego na zaciski A i B listwy 

XRS posiada następujące parametry: 

 

Uo = 3,7 V;  Io = 93 mA;  Po = 85 mW;   

Ui = DC 30 V;  Ii = 136 mA;     

Co =  1000µF;  Lo =  54,9mH;  Lo/ Ro = 5548,4 µH/Ω; 
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6.8. Schematy obwodów głównych. 

6.8.1. Tory dopływowe. 

 

Wyłącznik stycznikowy wieloodpływowy typu SKP-2.1.1 wyposażony jest w dwa tory 

dopływowe o maksymalnej obciążalności prądowej 400A każdy. Tory dopływowe mogą być 

wykonane z przełączalnymi lub nie uzwojeniami pierwotnymi transformatorów pomocniczych. 

Pozwala to na przystosowanie toru dopływowego do pracy z napięciem zasilającym 500V lub 

1000V. Na rysunkach poniżej przedstawiono schematy elektryczne tych dwóch wykonań: 

Rys.5. Schemat elektryczny toru dopływowego bez możliwości przełączania transformatorów. 

 

Rys. 6. Schemat elektryczny toru dopływowego z możliwością przełączania transformatorów. 
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6.8.2. Tory odpływowe. 

 

Tory odpływowe w wyłączniku stycznikowym wieloodpływowym typu SKP mogą być 

wykonane z pojedynczym stycznikiem głównym lub dwoma stycznikami głównymi połączonymi w 

układzie rewersyjnym do zasilania maszyn w których wymagane są dwa kierunki obrotów silnika 

np. stacji napinających.  

 

6.8.2.1. Odpływ z pojedynczym stycznikiem głównym 

 

Każdy z torów odpływowych wyłącznika SKP podłączony jest do zacisków odłącznika Q• 

poprzez bezpieczniki - ograniczniki •F. Bezpieczniki te posiadają charakterystykę nie 

pełnozakresową (dobezpieczeniową) typu aM i przystosowane są do współpracy ze stycznikami 

próżniowymi i powietrznymi w układach zasilania obciążeń typu silnikowego. Bezpieczniki te 

dobezpieczają odpływ przed skutkami zwarcia. Napięcie z bezpieczników podawane jest na 

stycznik •K który jest głównym elementem wykonawczym podającym napięcie na zaciski 

wyjściowe. Stycznik ten sterowany jest za pomocą NO styków 1-2 stycznika •K4 i NZ styków 21-22 

stycznika •K5. Stycznik •K5 wykorzystywany jest do zamykania obwodu pomiarowego 

zabezpieczenia upływowego blokującego kontrolującego rezystancję izolacji doziemnej kabli 

odpływowych przed załączeniem napięcia. 

Do zacisków wyjściowych stycznika może być podłączony ochronnik przepięciowy •OP, 

tłumiący przepięcia jakie pojawiają się podczas procesów łączeniowych. Ochronnik ten jest 

stosowany tylko ze stycznikami posiadającymi komory próżniowe. W torze za stycznikiem 

głównym umieszczone są przetworniki prąd/napięcie •T1, •T2, •T3 które współpracują z 

przekaźnikiem sterowniczo - zabezpieczeniowym •K1 i służą do pomiaru prądu obciążenia. 

Poprzez gwiazdę diodową •V1 przekaźnik •K1 dokonuje pomiaru rezystancji izolacji doziemnej 

obwodów podłączonych do odpływu. Przy załączonym styczniku •K5 za pomocą łącznika S1 

poprzez rezystor umieszczony wewnątrz obudowy gwiazdy diodowej możemy sprawdzić 

poprawność działania zabezpieczenia upływowego przekaźnika •K1.    

 Na listwę •X2 zostały wyprowadzone obwody sterowania służące do wzajemnego 

uzależniania pracy poszczególnych odpływów. Wykonując określone połączenia pomiędzy 

zaciskami listew •X2 poszczególnych przekaźników •K1 sterujących oraz programując 

odpowiednio nastawy przekaźników możemy skonfigurować odpływy do pracy z urządzeniami 

wielosilnikowymi jedno lub dwubiegowymi.  Możemy też wprowadzić wzajemne uzależnienia, 

blokady oraz opóźnienia czasowe pomiędzy załączaniem poszczególnych styczników głównych.  
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Rys. 7. Schemat elektryczny odpływu z pojedynczym stycznikiem. 
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6.8.2.2. Odpływ z dwoma stycznikami głównymi. 

 

Odpływ z dwoma stycznikami głównymi •KA i •KB połączonymi w układzie rewersyjnym 

posiada dwa styczniki pomocnicze •K41 i •K42 sterowane za pomocą przekaźnika •K1. Stycznik 

•KA sterowany jest za pomocą NO styków 1-2 stycznika •K41 i NZ styków 21-22 stycznika •K5. 

Stycznik •KB sterowany jest za pomocą NO styków 1-2 stycznika •K42 i NZ styków 21-22 stycznika 

•K5. W zależności od nastaw wykonanych w przekaźniku PM-2 odpływ ten może pracować 

zarówno jako odpływ rewersyjny jak i zwykły odpływ z pojedynczym stycznikiem. 

 

Rys. 8. Schemat elektryczny odpływu z dwoma stycznikami głównymi w układzie rewersyjnym 
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7. Zasada działania. 

7.1. Podstawowe funkcje i możliwości układu. 

 

Układ elektryczny Wyłącznika Stycznikowego typu SKP umożliwia: 

 

1.  Prawidłową pracę aparatury sterowniczej, łączeniowej i kontrolno-pomiarowej przy 

zmianach napięcia sieci zasilającej od  0,85 ÷  1,1 Un. 

2.  Sprawdzenie prawidłowości wykonanych połączeń i funkcjonalnego działania układu bez 

załączenia napięcia na zaciski odpływowe, w tym sprawdzenie obwodów sterowania oraz 

obwodów sygnalizacyjnych i obwodów wzajemnych uzależnień i blokad. 

3.  Sterowanie zdalne za pośrednictwem przekaźnika sterowniczo - zabezpieczeniowego. 

4.  Kontrolę obwodów sterowniczych. Zwarcie lub przerwanie przewodów sterowniczych, jak 

również wzrost rezystancji kontrolowanego obwodu powoduje blokowanie przekaźnika 

sterowniczo - zabezpieczeniowego i uniemożliwia załączenie stycznika głównego. 

Krótkotrwały wzrost napięcia zasilającego do wartości 1,5 UN nie spowoduje samoczynnego, 

niekontrolowanego załączenia przekaźnika sterowniczego. 

5.  Kontrolę (za pośrednictwem przekaźnika sterowniczo – zabezpieczeniowego) rezystancji 

izolacji każdego odpływu przed załączeniem styczników głównych. Obniżenie rezystancji 

odpływu powoduje zablokowanie obwodu sterowania i uniemożliwia załączenie 

przekaźnika sterowniczego a tym samym stycznika głównego tego odpływu. 

6.  Sterowanie sygnalizacją ostrzegawczą o programowanym czasie trwania realizowaną za 

pomocą przekaźnika sterowniczo - zabezpieczeniowego. Załączenie stycznika głównego  

następuje po wybrzmieniu sygnału ostrzegawczego (lub bezzwłocznie). 

7.  Ochronę przed skutkami przeciążeń, zwarć i zaników prądu w jednej z faz za pomocą 

przekaźnika sterowniczo - zabezpieczeniowego dla każdego z odpływów.  

8.  Kontrolę prawidłowego działania członu zwarciowego przekaźnika 

sterowniczo- zabezpieczeniowego dla każdego z odpływów. 

9.  Kontrolę prawidłowego działania członu upływowego przekaźnika 

sterowniczo - zabezpieczeniowego dla każdego z odpływów. 

  

W układzie elektrycznym istnieją następujące sygnalizacje świetlne informujące o: 

 

1.  Obecności napięć zasilających przed odłącznikami obwodów głównych i rozłącznikami 

obwodów pomocniczych. 

2.  Zadziałaniu członu upływowego przekaźnika sterowniczo - zabezpieczeniowego dla każdego 

z odpływów.  

3.  Zadziałaniu członu zwarciowego przekaźnika sterowniczo - zabezpieczeniowego dla każdego 

z odpływów. 

4.  Zadziałaniu członu przeciążeniowego przekaźnika sterowniczo - zabezpieczeniowego dla 

każdego z odpływów. 

5.  Zadziałaniu członu asymetrowego przekaźnika sterowniczo - zabezpieczeniowego dla 

każdego z odpływów. 

6.  Sygnalizacja świetlna informująca o załączeniu styczników głównych. Sygnalizacja ta działa 

również wówczas gdy przy otwartych odłącznikach głównych załączamy styczniki główne 

bez podania napięcia na odpływy.  
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7.2. Zasada działania automatyki sterującej.  

 

Po załączeniu łącznika pomocniczego Q2 (Q4) następuje podanie napięcia na 

transformator T2 (T4) i zasilenie napięciem 24V układu sterowania stycznikiem głównym •K.  

Głównym elementem obwodu sterowania stycznika głównego •K jest przekaźnik 

mikroprocesorowy •K1. Przekaźnik ten łączy w sobie wszystkie funkcje kontrolno-pomiarowe i 

zabezpieczeniowe pojedynczego odpływu. Podanie napięcia zasilającego przekaźnik •K1 

powoduje sprawdzenie jego obwodów wewnętrznych i przygotowanie do pracy. Po stwierdzeniu 

prawidłowości działania wszystkich obwodów przekaźnika i czasie około 1 s następuje załączenie 

stycznika pomocniczego •K5 który swoimi NO stykami 3-4 zamyka obwód pomiarowy 

zabezpieczenia upływowego blokującego. W przypadku gdy zmierzona rezystancja izolacji 

doziemnej odpływu jest mniejsza od nastawionej w przekaźniku następuje przejście układu w 

stan blokady uniemożliwiający załączenie stycznika głównego. Informacja o blokadzie podawana 

jest na wyświetlaczu LCD przekaźnika •K1. W przypadku prawidłowej rezystancji izolacji 

doziemnej przekaźnik przechodzi w stan gotowości i oczekuje na polecenie załączenia stycznika 

głównego. Polecenie to może być wydane zdalnie poprzez podłączenie diody półprzewodnikowej 

do jednego z zewnętrznych obwodów sterowania wyprowadzonych na zaciski 1-2 i 3-4 listwy •X1 

lub lokalnie poprzez podanie napięcia 24V do zacisków wewnętrznego obwodu sterowania 

wyprowadzonego na zaciski 9-12 listwy •X2. Sterowanie lokalne umożliwia uzależnianie pracy 

stycznika głównego odpływu od stanów pracy innych odpływów. 

Innym sposobem sterowania lokalnego jest zaprogramowanie przekaźnika •K1 do pracy 

synchronicznej i wykonanie połączeń na listwach •X2 tak aby styczniki •K4 i •K5 były sterowane 

przekaźnikiem •K1 zainstalowanym na innym odpływie. Jest to tzw. tryb pracy grupowej w 

którym jeden z przekaźników •K1 (nadrzędny) może sterować wieloma stycznikami głównymi. 

Styczniki te są załączane jednocześnie (bez opóźnień czasowych). Pozostałe przekaźniki •K1 

(podrzędne) dostosowują swój stan pracy do przekaźnika nadrzędnego. W przypadku wystąpienia 

stanu awaryjnego lub blokady związanej z którymkolwiek z przekaźników •K1 następuje 

wyłączenie całej grupy styczników głównych. 

Załączenie stycznika głównego może odbywać się bezzwłoczne lub ze zwłoką czasową 

przeznaczoną na wygenerowanie sygnalizacji ostrzegawczej. Czas trwania tej zwłoki 

programowany jest w zakresie 1÷25 sekund. 

Po upływie czasu trwania sygnalizacji ostrzegawczej lub po czasie około 0,5 sekundy ( w 

przypadku zaprogramowania zerowego czasu trwania sygnalizacji ostrzegawczej) następuje 

wyłączenie stycznika •K5 i otwarcie obwodów pomiarowych zabezpieczenia upływowego. Po 

dalszym 0,5 sekundowym opóźnieniu następuje załączenie stycznika •K4 który swoimi NO 

stykami 1-2 załącza stycznik główny. Przekaźnik przechodzi do stanu pracy w którym poprzez 

przetworniki •T1, •T2, •T3 przeprowadza ciągły pomiar prądu dla każdej fazy odpływu. Wzrost 

prądu powyżej zaprogramowanej wartości prądu znamionowego powoduje pojawienie się na 

wyświetlaczu LCD komunikatu o wystąpieniu przeciążenia. Dodatkowo odliczany jest szacunkowy 

czas jaki pozostał do wyłączenia stycznika głównego. Jeżeli nastąpi odliczenie tego czasu do zera 

przekaźnik •K1 wyłączy stycznik główny •K i przejdzie do stanu blokady. Na wyświetlaczu pojawi 

się komunikat o blokadzie i czasie po jakim nastąpi odblokowanie układu. Wzrost prądu powyżej 

zaprogramowanej wartości prądu zwarcia spowoduje natychmiastowe wyłączenie stycznika 

głównego i komunikat o wystąpieniu stanu zwarcia. Wystąpienie asymetrii prądów płynących w 

poszczególnych fazach która przekracza wartość zaprogramowaną w przekaźniku •K1 spowoduje 

natychmiastowe wyłączenie stycznika głównego i komunikat na wyświetlaczu o wystąpieniu 

stanu asymetrii. 
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Przekaźnik •K1 poprzez zacisk C11 sprawdza prawidłowość załączenia stycznika głównego. 

Jeżeli po prawidłowym wysterowaniu zdalnym lub lokalnym odpływu nie nastąpi w przeciągu 1 

sekundy załączenie stycznika głównego lub podczas pracy nastąpi niespodziewane wyłączenie 

stycznika głównego przekaźnik •K1 zgłosi awarię stycznika głównego. Wyłączenie stycznika 

głównego spowodowane wystąpieniem blokady lub innej awarii nie jest odczytywane przez układ 

jako stan awaryjny stycznika głównego. 

Przekaźnik •K1 może również wyłączyć stycznik główny w przypadku wystąpienia innych 

blokad na które zostało zaprogramowane jego działanie. Dokładny opis możliwości 

programowania przekaźnika •K1 zostały zamieszczone w instrukcji obsługi przekaźnika PM-2.   

 

Za pomocą łączników S1 i S4 przełączanych za pomocą klucza specjalnego (trzpień 

trójkątny) możemy wykonać następujące czynności kontrolne jednocześnie wszystkich 

przekaźników •K1: 

 

  < 0 > - pozycja neutralna 

  < 1 > - kasowanie członów zwarciowych zabezpieczeń nadprądowych 

  < 2 > - kontrola członów zwarciowych zabezpieczeń nadprądowych 

  < 3 > - kontrola zabezpieczeń upływowych  

 

Kontrola zabezpieczeń upływowych < 3 > może być przeprowadzona przy wyłączonych 

stycznikach głównych •K i załączonych stycznikach pomocniczych •K5 tj. w stanie gotowości 

przekaźnika sterowniczo – zabezpieczeniowego •K1. Kontrola polega na połączeniu jednego z 

przewodów fazowych odpływu do zacisku uziemiającego, poprzez rezystancję •R1, zestyki 

stycznika •K5 i styki łącznika S1. Powoduje to przejście przekaźnika •K1 w stan blokady 

uniemożliwiający załączenie stycznika głównego. Stan blokady sygnalizowany jest za pomocą 

diody LED i komunikatu na wyświetlaczu LCD. 

Kontrola zabezpieczeń nadprądowych może być przeprowadzona przy wyłączonych 

stycznikach głównych •K. Po ustawieniu łącznika w pozycji < 2 > i odczekaniu około 5 sekund 

następuje samokontrola obwodów pomiarowych zabezpieczenia nadprądowego w przekaźnikach 

•K1. Polega ona na podaniu na zaciski do których podłączone są przetworniki pomiarowe, sygnału 

napięciowego odpowiadającego napięciu jakie uzyskamy z przetwornika przy przepływie prądu 

odpowiadającemu prądowi zwarcia. W przypadku prawidłowego działania członu nadprądowego 

w przekaźnikach  •K1 na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Test zabezpiecz. zwarciow. – OK. !”. 

W przypadku nieprawidłowej pracy tych obwodów pojawi się komunikat: „Test zabezpiecz. 

zwarciow. – Błąd !”. 

Kasowanie członów zwarciowych zabezpieczeń nadprądowych odbywa się po ustawieniu 

łącznika S1 w pozycji  < 1 >.  

Ustawienie i pozostawienie łącznika S1 w pozycji  < 1 > powoduje podanie do przekaźników 

•K1 sygnału lokalnego STOP i zablokowanie pracy wszystkich odpływów głównych. 
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8. Obsługa i eksploatacja Wyłącznika Stycznikowego 

Wieloodpływowego typu SKP. 

8.1. Zagrożenia, jakie może powodować wyłącznik stycznikowy podczas 

użytkowania. 

 

1. Elementy wewnętrzne wyłącznika znajdują się pod napięciem. Dlatego wykonywanie 

jakichkolwiek czynności wewnątrz urządzenia przy załączonym napięciu od strony 

zasilania grozi porażeniem prądem elektrycznym. 

2. Parametry elektryczne elementów zastosowanych w urządzeniu dobierane są pod 

kątem napięć i prądów znamionowych wyłącznika. Stosowanie innych, nie zgodnych ze 

specyfikacją części zamiennych o gorszych parametrach elektrycznych może 

powodować przegrzanie się urządzenia a nawet powstanie pożaru. 

3. Elementy wewnętrzne wyłącznika podczas eksploatacji mogą nagrzewać się do 

temperatury powyżej 50°C. Dotknięcie tych elementów bezpośrednio po wyłączeniu 

grozi poparzeniem. Dlatego też przed przystąpieniem do napraw i konserwacji należy 

odczekać czas niezbędny do schłodzenia urządzenia. 

4. Wyłącznik stycznikowy ze względu na swój ciężar może stanowić zagrożenie urazami 

ciała ( przygniecenia ). Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę podczas jego 

transportu i instalacji. 

 

8.2. Warunki bezpiecznego użytkowania wyłącznika stycznikowego. 

 

1. Wszystkie czynności związane z instalacją, konserwacją, przeglądami i naprawami 

wyłącznika stycznikowego powinny być wykonywane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i upoważnienia właściwe dla danego Zakładu Górniczego, do 

pracy z urządzeniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym do 1kV. 

2. Wszelkie czynności związane z konserwacją i naprawami wyłącznika stycznikowego 

należy wykonywać przy wyłączonym i zabezpieczonym przed załączeniem napięciu od 

strony zasilania. 

3. Wyłącznik stycznikowy mogą obsługiwać osoby przeszkolone posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 

4. Wyłącznik stycznikowy należy eksploatować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

dotyczącymi urządzeń o napięciu do 1kV. 

5. Zabrania się otwierania pokrywy komory dopływowej przy załączonym napięciu od 

strony zasilania. 

6. Zabrania się zdejmowania osłon w komorze głównej przy załączonym rozłączniku 

głównym. 

7. Zabrania się eksploatowania wyłącznika stycznikowego przy uszkodzonych wpustach 

kablowych, pokrywach i drzwiach obudowy.  

8. Zabrania się podłączania do wyłącznika stycznikowego kabli i przewodów z uszkodzoną 

izolacją. 
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8.3. Przygotowanie wyłącznika stycznikowego do pracy. 

 

Uwaga 1 : Wszystkie czynności związane z instalacją, konserwacją, przeglądami i 

naprawami powinny być wykonywane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia i upoważnienia właściwe dla 

danego Zakładu Górniczego do pracy przy urządzeniach 

elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV. 

Uwaga 2 :  Nastawy przekaźnika sterowniczo-zabezpieczeniowego typu PM-2 powinny 

wykonywać osoby przeszkolone przez producenta przekaźnika. 

 

Przed zainstalowaniem wyłącznika stycznikowego SKP w miejscu eksploatacji należy 

dokonać następujących czynności kontrolno - sprawdzających: 

 

1.  Sprawdzić kompletność i stan podzespołów zainstalowanych w wyłączniku 

stycznikowym. 

2.  Sprawdzić stan osłon, wpustów kablowych i zacisków przyłączowych. 

3.  Sprawdzić stan zacisków uziemiających. 

4.  Sprawdzić stan zamknięć, uszczelnień i pokryć antykorozyjnych obudowy oraz stan 

powierzchni ognioszczelnych. 

5.  Sprawdzić dopasowanie napięć znamionowych odpływów wyłącznika stycznikowego do 

napięć znamionowych zasilanych urządzeń. 

6.  Sprawdzić dopasowanie mocy znamionowych odpływów wyłącznika stycznikowego do 

mocy znamionowych zasilanych urządzeń. 

7.  Upewnić się czy osoba uprawniona dokonała nastaw przekaźnika PM-2 zgodnie z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji zasilanego urządzenia. 

8.  Upewnić się czy znamionowe napięcie dopływowe wyłącznika stycznikowego 

odpowiada napięciu znamionowemu sieci w miejscu zainstalowania.  

 

Uwaga ! : W wyłącznikach stycznikowych SKP posiadających możliwość przełączania 

znamionowego napięcia dopływowego pomiędzy 500V i 1000V należy 

dopasować znamionowe napięcie dopływowe wyłącznika stycznikowego do 

napięcia sieci zasilającej poprzez zmianę połączeń na listwie zaciskowej XP. 

Schemat połączeń na listwie XP w zależności od napięcia znamionowego sieci 

przedstawia rysunek poniżej: 

 

1 2 3

1 2 31000V

500V 4

4
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8.4. Instalowanie. 

 

Uwaga 1 : Wszystkie czynności związane z instalacją, konserwacją, przeglądami i 

naprawami powinny być wykonywane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia i upoważnienia właściwe dla 

danego Zakładu Górniczego do pracy przy urządzeniach 

elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV. 

Uwaga 2 :  Nastawy przekaźnika sterowniczo-zabezpieczeniowego typu PM-2 powinny 

wykonywać osoby przeszkolone przez producenta przekaźnika. 

 

 

Miejsce instalacji wyłącznika stycznikowego powinno spełniać wymagania warunków pracy 

urządzenia. Powinno być dobrane tak, aby nie narażać wyłącznika na uszkodzenia mechaniczne. 

W miarę możliwości wyłącznik należy instalować w miejscu suchym. W miejscach zagrożonych 

pojawieniem się wody wyłącznik należy zawiesić lub ustawić na podwyższeniu. Po ustawieniu 

wyłącznika należy wykonać następujące czynności instalacyjne: 

 

1.  Dokonać podłączeń przewodów dopływowych i odpływowych, zwrócić szczególną 

uwagę, aby nie powstały naprężenia kabli mogące doprowadzić do ich uszkodzeń lub 

wyrwania wpustów kablowych. 

2.  Sprawdzić poprawność uziemienia obudowy wyłącznika stycznikowego. Obudowa musi 

być poprzez zaciski „PE” połączona z kopalnianą siecią uziemiających przewodów 

ochronnych. 

3.  Do zacisków na listwie sterowniczej podłączyć przewody sterownicze. 

4.  Sprawdzić poprawność i trwałość wykonanych połączeń. 

5.  Zabezpieczyć kable dopływowe, odpływowe i sterownicze przed wysuwaniem się 

poprzez dokręcenie śrub dociskowych wpustów kablowych. 

6.  Dokładnie przykręcić śruby pokryw komór przyłączowych. 

7.  Upewnić się czy osoba uprawniona dokonała nastaw przekaźnika PM-2 zgodnie z 

wymaganiami podanymi w dokumentacji zasilanego urządzenia. 

8.  Sprawdzić działanie rozłączników poprzez kilkukrotne dokonanie czynności 

łączeniowych. 

9.  Sprawdzić poprawność działania obwodów zabezpieczeń upływowych odpływów 

500V/1000V przy pomocy łącznika S1. Po ustawieniu łącznika w pozycji 3 na elewacji 

przekaźników sterowniczo – zabezpieczeniowych PM-2 powinny zaświecić się diody LED 

oznaczona symbolem . Na wyświetlaczu LCD powinien pojawić się komunikat: 

 

 

( wskazanie przekaźników może się różnić w zależności zaprogramowanych 

komunikatów dla rezystancji 1). 

 

!!! Blokada !!! 
   Up«yw 500V   
       ¦  15.3k“ 
       ¦ 100.0k“ 
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10. Sprawdzić poprawność działania obwodów zabezpieczeń upływowych odpływów 

133V/231V przy pomocy łącznika S2. Po ustawieniu łącznika w pozycji 3 na elewacji 

przekaźników sterowniczo – zabezpieczeniowych PM-2 powinny zaświecić się diody LED 

oznaczona symbolem . Na wyświetlaczu LCD powinien pojawić się komunikat: 

 

 

( wskazanie przekaźników może się różnić w zależności zaprogramowanych 

komunikatów dla rezystancji 1). 

 

 

11. Sprawdzić poprawność działania obwodów zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych 

odpływów głównych 500V/1000V za pomocą łącznika S1. Po ustawieniu łącznika w 

pozycji 2 i odczekaniu około 5 sekund przekaźniki PM-2 wygenerują wewnętrzny sygnał 

testowy. Poprawne działanie obwodów potwierdzone będzie komunikatem który 

pojawiającym się na wyświetlaczach LCD : 

 

 

Aby opuścić funkcję testową należy ustawić łącznik S1 w pozycji 1 i odczekać około 5 

sekund.  

 

Pojawienia się komunikatu:  

 

 

oznacza, że przekaźnik wykrył błąd w torze pomiarowym zabezpieczenia 

nadmiarowo - prądowego. Błąd może być spowodowany uszkodzeniem przekaźnika 

sterowniczo – zabezpieczeniowego PM-2.  

 

12. Sprawdzić poprawność działania obwodów zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych 

odpływów pomocniczych 133V/231V za pomocą łącznika S2. Po ustawieniu łącznika w 

pozycji 2 i odczekaniu około 5 sekund przekaźniki PM-2 wygenerują wewnętrzny sygnał 

testowy. Poprawne działanie obwodów potwierdzone będzie komunikatem który 

pojawiającym się na wyświetlaczach LCD : 

Test zabezpiecz.    
zwarciow.- OK ! 
       ¦ 100.0k“ 
       ¦ 100.0k“ 

!!! Blokada !!! 
   Up«yw 231V   
       ¦   9.3k“ 
       ¦ 100.0k“ 

Test zabezpiecz.    
zwarciow.-B«§d ! 
       ¦ 100.0k“ 
       ¦ 100.0k“ 
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Aby opuścić funkcję testową należy ustawić łącznik S2 w pozycji 1 i odczekać około 5 

sekund.  

 

Pojawienia się komunikatu:  

 

 

oznacza, że przekaźnik wykrył błąd w torze pomiarowym zabezpieczenia 

nadmiarowo - prądowego. Błąd może być spowodowany uszkodzeniem przekaźnika 

sterowniczo – zabezpieczeniowego PM-2.  

 

Test zabezpiecz.    
zwarciow.- OK ! 
       ¦ 100.0k“ 
       ¦ 100.0k“ 

Test zabezpiecz.    
zwarciow.-B«§d ! 
       ¦ 100.0k“ 
       ¦ 100.0k“ 
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8.5. Eksploatacja. 

 

Uruchomienie Wyłącznika Stycznikowego Wieloodpływowego typu SKP należy 

przeprowadzić po zainstalowaniu go zgodnie z p. 8.4. Przed każdorazowym załączeniem 

wyłącznika do pracy należy wykonać następujące czynności: 

 

1.  Sprawdzić poprawność zamknięcia pokryw komór przyłączowych i drzwi komory 

głównej. 

 

2.  Sprawdzić poprawność działania obwodów zabezpieczeń upływowych odpływów 

500V/1000V przy pomocy łącznika S1. Po ustawieniu łącznika w pozycji 3 na elewacji 

przekaźników sterowniczo – zabezpieczeniowych PM-2 powinny zaświecić się diody LED 

oznaczona symbolem . Na wyświetlaczu LCD powinien pojawić się komunikat: 

 

( wskazanie przekaźników może się różnić w zależności zaprogramowanych 

komunikatów dla rezystancji 1). 

 

3.  Sprawdzić poprawność działania obwodów zabezpieczeń upływowych odpływów 

133V/231V przy pomocy łącznika S2. Po ustawieniu łącznika w pozycji 3 na elewacji 

przekaźników sterowniczo – zabezpieczeniowych PM-2 powinny zaświecić się diody LED 

oznaczona symbolem . Na wyświetlaczu LCD powinien pojawić się komunikat: 

 

( wskazanie przekaźników może się różnić w zależności zaprogramowanych 

komunikatów dla rezystancji 1). 

 

4.  Sprawdzić poprawność działania obwodów zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych 

odpływów głównych 500V/1000V za pomocą łącznika S1. Po ustawieniu łącznika w 

pozycji 2 i odczekaniu około 5 sekund przekaźniki PM-2 wygenerują wewnętrzny sygnał 

testowy. Poprawne działanie obwodów potwierdzone będzie komunikatem który 

pojawiającym się na wyświetlaczach LCD : 

 

Test zabezpiecz.    
zwarciow.- OK ! 
       ¦ 100.0k“ 
       ¦ 100.0k“ 

!!! Blokada !!! 
   Up«yw 500V   
       ¦  15.3k“ 
       ¦ 100.0k“ 

!!! Blokada !!! 
   Up«yw 231V   
       ¦   9.3k“ 
       ¦ 100.0k“ 
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Aby opuścić funkcję testową należy ustawić łącznik S1 w pozycji 1 i odczekać około 5 

sekund.  

 

Pojawienia się komunikatu:  

 

 

oznacza, że przekaźnik wykrył błąd w torze pomiarowym zabezpieczenia 

nadmiarowo - prądowego. Błąd może być spowodowany uszkodzeniem przekaźnika 

sterowniczo – zabezpieczeniowego PM-2.  

 

5.  Sprawdzić poprawność działania obwodów zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych 

odpływów pomocniczych 133V/231V za pomocą łącznika S2. Po ustawieniu łącznika w 

pozycji 2 i odczekaniu około 5 sekund przekaźniki PM-2 wygenerują wewnętrzny sygnał 

testowy. Poprawne działanie obwodów potwierdzone będzie komunikatem który 

pojawiającym się na wyświetlaczach LCD : 

 

Aby opuścić funkcję testową należy ustawić łącznik S2 w pozycji 1 i odczekać około 5 

sekund.  

 

Pojawienia się komunikatu:  

 

 

oznacza, że przekaźnik wykrył błąd w torze pomiarowym zabezpieczenia 

nadmiarowo - prądowego. Błąd może być spowodowany uszkodzeniem przekaźnika 

sterowniczo – zabezpieczeniowego PM-2.  

 

Test zabezpiecz.    
zwarciow.- OK ! 
       ¦ 100.0k“ 
       ¦ 100.0k“ 

Test zabezpiecz.    
zwarciow.-B«§d ! 
       ¦ 100.0k“ 
       ¦ 100.0k“ 
 

Test zabezpiecz.    
zwarciow.-B«§d ! 
       ¦ 100.0k“ 
       ¦ 100.0k“ 
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8.5.1. Komunikaty przekaźnika PM-2. 

 

 Podczas eksploatacji wyłącznika stycznikowego po wystąpieniu samoczynnego wyłączenia 

napięcia odpływowego należy sprawdzić komunikat pokazywany na wyświetlaczu LCD. W 

zależności od przyczyny wyłączenia na wyświetlaczu mogą pojawić się następujące komunikaty: 

 

  

Komunikat ten sygnalizuje, że zadziałał człon zwarciowy zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego i 

nastąpiła blokada przekaźnika zabezpieczeniowego PM-2. Przed odblokowaniem przekaźnika 

należy sprawdzić i usunąć przyczynę zadziałania zabezpieczenia. Odblokowanie przekaźnika 

zabezpieczającego odpływy główne 500V/1000V wykonuje się poprzez chwilowe ustawienie 

łącznika S1 w pozycji 1. Odblokowanie przekaźnika zabezpieczającego odpływy pomocnicze 

133V/231V wykonuje się poprzez chwilowe ustawienie łącznika S2 w pozycji 1. 

 

Uwaga ! : Chwilowe ustawienie łącznika S1 w pozycji 1 powoduje wyłączenie styczników 

głównych wszystkich odpływów 500V/1000V. Chwilowe ustawienie łącznika 

S2 w pozycji 1 powoduje wyłączenie styczników głównych wszystkich 

odpływów pomocniczych 133V/231V. 

 

 

 

 

 

Komunikat ten sygnalizuje, że zadziałał człon asymetrowy zabezpieczenia nadmiarowo-

prądowego i nastąpiła blokada przekaźnika zabezpieczeniowego PM-2. Przed odblokowaniem 

przekaźnika należy sprawdzić i usunąć przyczynę zadziałania zabezpieczenia. Odblokowanie 

przekaźnika zabezpieczającego odpływy główne 500V/1000V wykonuje się poprzez chwilowe 

ustawienie łącznika S1 w pozycji 1. Odblokowanie przekaźnika zabezpieczającego odpływy 

pomocnicze 133V/231V wykonuje się poprzez chwilowe ustawienie łącznika S2 w pozycji 1. 

 

Uwaga ! : Chwilowe ustawienie łącznika S1 w pozycji 1 powoduje wyłączenie styczników 

głównych wszystkich odpływów 500V/1000V. Chwilowe ustawienie łącznika 

S2 w pozycji 1 powoduje wyłączenie styczników głównych wszystkich 

odpływów pomocniczych 133V/231V. 

 

 

 

!!!  Awaria  !!!   
     Zwarcie        
>>> ******** <<< 
    ^ 

!!!  Awaria  !!!   
   Asymetria      
>>> ******** <<< 
    ^ 
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Komunikat ten sygnalizuje, że nastąpiło samoczynne wyłączenie stycznika głównego lub po 

wysterowaniu odpływu stycznik główny nie załączył się. Przyczyną wyłączenia może być awaria 

stycznika głównego lub stycznika pomocniczego K4. Inną przyczyną może być brak wewnętrznego 

napięcia pomocniczego 220V spowodowany np. uszkodzeniem transformatora lub zadziałaniem 

wyłącznika zabezpieczającego F2 (F5). 

  

 

 

Komunikat ten sygnalizuje, że zadziałał człon przeciążeniowy zabezpieczenia nadmiarowo-

prądowego i nastąpiła blokada przekaźnika zabezpieczeniowego PM-2. Odblokowanie 

przekaźnika PM-2 nastąpi po odliczeniu czasu pokazywanego na wyświetlaczu LCD. Przed 

ponownym uruchomieniem stacji należy sprawdzić i usunąć przyczynę zadziałania 

zabezpieczenia. Wyłączenie napięcia zasilającego przekaźnik powoduje, że odliczany czas jest 

zapamiętywany i po ponownym włączeniu napięcia kontynuowane jest odliczanie czasu. 

 

 

 

Komunikat ten sygnalizuje, że zadziałał człon blokujący zabezpieczenia upływowego i nastąpiła 

blokada przekaźnika zabezpieczeniowego PM-2 ( wskazanie przekaźnika może się różnić w 

zależności od rzeczywistej wartości rezystancji izolacji odpływu i zaprogramowanego 

komunikatu dla rezystancji 1). Przed odblokowaniem przekaźnika należy sprawdzić i usunąć 

przyczynę zadziałania zabezpieczenia. 

 

 

 

Komunikat ten sygnalizuje, że zadziałało zabezpieczenie upływowe odpływu 133V/231V i 

nastąpiła blokada przekaźnika zabezpieczeniowego PM-2 ( wskazanie przekaźnika może się różnić 

w zależności od rzeczywistej wartości rezystancji izolacji odpływu i zaprogramowanego 

! Przeci§±enie !    
Powrót za:  500s 
       ¦ 100.0k“ 
       ¦ 100.0k“ 

!!! Blokada !!! 
  Up«yw 500V   
       ¦  12.5k“ 
       ¦ 100.0k“ 

!!! Blokada !!! 
   Up«yw 231V  
       ¦   7.2k“ 
       ¦ 100.0k“ 

!!!  Awaria  !!!   
Stycznik g«¬wny      
>>> ******** <<< 
    ^ 
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komunikatu dla rezystancji 1). Przed odblokowaniem przekaźnika należy sprawdzić i usunąć 

przyczynę zadziałania zabezpieczenia. 

 

 

 

Komunikat ten sygnalizuje, że zadziałała blokada od napędu rozłącznika głównego. Aby usunąć 

blokadę należy załączyć rozłącznik ( wskazanie przekaźnika może się różnić w zależności od  

zaprogramowanego komunikatu dla blokady wewnętrznej 1). 

 

 

 

 

Komunikat ten sygnalizuje, że zadziałała blokada związana z obwodem sterowania 

wyprowadzonym na zaciski 1 i 2 listwy •X1 ( wskazanie przekaźnika może się różnić w zależności 

od  zaprogramowanego komunikatu dla blokady zewnętrznej 1). 

 

 

 

 

Komunikat ten sygnalizuje, że zadziałała blokada związana z obwodem sterowania 

wyprowadzonym na zaciski 3 i 4 listwy •X1 ( wskazanie przekaźnika może się różnić w zależności 

od  zaprogramowanego komunikatu dla blokady zewnętrznej 2). 

 

 

 

Uwaga ! : Przekaźnik PM-2 umożliwia zaprogramowanie treści komunikatów pokazywanych na 

wyświetlaczu LCD po wystąpieniu blokad. Dlatego też dopuszcza się stosowanie 

innych niż wymienione powyżej treści komunikatów pod warunkiem, że będą one w 

sposób jednoznaczny określały, która z blokad wystąpiła.  

!!! Blokada !!! 
  Roz«§cznik   
       ¦ 100.0k“ 
       ¦ 100.0k“ 

!!! Blokada !!! 
Listwa X1 [3-4] 
       » 100.0k“ 
       ¦ 100.0k“ 

!!! Blokada !!! 
Listwa X1 [1-2] 
       ¦ 100.0k“ 
       » 100.0k“ 
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8.6. Przeglądy, konserwacje i naprawy. 

 

Uwaga 1 : Wszystkie czynności związane z instalacją, konserwacją, przeglądami i 

naprawami powinny być wykonywane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia i upoważnienia właściwe dla 

danego Zakładu Górniczego do pracy przy urządzeniach 

elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV. 

Uwaga 2 :  Nastawy przekaźnika sterowniczo-zabezpieczeniowego typu PM-2 powinny 

wykonywać osoby przeszkolone przez producenta przekaźnika. 

 

 

Doraźne przeglądy i konserwacje Wyłącznika Stycznikowego Wieloodpływowego typu SKP 

należy przeprowadzać w przypadku zmiany jego miejsca zainstalowania, oraz gdy zachodzi 

konieczność wymiany uszkodzonych elementów. Okresowe przeglądy konserwacyjne należy 

przeprowadzać zgodnie z właściwymi przepisami. Okresowe przeglądy konserwacyjne można 

wykonywać tylko po odłączeniu i zabezpieczeniu przed ponownym załączeniem napięcia od 

strony zasilającej. W ramach przeglądu należy wykonać następujące czynności konserwacyjne: 

 

1.  Usunąć nagromadzony gruz, kurz i pył węglowy z powierzchni zewnętrznych obudowy. 

2.  Oczyścić z kurzu wnętrze wyłącznika stycznikowego. 

3.  Oczyścić wszystkie powierzchnie ognioszczelne i zabezpieczyć poprzez pokrycie smarem 

lub wazeliną bezkwasową. 

4.  Usunąć z wnętrza obudowy nagromadzoną wodę kondensacyjną. 

5.  Sprawdzić i dokręcić wszystkie połączenia śrubowe przewodów do zacisków 

przyłączowych torów głównych po stronie dopływu i odpływu. 

6.  Sprawdzić stan uziemienia i rezystancji izolacji. 

7.  Wymienić wszystkie uszkodzone elementy wyłącznika stycznikowego. 

8.  Zamknąć obudowę i dokręcić wszystkie śruby mocujące. 

9.  Sprawdzić poprawność działania wyłącznika stycznikowego. 

 

 

Po wystąpieniu awarii wyłącznika stycznikowego należy ustalić, czy awaria dotyczy 

przekaźnika zabezpieczeniowego PM-2, czy pozostałych elementów wyposażenia wyłącznika.  

 

Uwaga ! Komunikaty: 

  

!!!  Awaria  !!!   
     Zwarcie       
>>> ******** <<< 
    ^ 
 

!!!  Awaria  !!!   
   Asymetria      
>>> ******** <<< 
    ^ 
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mogą oznaczać wystąpienie zewnętrznego stanu awaryjnego niezależnego od wyłącznika 

stycznikowego. Po usunięciu przyczyny zadziałania zabezpieczenia należy odblokować przekaźnik 

wg opisu w p. 8.5. Ciągłe pojawianie się w/w komunikatów przy sprawdzonym, prawidłowym 

stanie obwodów i urządzeń podłączonych do odpływu może wskazywać na uszkodzenie 

przekaźnika zabezpieczeniowego. 

W przypadku uszkodzenia przekaźnika należy wymienić go na inny, sprawny z identycznymi 

nastawami. Wymiany należy dokonać przy wyłączonym rozłączniku głównym. Nie ma potrzeby 

wyłączania napięcia dopływowego zasilającego wyłącznik stycznikowy. 

 

Uwaga ! : Wymiana przekaźnika PM-2 na inny tego samego typu ale różniący się 

nastawami może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, 

szczególnie w układach, w których występuje wzajemne uzależnienie pracy 

odpływów.  

 

W przypadku uszkodzenia jednego z pozostałych elementów wyposażenia wyłącznika 

należy wyłączyć rozłącznik główny i odłączyć napięcie od strony zasilania. Otworzyć komorę 

główną, zdemontować osłonę i dokonać przeglądu i wymiany uszkodzonych elementów. 

Ponowne załączenie wyłącznika stycznikowego może nastąpić po usunięciu przyczyn awarii.  

 

Invertim Spółka z o.o. jako producent i właściciel dokumentacji produkcyjnej posiada 

wyłączność na usługi serwisowe i remonty Wyłączników Stycznikowych Wieloodpływowych typu 

SKP. 
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9. Przechowywanie i transport. 
 

Wyłącznik Stycznikowy Wieloodpływowy typu SKP powinien być przechowywany w 

pomieszczeniach zamkniętych, w których nie występują nagłe zmiany temperatury, mogące 

powodować kondensację pary wodnej. Pomieszczenia te powinny być wolne od żrących 

zanieczyszczeń chemicznych. Temperatura otoczenia powinna zawierać się w granicach 

- 15°C ÷ +40°C, przy wilgotności względnej poniżej 80%. Wyłącznik powinien być przechowywany 

w pozycji stojącej. 

 

Uwaga ! : Ze względu na ciężar nie dopuszcza się możliwości składowania wyłączników 

jeden na drugim.  

 

Poza zakładami producenta i odbiorcy urządzenie powinno być transportowane środkami 

transportu kolejowego lub drogowego. Urządzenie podczas transportu powinno być 

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i przewróceniem się. W czasie 

transportu należy chronić urządzenie przed gwałtownymi wstrząsami mogącymi doprowadzić do 

uszkodzenia zainstalowanej wewnątrz aparatury elektrycznej. 

 

Uwaga ! : Ze względu na ciężar nie dopuszcza się możliwości transportu wyłączników 

stycznikowych jeden na drugim. 

 

W czasie transportu temperatura otoczenia nie powinna przekraczać zakresu  -20°C ÷ 50°C. 

Na terenie zakładu odbiorcy dopuszcza się inne sposoby transportu po zabezpieczeniu 

wyłączników przed uszkodzeniami mechanicznymi. W szczególności należy zwrócić uwagę na 

zabezpieczenie wpustów kablowych, napędów rozłączników i okienek kontrolnych. 

 

 

 

 

 

 

 



   Wyłącznik Stycznikowy 

Wieloodpływowy 

SKP 

Instrukcja obsługi 

Ex-DTR-101.01.02 

Strona 41 

Stron 42 

Wersja 2.0.2 

®

10. Wykaz podzespołów. 

 

Lp Nazwa Typ 
Oznaczenie na 

schemacie 

2
4

V
/4

2
V

 
2

 x
 2

3
0

V
  Odpływ 

1
0

 

2
5

 

4
0

 

4
0

R
 

8
0

 

8
0

R
 

1
2

5
 

1
.1

0
 

1
.2

5
 

1
.2

5
R

 

1
.4

0
 

1
.4

0
R

 

1
.8

0
 

1
.2

0
0

 

1
.3

1
5

 

1
.4

0
0

 

1. 
Przekaźnik mikroprocesorowy  

sterowniczo – zabezpieczeniowy 
PM-2 •K1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2. Gwiazda diodowa 

GD-42 12V1 1   

GD-231 10V1; 11V1  2  

GD-525 
•V1 

  1 1 1 1 1 1 1          

GD-1140          1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Bariera diodowa 

BD-42 12OP2 1                  

BD-231 10OP2;11OP2  2                 

BD-525 
•OP2 

  1 1 1 1 1 1 1          

BD-1140          1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Bariera diodowa z bezpiecznikiem BB-1 
•OP1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10OP1; 11OP1  2                 

5. Moduł przeciwprzepięciowy 
MP-1 OP1;OP2;OP3 1  2 

MP-2 OP4 1   

6. Moduł kondensatora MK-1 10C1; 11C1  2  

7. Stycznik powietrzny LC1-D18 B7 10K;11K;12K 1 2  

8. Blok styków pomocniczych LAD-N20 10K;11K;12K 1 2  

9. Stycznik powietrzny 

LC1-D50 P7 

•K; •KA; •KB; 

  1 1 1 2             

LC1-D95 P7       1 2  1 1 2 1 2     

LC1-D150 P7         1          

10. Blok styków pomocniczych LAD-N22   1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2     

11. 
Blokada mechaniczna z 

wbudowaną blokadą elektryczną. 
LA9-D4002 

•KA; •KB; 

     1  1    1  1     

12. Zestaw połączeń torów głównych 
LA9-D6569      1      1       

LA9-D8069        1      1     

13. Stycznik pomocniczy LC1-K0601B7 
•K4; •K5; 

•K41; •K42; 
  2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 

14. Stycznik próżniowy  HR-VS 80 

•K 

              1    

15. Stycznik próżniowy  HR-VS 200                1   

16. Stycznik próżniowy  HR-VS 3                 1  

17. Stycznik próżniowy  HR-VS 4/450                  1 

18. Ochronnik przepięciowy 
HR-V3 

•OP3 
                1 1 

HR-V3.1                1   

19. Przetwornik (Snimacz) 

1mV/A 

•T1; •T2; •T3 

                3 3 

3mV/A     3 3 3 3 3       3   

6mV/A             3 3 3    

20. Przetwornik (Snimacz) 5mV/A 
          3 3       

10T•;11T•  6  

21. Dławik (Tlumivka) 1000V 10L1; 11L1  2  

22. Wkładka bezpiecznikowa NH  aM 

16A 500V 

 

  3                

40A 500V    3               

50A 500V     3 3             

80A 500V       3 3           

125A 500V         3          

25A 1000V          3         

40A 1000V           3 3       

63A 1000V             3 3     

23. 
Bezpiecznik ogranicznik aM 

1000V 

Wo-80-1               3    

Wo-200-1                3   

Wo-315-1                 3  

Wo-400-1                  3 

24. 
Wyłącznik 

instalacyjny 

1 odpływ 1PB1 

F2; F5 

  

1 + 1 2÷4 odpływów 1PB2   

5÷8 odpływów 1PB3   
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25. 
Wyłącznik 

instalacyjny 

1 odpływ 1PB3 

F3; F6 

  

1 + 1 2÷4 odpływów 1PB10   

5÷8 odpływów 1PB13   

26. Wyłącznik instalacyjny 1PB6 F11  1  

27. Wyłącznik instalacyjny 3PB4 12F1 1   

28. Podstawa bezpiecznikowa EL-PB32-1 F7, F8, F9, F10 1 3  

29. Wkładka bezp.   Ø14,7x78 mm Wts gF 32A 1000V F7, F8, F9  3  

30. Wkładka bezp.   Ø14,7x78 mm Wts gF  2A 1000V F10 1   

31. Wkładka bezpiecznikowa  Wts 2A 1000V F1   1 

32. Wkładka bezpiecznikowa Wts 4A 1000V F4   1 

33. Rozłącznik OT400E21 

Q1; Q3 

  2 

34. Styk pomocniczy zwierny OA1G10   2 

35. Styk pomocniczy rozwierny OA3G01   2 

36. Rozłącznik T40  40A/1000V T-21402 Q2; Q4   2 

37. Łącznik ŁK-15/7.84 S1   1 

38. Łącznik ŁK-15/3.84 S2   1 

39. Łącznik ŁK-15/4.83 S3  1  

40. Wentylator 4656N W1; W2   2 

41. Mikrowyłącznik 83 136 Q1W; Q3W   2 

42. Neonówka E14 220V H1; H2   2 

43. Rezystor 2W 150kΩ R1; R2; R3; R4   4 

44. Transformator 

separacyjny  

500-500/220 

1 odpływ ET1oG-0,25 

T1; T3   1 + 1 45. 2÷4 odpływów ET1oG-0,50 

46. 5÷8 odpływów ET1oG-0,63 

47. Transformator 

separacyjny 

500-500/24 

1 odpływ ET1oG-0,25 

T2; T4   1 + 1 48. 2÷4 odpływów ET1oG-0,25 

49. 5÷8 odpływów ET1oG-0,40 

50. 
Transformator separacyjny 

500-500/42-24(4,2A)/24(5,2A) 
ET1oG-0,30 T6 1   

51. 

Transformator separacyjny 

      500-500//133/133 

lub 500-500//231/133 

lub 500-500//231/231 

lub 500-500//133/133 

lub 500-500//231/133 

lub 500-500//231/231 

ET3oG-4,0 

lub 

ET3oG-5,0 

T5  1  

W trosce o ciągłą poprawę jakości, niezawodności i bezpieczeństwa użytkowania urządzenia, producent zastrzega 
sobie prawo do stosowania w miejsce wyżej wymienionych podzespołów innych o parametrach technicznych 
równoważnych lub lepszych . 

 

11. Wykaz podzespołów Ex. 

Lp Nazwa  Typ Nr certyfikatu Cecha Producent 

1. Ognioszczelna obudowa  OSK-1/A KDB 05ATEX233U 
 

 I M2 Ex d I Mb 
Invertim  

Spółka z o.o. 2. 
Przekaźnik mikroprocesorowy 
sterowniczo-zabezpieczeniowy 

PM-2 KDB 05ATEX242U 
 

 I (M1) [Ex ia]  I 

3. Izolator przepustowy P12/2200 FTZÚ 01ATEX049U 
 

 I M2 Ex d I 
OHR spol. s r.o. 

4. Izolator przepustowy PNV..-P.. FTZÚ 02ATEX022U 
 

 I M2 Ex d I 

5. 
Ognioszczelny zespół 
wpustowy z mocownikiem  

W_M KDB 06ATEX339U 
 

 I M2 Ex d I Mb 

Bydgoskie 
Zakłady 

Elektromech. 
„BELMA” SA 

6. Zagłuszka ZW_ KDB 06ATEX339U 
 

 I M2 Ex d I Mb 

7. 
Ognioszczelny zespół 
wpustowy z mocownikiem do 
przewodów oponowych/kabli 

WK-.. KDB 07ATEX85U 
 

 I M2 Ex d I Mb 

8. Zagłuszka WK-.. KDB 07ATEX85U 
 

 I M2 Ex d I Mb 

9. Złącze ognioszczelne ZW-40 KDB 07ATEX206U 
 

 I M2 EEx d I 

10. 
Separator magistrali 
RS422/RS485 

D1061S-077 DMT 01 ATEX E 042X 
 

 I (M1) [Ex ia Ma] I 
G.M. 

International 
 


