
 

ELEKTRIČNI VISOKONAPONSKI APARATI 

NAGYFESZÜLTSÉGŰ KAPCSOLÓKÉSZÜLÉK 

LT – SF6 MEGSZAKÍTÓK 72,5 – 300 kV 

 

 



 

1. ábra Pólus oszlop 72,5  – 170 kV 

50 éves tapasztalata alapján a nagyfeszültségű 
megszakítók gyártásában, Končar kifejlesztett új 
generációs szabványos ( „élő tartályos”=„live tank”) 
SF6 megszakítókat, amelyek üzemükkel sikeresen 
bizonyítottak különböző éghajlati feltételek mellett. 
 
Pólusoszlop 

Minden pólusoszlop megszakító kamrából, 
tartószigetelőkből, kapcsoló rúdból, hajtómű-ház 
összeállításból, talpazatból, vezérlőegység 
szekrényből és hajtás mechanizmusból áll (1. és 2. 
ábra). 
A szerkezeti felépítéstől függően a talpazat, a vezérlő 
egység és a hajtás mechanizmus közös lehet mind a 
három pólusra. 
A pólusoszlopokat gyárban szereljük össze, állítjuk be 
és vizsgáljuk meg, majd mint szállítási egységet SF6 
előtöltettel látjuk el, ami növeli a biztonságot a 
környezet hatásával szemben és lényegesen rövidíti a 
szerelést a helyszínen. 
A megszakító kamra önsűrítő típus szigetelt fúvókával 
és az ív hőenergiáját felhasználó kétfokozatú sűrítő 
hengerrel, amely kiegészítő sűrítést végez, hogy 
megszakítsa a rövidzárlati áramokat. 
A nagymegbízhatóságú érintkező rendszer tartós 
áramot vezető főérintkezőkből és ívhúzó 
segédérintkezőkből áll. 
A 3. ábra mutatja a hatékony ívoltást a kikapcsolás 
folyamán. 

2. ábra Pólus oszlop 245  – 300 kV 

 
 



 

3. ábra Az ívoltás vázlatos bemutatása az önsűrítéses technologiánál  

Hajtás mechanizmus 
KONČAR képes szállítani minden éghajlati feltételt 
kielégítő megszakítókat rugóerőtárolós vagy 
hidraulikus hajtás mechanizmussal a megrendelő 
kívánsága szerint   

4. ábra A rugóerőtárolós hajtás mechanizmus vázlatos bemutatása  

5. ábra A hidraulikus hajtás mechanizmus vázlatos bemutatása  

hidraulikus tartály 

munkahenger 

vezérlő szelep vezérlő szekrény/ 

olajtartály 

bekap. tekercs 

kioldó  tekercs 

3. ábra Az ívoltás vázlatos bemutatása önsűrítéses technológiával 

Hajtás mechanizmus 

KONČAR képes szállítani minden éghajlati feltételt kielégítő 
megszakítókat, minden alkalmazásra, rugóerőtárolós vagy 
hidraulikus hajtással a vevő kívánsága szerint. 

4. ábra A rugóerőtárolós hajtás mechanizmus vázlatos bemutatása 

5. ábra A hidraulikus hajtás mechanizmus vázlatos bemutatása 

munkahenger  

hidraulikus tartály 

olajtartály 

vezérlőszekrény/ vezérlőszelep 

bekapcs.tekercs 

kikapcs.tekercs 



 

Névleges feszültség 

Névleges lökőfeszültség állóság 
(1.2/50 μs) 

Névleges ipari frekvenciás 
próbafeszültség (1 perc) 

Névleges áram 

Névleges megszakítási áram 

Névleges rövidzárlati áram 
állóság (1/3 s) 

Névleges lökőáram állóság 

Névleges kapcsolási ciklus 

Műszaki adatok 

Műszaki adatok 

Névleges feszültség 

Névleges lökőfeszültség állóság 
(1.2/50 μs) 

Névleges ipari frekvenciás 
próbafeszültség (1 perc) 

Névleges áram 

Névleges megszakítási áram 

Névleges rövidzárlati áram 
állóság (1/3 s) 

Névleges lökőáram állóság 

Névleges kapcsolási ciklus 

Minden más értéket és adatot kérésére elküldünk. 

vagy 

vagy 



 



 
 
 

 


