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Karta katalogowa ograniczników TZD-1NR i TZD-1NR/T

Ogranicznik w wykonaniu TZD-1NR jest przeznaczony do stosowania w systemie uszynień grupowych
w układzie otwartym w sieci trakcyjnej oraz do ochrony innych obiektów inżynieryjnych związanych
bezpośrednio z trakcją elektryczną 3 kV, gdzie występuje zagrożenie zwarć doziemnych, a ze względu na
prądy błądzące niedozwolone jest bezpośrednie uszynienie.

Ograniczniki TZD-1NR mogą być stosowane również w innych obwodach, gdzie niedopuszczalne jest
bezpośrednie połączenie danych obwodów podczas normalnej eksploatacji (w celu ograniczenia prądów
błądzących), a takie połączenie jest niezbędne w warunkach awaryjnych dla zapewnia bezpieczeństwa
ludzi i urządzeń.

Ogranicznik w wykonaniu dwukierunkowym TZD-1NR/T jest przeznaczony dla ochrony
przeciwporażeniowej obiektów punktowych, np.: wiaduktów, mostów itp. w otoczeniu zasilania trakcji
prądu stałego (tramwaje, metro) lub do ochrony przeciwporażeniowej w obiektach ruchu elektrycznego
(np. Hale napraw) gdzie dopuszczalne napięcie rażeniowe nie może przekraczać 60VDC.

Ograniczniki TZD-1NR i TZD1NR/T są wykonane identyczne. Różnią się tylko napięciem
znamionowym, który wynosi odpowiednio 120 V i 60V.

Ograniczniki TZD-1NR są stosowane w sieci trakcyjnej PKP na podstawie dokumentu:
Dopuszczenie elementów podsystemów i technologii przeznaczonych do stosowania w liniach
kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wg procedury SMS-PW-17.



Podstawowe parametry ograniczników TZD-1NR i TZD1NR/T

1. Znamionowe napięcie wyzwalające TZD-1NR UTn - 120 V 1)

2. Znamionowe napięcie wyzwalające TZD-1NR/T UTn - 60 V 1)

3. Najwyższe napięcie przy którymTZD-1NR nie załącza Uw - 110 V 1)

4. Najwyższe napięcie przy którym TZD-1NR/T nie załącza Uw - 50 V 1)

5. Prąd upływu IL - max 10 mA 1)

6. Prąd znamionowy Ir - 150A 1)

7. Prąd długotrwały Ith -1,5 kA @ 1min, 750A @5 min 1)

8. Prąd krótkotrwałyAC/DC IW - 12 kA @ 100ms 1)
9. Spadek napięcia przy prądzie (Iw) DC Ures- < 15 V 1)

10. Prąd zwarciowy w obwodach prądu stałego IZ - 20 kA@40 ms *
11. Spadek napięcia w zależności od wielkości przyłożonego

napięcia AC Ures- < 150 Vrms
1)

12. Spadek napięcia przy prądzie (Iw) AC Ures- < 15Vrms
1)

13. Nominalny impuls prądowy 8/20 μs Iimp-n- 20 kA 1)

14. Wysoko prądowy impuls 8/20 μs Iimp-high - 40 kA 1)

15. Wysoko ładunkowy impuls 10/350 μs Iimp-hc - 20 kA 1) **
16. Warunki klimatyczne - zastosowanie zewnętrzne
17. Temperatura otoczenia - od -30 oC do +40 oC.
18. Masa (masa wraz z dodatkową obudową) 7,1 kg (15,7 kg).
19. Wymiary ograniczników:

TZD-1NR
TZD-1NR/T

__________________________________________________________________________________
1) – dotyczy obu kierunków
* - wytrzymałość zwarciowa dotyczy maksymalnej wartości prądu zwarcia wyłączanego przez wyłącznik szybki o
całkowitym czasie zwarcia do 40 ms; przy krótszych czasach wyłączania zwarcia, wytrzymałość zwarciowa może
być wyższa.
** - przy próbie 20 kA impulsu 8/20 μs, po kilkunastu mikrosekundach cały prąd płynie już przez tyrystor, który
ma wytrzymałość prądową 20 kA w czasie 40 ms



Montaż ogranicznika na konstrukcji wsporczej

Więcej szczegółów w Katalogu sieci trakcyjnej. Ograniczniki niskonapięciowe. PLK, Warszawa 2010

r.

Typ

wg rys. K1.w3 i K3.w3

Uchwyty do kotwień

AFL 120
TZD-1NR

PN-56/M-82101
PN-56/M-82143

PN-56/M-82101
PN-56/M-82143

5500-7.
5570-6.

Nr Nazwa części

1
2
3

1

6

7

5

4 Słup trakcyjny
Lina uszynienia grupowego

Uchwyt równoległy do lin

Śruba M12*60 z nakrętką i podkładką

Śruba M12*40 z nakrętką i podkładką

Ogranicznik niskonapięciowy
Element mocujący z kątownika 60*60*4

Element mocujący z kątownika 75*75*8 wg katalogu sieci
trakcyjnej Nr 25-4510 lub 20-4510

AFL-6-95
AFL-6-120

Skala

Nr rys. K5,6.w4

ON mz MOC1.w4
Nr kat.

KOLEN

9 Lina z końcówką Al

Data 20.08.2008

onmz_moc1w4.dwg
Dokument

Mocowanie ogranicznika
na słupie trakcyjnym

Kabel lub lina w izolacji 750 V, z końcówką Al ALY-750 1*95
ALY-750 1*1208

8

do toku trakcyjnego
szyn kolejowych

5
1

4

3

2

6

6

9
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Montaż ogranicznika w obudowie OS

K9.w2

Skala

1:4
Nr kat.

Nr rys.

Dokument

Data 23.05.2005

Ogranicznik w obudowie OS

smzw2_zw.dwg S mz 01.w2

KOLEN

Obudowa OS może być zamontowana na fundamencie z tworzywa sztucznego, dopasowanym
do przekroju poprzecznego obudowy.
Łączna wysokość obudowy z fundamentem wynosi ok. 130,00 cm.
Proponowana głębokość zakopania fundamentu wynosi ok. 60 cm.
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