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Badania i diagnostyka kabli SN
Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki „ENERGOPOMIAR-ELKTRYKA” specjalizuje się w wykonywaniu

kompleksowych badań i diagnostyki wszystkich typów kabli średnich napięć.

Zakres wykonywanych badań linii kablowych SN oraz wykorzystywana aparatura pomiarowa:

 Pomiar rezystancja żył roboczych i powrotnych (Al lub Cu) 

Megger DLRO100HB

 Pomiar pojemność kabla

Mostek ELC-3133 A

 Pomiar rezystancji izolacji

Megger S1-1054

 Pomiar szczelności powłoki kablowej

Baur PGK-25

 Dokładna weryfikacja długości kabli

Megger Teleflex SX

 Próba napięciowa wraz z diagnostyką WNZ oraz 𝒕𝒈𝜹
b2 High-Voltage

Urządzenie probiercze VLF 0,1 Hz: HVA 68-2 

Kondensator sprzęgający: PDTD 60-2CC 

Mostek 𝑡𝑔𝛿: TD60

Kalibrator: PDC2

Oprogramowanie: b2 Suite

 W przypadku uszkodzenia izolacji kabli lub powłoki kablowej oferujemy lokalizację miejsca 

uszkodzenia

Seba Surgeflex SFX

Seba MFM 5-1

 Lokalizacja trasy linii kablowej

Vivax-Metrotech vLoc3-5000



Metoda VLF

b2 HVA 68-2 – podstawowe parametry

Napięcie wejściowe: 190 – 240 V, 50/60 Hz, 3 kVA

Napięcie 
wyjściowe:

Sinusoidalne
48 kV rms

68 kV szczyt

DC ± 0÷ 60 kV

Prostokątne 0 ÷ 60 kV

Prąd wyjściowy: 0 ÷ 80 mA

Częstotliwość:
0,01 ÷ 0,1 Hz w korkach co 0,01 Hz 

(domyślna 0,1 Hz)

Obciążenie wyjściowe:

2,0 μF @ 0,1 Hz @ 44 kV rms

1,6 μF @ 0,1 Hz @ 48 kV rms

5,0 μF @ 0,03 Hz @ 48 kV rms

10,0 μF - maksymalna pojemność 

przy niższej częstotliwości i napięciu

System do pomiaru wyładowań niezupełnych 
z zintegrowaną jednostką 𝒕𝒈𝜹

Przyczyną awarii linii kablowych są procesy degradacyjne zachodzące w izolacji roboczej. Jedną przyczyn jest

zjawisko drzewienia wodnego oraz drzewienia elektrycznego, dlatego w ramach badań diagnostycznych

wykonujemy w 4 krokach (0,5𝑈0, 𝑈0, 1,5𝑈0, 2𝑈0) narastającym napięciem VLF 0,1 Hz pomiary:

 współczynnika stratności dielektrycznych 𝒕𝒈𝜹 – pomiar pozwala określić trend zmiany wartości

współczynnika w zależności od napięcia. Wynik pomiaru są wartościami uśrednionymi, a metoda ta dobrze

diagnozuję drzewienie wodne,

 wyładowań niezupełnych (WNZ) – pomiar pozwala określić ilość i wielkość wyładowań, wyznaczyć napięcie

zapłonu i napięcie gaśnięcia. Metoda ta dobrze diagnozuję drzewienie elektryczne, a dodatkowo

w przeciwieństwie do pomiarów 𝑡𝑔𝛿 pozwala zlokalizować dokładne miejsce występowania wyładowań

niezupełnych na osprzęcie kablowym, a także na całej długości linii kablowej. Zaletą tych badań jest

określenie stanu izolacji bez jej degradacji.

Metody pomiarowe VLF zostały opisane w międzynarodowym standardzie IEEE 400.2 oraz w normach

PN-EN 60270, PN-EN 60060-3 i zostały uznane za preferowaną metodę badań diagnostycznych linii

kablowych SN.

Próby napięciowe oraz badania diagnostyczne kabli SN, osprzętu i aparatów

elektrycznych napięciem wolnozmiennym VLF (Very Low Frequency), zaliczane

do pomiarów napięciem przemiennym, stosuje się w ramach rutynowych

pomiarów np. pomontażowych czy eksploatacyjnych. Metoda VLF odnosi się

do napięć probierczych o częstotliwości 0,1 Hz i niższych. Mimo bardzo niskiej

częstotliwości, napięcie probiercze VLF jest jednak nadal napięciem

przemiennym, więc w odróżnieniu od napięcia DC nie powoduje polaryzacji

materiału izolacyjnego. Urządzenia probiercze VLF są bardzo praktyczne

w zastosowaniach terenowych, ponieważ dysponują małymi mocami sygnału

probierczego, co wiąże się również z niewielkimi gabarytami urządzenia

probierczego.

Dzięki niskiej częstotliwości napięcia probierczego urządzenia pomiarowe VLF doskonale nadają się do

badania wytrzymałości elektrycznej obiektów o dużej pojemności elektrycznej, jakimi są między innymi linie

kablowe, gdzie odcinki badanych kabli mogą być bardzo długie (nawet do 50 km).
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Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki „ENERGOPOMIAR-ELKTRYKA” do prób napięciowych

i diagnostyki kabli elektroenergetycznych SN, wykorzystuje rozwiązania firmy b2 High-Voltage. Są to

rozwiązania kompleksowe z naciskiem na wysoką mobilność, użyteczność i niezawodność. Oprócz

prób napięciowych system VLF uzupełniony jest o diagnostykę WNZ oraz 𝑡𝑔𝛿. Dodatkowe metody

oraz szereg badań niskonapięciowych przeprowadzanych podczas badań linii kablowych SN są

zapewnieniem, że nasz system pozwala na skuteczną ocenę badanych obiektów oraz ich

niezawodności w przyszłej eksploatacji.
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Systemy VLF 0,1 Hz to modułowe urządzenia, które potwierdziły swoją niezawodność

w wielu międzynarodowych projektach na całym świecie. Posiadając wieloletnie doświadczenie

w próbach napięciowych i diagnostyce zarówno kabli o izolacji papierowo-olejowej oraz

polietylenowej. Firma ZPBE ENERGOPOMIAR-ELKTRYKA oferuje usługi na całym świecie, aby

przedstawić użytkownikowi aktualny stan izolacji kabli, który pozwoli ocenić czy kable nadają się do

eksploatacji. Wyniki badań można również odnieść do badań wykonywanych w przyszłości, co

pozwoli zaobserwować zmianę właściwości izolacji kabli w czasie. Nasze usługi są wykonywane

z szeroką gamą systemów i obejmują:





Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki “ENERGOPOMIAR-ELKTRYKA” zatrudnia wykfalifikowany

i fachowy zespół specjalistów w dziedzinie badań kabli. Dzięki różnorodnym możliwym metodom

badań, wiedzy i doświadczeniu, eksperci ZPBE ENERGOPOMIAR-ELKTRYKA mogą doradzić

odpowiednią metodologię badań.

VLF 

0,1 Hz

Badania pomontażowe;

Badania eksploatacyjne;

Badania ponaprawcze, poremontowe, poawaryjne;


