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WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU
Wska nik Diodowy Szynowy WDS
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1.1.

Przedmiot WTO. Przedmiotem WTO s wymagania i badania dotycz ce wska nika
diodowego szynowego WDS przeznaczonego do optycznej sygnalizacji obecno ci napi cia na szynach rozdzielni i stacji wn trzowych wysokiego napi cia.
1.2. Zakres stosowania WTO. Niniejsze WTO wraz z dokumentacj techniczn wska nika diodowego szynowego ma zastosowanie w badaniach i ocenie jako ci wyrobu.
1.3. Okre lenia.
Wska nik diodowy szynowy - przyrz d przystosowany do mocowania na szynie toru
pr dowego wewn trz stacji lub rozdzielni wysokiego napi cia i przeznaczony do
optycznej sygnalizacji napi cia znamionowego szyn w zakresie 6-15, 15-45, 45-110
kV.
1.3.1. Napi cie progowe - Najni sza warto napi cia przy której słupek z diod wska nika
WDS pulsuje z cz stotliwo ci nie mniejsz ni 60 impulsów na 1 minut . Dla wska nika WDS jest to 0,4 napi cia znamionowego najni szej warto ci zakresu wska nika.
1.3.2. Pozostałe okre lenia wg PN-EN 61243-1:1998 oraz PN-92/E-04060.
2. PARAMETRY TECHNICZNE
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

Napi cie znamionowe wska nika WDS. W zale no ci od zakresu napi znamionowych rozró nia si nast puj ce typy wska nika WDS:
WDS-1 z zakresem 6-15 kV
WDS-2 z zakresem 15-45 kV
WDS-3 z zakresem 45-110 kV
Wymiary. Wska nik diodowy szynowy w zakresie wymiarów, materiałów i wykonania spełnia wymagania zawarte w dokumentacji konstrukcyjnej.
Sygnalizacja. Wska nik jednoznacznie sygnalizuje stan obecno ci napi cia poprzez
pulsacj słupka z diod LED z cz stotliwo ci nie mniejsz ni 60 impulsów na 1 minut , przy czym cz sto drga zwi ksza si z napi ciem znamionowym nie przechodz c jednak nigdy w stan ci gły wiecenia diod. U ytkownik nie ma dost pu do układu regulacji napi cia progowego.
Wykonanie. Wska nik WDS wykonany jest w sposób umo liwiaj cy mocowanie go
w zale no ci od potrzeb u ytkownika i zapewniaj cy dobr obserwacj sygnalizacji.
Warunki normalnej eksploatacji. Wska nik WDS mo e by stosowany tylko w
pomieszczeniach wn trzowych o temperaturze otoczenia zawieraj cej si w granicach
od-25oC do +40oC i wilgotno ci wzgl dnej 85 %. O wietlenie pomieszczenia nie
wpływa znacz co na jako wskaza wska nika WDS.
Warto napi cia progowego - nie powinno by wy sze od warto ci podanych w
tabeli 1
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Tabela 1
Napi cie
znamionowe
wska nika (zakres) w kV
Napi cie progowe w kV
2.7.

6-15

15-45

45-110

2,4

6,0

18,0

Odporno wska nika na działanie podwy szonego napi cia roboczego. Wska nik
jest odporny na napi cie probiercze, o czasie trwania 30s i o warto ciach podanych w
tabeli 2.
Tabela 2

Napi cie
znamionowe
wska nika (zakres) w kV
Napi cie podwy szone w
kV
2.8.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

6-15

15-45

45-110

18

54

132

Cechowanie. Ka dy wska nik WDS zawiera nast puj ce dane:
- znak wytwórcy,
- typ
- napi cie znamionowe (zakres) w [kV],
- numer fabryczny,
- rok produkcji,
- WTO-9/01,
- oznaczenie ,,wn trzowy”.
PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Pakowanie. Ka dy wska nik WDS zapakowany jest w kartonowe pudełko chroni ce
go przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym podczas przechowywania i
transportu.
Przechowywanie. Wska nik WDS nale y przechowywa w pomieszczeniach zamkni tych, w miejscach suchych i nienasłonecznionych, z dala od ródeł ciepła.
Transport. Wska nik podczas transportu nale y chroni przed działaniem wilgoci i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4. BADANIA.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

Program bada .
Badania pełne (typu) nale y wykonywa w celu oceny nowej konstrukcji, w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, technologicznych lub materiałowych
oraz w celu okresowego sprawdzenia bie cej produkcji, nie rzadziej ni raz na 5 lat.
Badaniom pełnym nale y podda trzy losowo wybrane wska niki ka dego typu z biecej produkcji.
Badania niepełne. Badania niepełne /badania wyrobu/ nale y wykonywa w celu
kontroli bie cej produkcji oraz jako badanie poprzedzaj ce odbiór. Badaniom niepełnym nale y podda wszystkie wska niki WDS.
Zakres i kolejno bada - wg tabeli 3.
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Tabela 3
Lp.

Nazwa badania

1.
2.

Ogl dziny
Sprawdzenie wymiarów
Sprawdzenie napi cia progowego - sygnalizacji
Sprawdzenie odporno ci na
krótkotrwałe działanie podwy szonego napi cia roboczego

3.
4.

Wymaganie
wg
2.4 , 2.8
2.2

Badanie
wg
4.6.
4.7.

Zakres bada
pełne
niepełne
X
X
X
X

2.6, 2.3

4.8.

X

X

2.7

4.9.

X

-

4.5.

Opis bada .

4.6.

Ogl dziny polegaj na sprawdzeniu nieuzbrojonym okiem wykonania i cechowania
wg 2.4, 2.8.
Sprawdzenie wymiarów polega na sprawdzeniu wymaga wg 2.2.
Sprawdzenie napi cia progowego - sygnalizacji. Wska nik zamocowany jak w eksploatacji nale y umie ci na szynie o wymiarach 50x50x5 i długo ci 1m. przewodz cej pr d. Do szyny nale y doprowadzi przewód wysokiego napi cia z transformatora
probierczego. Napi cie nale y podwy sza stopniowo do wyst pienia sygnalizacji.
Wynik próby nale y uzna za dodatni je eli wska nik spełnia wymagania wg 2.6.,

4.7.
4.8.

2.3.
4.9.

Sprawdzenie odporno ci na działanie podwy szonego napi cia roboczego. Badanie nale y przeprowadzi w układzie jak w p.4.8. Do badanego wska nika nale y
trzykrotnie w ci gu 30 s doprowadzi napi cie o podwy szonej warto ci (120 % napi cia górnej warto ci zakresu wska nika) podanej w tabeli 2, a nast pnie obni y jego warto . Zaleca si obni enie napi cia probierczego do warto ci co najmniej:
15 kV dla WDS - 1
45 kV dla WDS - 2
110 kV dla WDS - 3
Czas utrzymania powy szego napi cia powinien wynosi nie mniej ni 10s.
Wynik próby nale y uzna za dodatni, je eli wska nik nie ulegnie widocznym zmianom, a warto ci napi cia progowego sygnalizacji wska nika sprawdzone przed i po
tej próbie nie ró ni si od siebie wi cej ni o 10%.

5. OCENA WYNIKÓW BADANIA.
5.1.

Wska nik WDS nale y uzna za wykonany zgodnie z wymaganiami niniejszego
WTO, je eli wszystkie badania, którym podlega dały wynik dodatni.

5.2.

Ka dy wyprodukowany wska nik powinien posiada za wiadczenie stwierdzaj ce
zgodno wykonania z wymaganiami niniejszego WTO, numer kolejny wyprodukowanego wska nika, nazw działu wykonuj cego badania oraz dat i piecz osoby
wykonuj cej badania.
KONIEC

WTO-9/01

4

INFORMACJE DODATKOWE
Normy zwi zane:

PN-EN 61243-1:1998 Prace pod napi ciem. Wska niki typu pojemno ciowego stosowane przy napi ciach powy ej 1 kV.
PN-92/E-04060
Wysokonapi ciowa technika probiercza. Ogólne okre lenia i wymagania probiercze.
Autor:

mgr in . Robert D ugan

Zatwierdzam:
Wydanie I - Grudzie 2001r.

