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Aparatul de prelevare
a gazului ZG 1.2.
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1.

Indicaţie de securitate

Montajul, punerea în funcţiune, operarea şi întreţinerea curentă a aparatului de prelevare a gazului
necesită
• calificare de specialitate a persoanelor respective şi
• respectarea precisă a acestui manual de utilizare
În caz de operare greşită sau abuzivă, apar pericole pentru
• viaţă  şi sănătate,
• pentru aparat şi alte bunuri ale beneficiarului şi
• pentru modul de funcţionare al aparatului.
În cazul deschiderii aparatului, drepturile de garanţie îşi pierd valabilitatea.
În acest manual de utilizare sunt folosite trei tipuri de indicaţii de securitate, pentru a atrage atenţia
asupra informaţiilor importante:

INDICAŢIE
Atrage atenţia asupra informaţiilor importante referitoare la tematica efectivă.

ATENŢIE
Atrage atenţia asupra pericolelor pentru aparat sau alte b unuri ale beneficiarului.
De asemenea, nu pot fi excluse pericolele pentru viaţă şi sănătate.

AVERTIZARE
atrage atenţia asupra pericolelor deosebite pentru viaţă şi sănătate. Nerespectarea acestei
avertizări poate duce la vătămări dintre cele mai grave sau chiar la accidente mortale.
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2.

Utilizare

Aparatul de prelevare a gazului este conectat printr-o conductă din ţeavă cu releul Buchholz şi este
amplasat la trans¬formator. El permite extragerea gazelor colectate în releul Buchholz la înălţimea
nor¬mală de lucru şi creşte astfel nivelul de protecţie a muncii la prelevarea gazului. Datorită operării
simple este scurtat, respectiv evitat timpul de nefuncţionare al transformatorului la semnalarea
gazului de către releul Buchholz.

3.

Modul de acţiune

Principiul de funcţionare al aparatului de prelevare a gazului constă în presarea în jos a ga¬zului
acumulat în releul Buchholz prin intermediul uleiului aflat în conservator, printr-o conductă din ţeavă
spre aparatul de prelevare a gazului. De aceea, pentru fiabilitatea aparatului este necesar ca nivelul
uleiului în conservator să fie cu cel puţin 100 mm peste punctul cel mai înalt al conductei din ţeavă
(imaginea 3). Prin acţionarea robinetelor aparatului de prelevare a gazului, corespunzător acestui
manual (a se vedea punctele 6-8), se va umple mai întâi complet cu ulei aparatul de prelevare a
gazului. După reacţia sistemului de comutare superior al releului Buchholz, gazul din releu este
transportat corespunzător manualului (punctul 7) spre aparatul de prelevare a gazului şi releul este
umplut din nou complet cu ulei. Gazul din releu poate fi verificat prin robinetul de ieşire a gazului
prin intermediul verificatorului de gaz, respectiv poate fi prelevat prin cartuşul de prelevare a gazului
sau prin aparate asemănătoare pentru analiză în laborator. Prelevarea gazului, respectiv verificarea
gazului se realizează în modalitatea cunoscută prin înşu¬rubarea aparatelor corespunzătoare pe
robinetul de ieşire a gazului (analog procedeului la supapa de verificare a releului Buchholz).
Prelevarea gazului poate fi întreruptă prin închiderea robinetului de ieşire a gazului.
Când gazul a ieşit, conducta din ţeavă precum şi aparatul de prelevare a gazului se vor umple din
nou cu ulei.
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4.

Pachetul de livrare

Pachetul de livrare al aparatului de prelevare a gazului ZG 1.2. cu conductă din ţeavă conţine:
• Aparatul de prelevare a gazului ZG 1.2.
• Conducta din ţeavă înfăşurată, lungimea după indicaţia clientului
• Apărătoarea vizorului
• Piuliţa de îmbinare filetată pentru supapa de verificare
• Garnitura supapei de verificare/piuliţa de îmbinare filetată

5.

Montajul (imaginea 1, imaginea 3)
Aparatul de prelevare a gazului se montează pe o suprafaţă
dreaptă verticală la înăl¬ţimea de aproximativ 1,4 m deasupra
solului, cu 2 şuruburi M8.

1
2
3

Imaginea 1 - racordul supapei de
       verificare

Piuliţa de îmbinare filetată din pachetul de livrare (imaginea
1/ numărul 1) se va înşuruba utilizându-se garnitura ataşată
(imaginea 1/2) pe supapa de verificare (imaginea 1/3) a releului
Buchholz (imaginea 1). Conducta din ţeavă trebuie desfăşurată
şi conectată la capătul final prin intermediul îmbinării file¬tate
cu inel de tăiere cu releul Buchholz.
Conducta din ţeavă se va fixa cu bride adecvate, care nu fac
parte din pachetul de livrare. Pe o lungime de maxim 1,2 m,
conducta poate fi pozată cu o pantă descendentă de minim
15°, dacă restul lungimii ţevii are un traseu vertical.
Racordul conductei din ţeavă la aparatul de prelevare a gazului
se realizează, de asemenea, cu o îmbinare filetată cu inel
de tăiere. Îmbină¬rile filetate se vor strânge cu un cuplul de
ma¬xim 15 Nm.
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6.

Punerea în funcţiune

După încheierea montajului, starea operaţională a aparatului de prelevare a gazului este stabilită
prin umplerea comple¬tă cu lichid izolator. Totodată, se va proceda după cum urmează:

Deschis
2

Închis

Deschis

1

Închis

4

Închis

3
Deschis

Imaginea 2 - aparatul de prelevare a gazului în
       starea de livrare din fabrică
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• Deschideţi supapa de verificare de la releul Buchholz
  (rotiţi în sens antiorar) şi menţineţi-o deschisă în
  permanenţă (a se vedea imaginea 3)
• Deşurubaţi căpăcelul de astupare de la robinetul de
  ieşire a gazului (imaginea 2/2)
• Deschideţi robinetul de admisie (imaginea 2/1), precum
  şi robinetul de ieşire a gazului (rotiţi în sens antiorar)
• Menţineţi închis robinetul de ieşire a uleiului
  (imaginea 2/3)
• Prin presiunea din conservator, uleiul curge prin
  conducta din ţeavă şi umple aparatul de prelevare a
  gazului
• Pe parcursul umplerii, ţineţi sub observaţie nivelul
  uleiului prin vizor (imaginea 2/4)
• Închideţi robinetul de ieşire a gazului (rotiţi în sens
  orar), imediat ce iese ulei din acest robinet
• Executarea încercării la presiune după instrucţiunile
  producătorului transformatorului
• Aparatul de prelevare a gazului este astfel umplut
  complet cu ulei şi pregătit pentru funcţionare
  (a se vedea imaginea 3)
• Căpăcelele de astupare se vor monta neapărat pentru
  protecţia împotriva impurităţilor (robinetele 2 şi 3)!
• Atât robinetul de admisie (imaginea 2/1) cât şi
  supapa de verificare de la releul Buchholz trebuie să
  rămână permanent deschise în starea umplută cu ulei!

>100

Conservator

R

>5

0

min 15°

Supapa de verificare a
releului Buchholz
deschisă complet la limita
din stânga

Conductă de ţeavă

Robinetul de admisie deschis
(poziţie verticală)

Aparat de prelevare a gazului

Imaginea 3 - aparatul de prelevare a gazului în stare instalată
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7.

Prelevare a gazului

La o prelevare a gazului se va proceda după cum urmează:
• Controlaţi dacă robinetul de admisie (imaginea 2/1) este deschis
• Deşurubaţi căpăcelul de astupare de la robinetul de ieşire a uleiului (imaginea 2/3)
• Deschideţi robinetul de ieşire a uleiului şi colectaţi uleiul care se scurge într-un recipient adecvat
• Închideţi robinetul de ieşire a uleiului, imediat ce nivelul uleiului poate fi observat în zona inferioară
  a vizorului (imaginea 2/4)
• Înşurubaţi din nou căpăcelul de astupare pe robinetul de ieşire a uleiului
• Deşurubaţi căpăcelul de astupare de la robinetul de ieşire a gazului (imaginea 2/2)
• Înşurubaţi verificatorul de gaz ZG 3.1./ZG 3.2. sau sampler-ul de gaz Buchholz BGS etc. pe
  robinetul de ieşi¬re a gazului
• Deschideţi robinetul de ieşire a gazului şi realizaţi verificarea/prelevarea gazului corespunzător
  instrucţiunilor furni¬zorului aparatului
• Închideţi robinetul de ieşire a gazului şi deşurubaţi aparatul corespunzător
• Deschideţi robinetul de ieşire a gazului şi lăsaţi gazul din releu rămas să scape din aparatul de
  prelevare a gazului
• Închideţi din nou robinetul de ieşire a gazului dacă aparatul este umplut complet cu ulei şi, astfel,
  iese ulei din acest robinet
• Înşurubaţi căpăcelul de astupare pe robinetul de ieşire a gazului

ATENŢIE
Căpăcelele de astupare înşurubate sunt neapărat necesare pentru funcţionarea aparatului.

AVERTIZARE
Pericol de explozie şi pericol provocat de gazele inflamabile şi toxice.
Nu este permisă prezenţa nici a focului deschis, nici a scânteilor în imediata apropiere,
în caz con¬trar apare pericol de explozie. Aşteptaţi aprox. 10 minute înainte de a începe
lucrările, astfel încât gazele să poată fi eliminate.
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8.

Verificarea funcţionării releului Buchholz prin intermediul pompei
de verificare la ZG 1.2.

Se va proceda după cum urmează:
• Controlaţi dacă robinetul de admisie (imaginea 2/1) este deschis
• Deşurubaţi căpăcelul de astupare de la robinetul de ieşire a gazului (imaginea 2/2)
• Înşurubaţi adaptorul furtunului de legătură al pompei de verificare (ZG 5.1. sau ZG 5.2.) pe ştuţul
  supapei de la robinetul de ieşire a gazului
• Deschideţi robinetul de ieşire a gazului (rotiţi în sens antiorar)
• Pompaţi aer în aparatul de prelevare a gazului ZG 1.2. până când, prin coborârea plutitorului
  superior de la releul Buchholz cu două plutitoare, are loc comutarea tuburilor magnetice din
  releul Buchholz
• Obţineţi confirmarea funcţionării de la staţia de comandă
• Închideţi robinetul de ieşire a gazului (rotiţi în sens orar)
• Deşurubaţi adaptorul de la robinetul de ieşire a gazului
• Deşurubaţi căpăcelul de astupare de la robinetul de ieşire a uleiului (imaginea 2/3)
• Deschideţi robinetul de ieşire a uleiului şi colectaţi uleiul care se scurge într-un recipient adecvat
• Închideţi robinetul de ieşire a uleiului, imediat ce nivelul uleiului se observă prin vizor
• Înşurubaţi din nou căpăcelul de astupare pe robinetul de ieşire a uleiului
• Deschideţi robinetul de ieşire a gazului şi lăsaţi aerul pompat să scape
• Închideţi robinetul de ieşire a gazului imediat ce aparatul de prelevare a gazului este umplut complet
  cu ulei şi, astfel, iese ulei din acest robinet

ATENŢIE
Căpăcelele de astupare înşurubate sunt neapărat necesare pentru funcţionarea aparatului.

INDICAŢIE
La verificarea funcţionării cu pompa de verificare, din motive constructive, la releul Buchholz
cu două plu¬titoare este verificat numai sistemul de comutare superior (avertizare). Se vor
utiliza numai pompe de veri¬ficare cu adaptor corespunzător (ventil cu bilă) de la EMB (ZG
5.1. sau ZG 5.2.).
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9.

Date tehnice

Datele din tabelul prezentat sunt valabile pentru toate aparatele de prelevare a gazului produse de
EMB.
Caracteristica

Valoare/indicare

Observaţie

Racord pentru verificatorul de gaz

G 1/8“

altele la cerere

Deschizătura de ieşire a uleiului

G 1/8“

altele la cerere

Domeniul de temperatură:
- Temperatura ambiantă

- 40 °C până la + 55 °C
- 40 °F până la + 131 °F

Verificarea climatizării conform
DIN EN 60068-2-78: 2002-09

- 40 °C până la + 115 °C
- 40 °F până la + 239 °F

Până la +135°C în condiţiile
variantei 21 (lichid izolator pe
bază de esteri)

- Zonă de lucru
  * Temperatura lichidului izolator
  * Vâscozitatea lichidului izolator

1 mm2/s până la 1100 mm2/s

Masa fără conducta din ţeavă

2,2 kg

Dimensiunea conductei din ţeavă

Ţeavă din cupru Ø 6x1

Lungimea conductei din ţeavă

max. 25 m

Sunt posibile variante şi opţiuni suplimentare la cerere.
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La dorinţa corespunzătoare a
clientului

10.

Accesorii

Aparatul de prelevare a gazului este conectat printr-o conductă din ţeavă (imaginea 4) cu releul
Buchholz şi este amplasat la transformator. El permite extragerea gazelor colectate în releul Buchholz
la înălţimea normală de lucru.
Pentru protecţia aparatului de prelevare a gazului, acesta se livrează întotdeauna cu o apărătoare
de vizor (imaginea 5), precum şi cu o cutie cu posibilitate de încuiere (imaginea 6).

Imaginea 4 - conducta din ţeavă pentru aparatul de
       prelevare a gazului ZG 1.2.

Imaginea 5 - apărătoarea vizorului pentru aparatul de
       prelevare a gazului ZG 1.2.

Imaginea 6 - aparatul de prelevare a gazului ZG 1.2. cu cutie
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Valorile menţionate în acest manual de utilizare sunt indicaţii care pot fi modificate prin perfecţionări tehnice ulterioare. De asemenea, nu
putem exclude prezenţa erorilor în text, chiar dacă acesta este corectat riguros. În acest sens, nu ne asumăm nicio responsabilitate. Vă
mulţumim pentru înţelegere.
Ediţie: Manual de utilizare aparat de prelevare a gazului ZG 1.2. BA 11/01/16/13  română

