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Zakres wykonywanych badań linii kablowych WN oraz wykorzystywana aparatura pomiarowa:

Zobacz video
 

HV DAC 300

 

Badania i diagnostyka kabli WN

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
Megger MFM10

Dokładna weryfikacja długości kabli
Megger Teleflex SX

Monitorowana próba napięciowa dla napięć do 300kV wraz z diagnostyką WNZ oraz tgδ
Megger HV DAC300 wraz z dodatkowym kondensatorem 20nF dla krótkich kabli

W przypadku uszkodzenia izolacji kabli lub powłoki kablowej oferujemy lokalizację miejsca uszkodzenia
Seba Surgeflex SFX

Lokalizacja trasy linii kablowej
Vivax-Metrotech vLoc3-5000

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” specjalizuje się w wykonywaniu 
kompleksowych badań i diagnostyki wszystkich typów kabli wysokich napięć.



Porównanie parametrów Systemy Rezonansowe Systemy HV DAC

Próby odbiorcze Tak Tak

Diagnostyka WNZ +  tgδ Nie zawsze
(dodatkowe akcesoria) Tak

Kable o długości ( >10 km) Tak ale wymaganyjest
dodatkowy system Tak (jeden system)

Koszty transportu Duże Niewielkie

Rozmiar systemu Duże(naczepa40 ton
+ generator) Ma łe 3 m x 10 m

Czas mobilizacji GodzinyinD

Przestrzeń wymagana do pomiaru ałaMDuża

Zasilanie Generator 30-60 kVA             Generator 3,5 kVA

Pomiar WNZ UHF lub IEC Zawsze IEC

Stabilność termiczna systemu Ograniczona                             Wysoka

Mobilność Niska                                   Wysoka

Obsługa 2-6 osób                                  2 osoby

Metoda HV DAC

Po więcej informacji prosimy o kontakt:
mgr inż. Michał Foit
michal.foit@elektryka.com.pl
tel.: +48 517 434 660

 

 

Metoda HV DAC jest opisana i ustandaryzowana przez dokument 
IEEE400.4. Systemy opierające się na tej metodzie pozwalają na 
wykonanie prób napięciowych poprzez wykonanie określonej liczby 
wyzwoleń napięciowej fali oscylacyjno-tłumionej. Częstotliwość napięcia 
oscylacyjnego zależy od parametrów wewnętrznej cewki systemowej oraz 
pojemności badanego kabla. Długość fali oscylacyjnej jest to kilkanaście 
milisekund dla jednego wyzwolenia DAC. Podczas trwania fali napięciowej 
rejestrowane są wyładowania niezupełne oraz ich parametry takie jak: napięcie 
zapłonu, obrazy 3D WNZ odniesione do fazy napięcia probierczego, amplituda, 
lokalizacja WNZ oraz stratność dielektryczna - tgδ. Podczas próby napięciowej 
trwającej np. 60 minut oraz w trakcie podnoszenia napięcia probierczego do 
wartości maksymalnej, która np. dla kabli 110 kV wynosi 2.0xUo, dla każdej fazy linii 
kablowej dokonuje się analizy wszystkich parametrów WNZ.

Pomiar WNZ odbywa się zgodnie z wytycznymi standardu IEC 60270. Dzięki 
kompletowi badań możliwa jest dokładna ocena faktycznego stanu kabla w miejscu 
zainstalowania oraz ocenę stanu muf i głowic kablowych (analiza TDR). Analiza 
parametrów WNZ jest istotna dla właściciela majątku kablowego pod względem późniejszej 
eksploatacji i ewentualnych potencjalnych uszkodzeń związanych z aktywnością WNZ. Jak 
wiadomo przebicie wadliwej izolacji lub wadliwego osprzętu (muf i głowic) nie musi koniecznie 
nastąpić podczas próby napięciowej a często pojawia się w późniejszym okresie - od kilku do 
kilkunastu miesięcy w eksploatacji (w zależności od typu defektu). Z tego powodu pomiar WNZ 
wraz z lokalizacją wyładowań jest bardzo istotny dla oceny kabla.  



Zbadamy twoje 
kable!

Badania pomontażowe
Badania eksploatacyjne
Badania ponaprawcze, poremontowe, poawaryjne

 

Zakład Pomiarowo - Badawczy Energetyki
„Energopomiar - Elektryka” Spółka z o.o.

ul. Świętokrzyska 2
44-101 Gliwice 

sekretariat@elektryka.com.pl 
tel. +48 32 237 66 15
fax +48 32 231 08 70

https://www.elektryka.com.pl

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” do prób napięciowych                         
i diagnostyki kabli elektroenergetycznych WN, wykorzystuje rozwiązania firmy Megger.  Są to rozwiązania 
kompleksowe z naciskiem na: wysoką mobilność, użyteczność i niezawodność. Kable WN mogą posiadać 
bardzo dużą pojemność, dlatego próby napięciowe izolacji często wymagają urządzeń o dużych mocach. 
Wiele systemów do testowania kabli jest znacznych gabarytów (np. systemy rezonansowe - RTS). 
Doświadczenia w testowaniu, znajomość budowy kabli i metod testowania pozwoliły na rozwiązania bardziej 
kompaktowe i tak samo skuteczne. Oprócz prób napięciem DAC systemy uzupełnione są o diagnostykę WNZ 
oraz tgδ. Dodatkowe metody oraz szereg badań niskonapięciowych przeprowadzanych podczas badań 
pomontażowych oraz eksploatacyjnych są zapewnieniem, że nasze systemy pozwalają na skuteczną ocenę 
badanych obiektów oraz ich niezawodności w przyszłej eksploatacji.

Systemy HV DAC 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-ELEKTRYKA 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-ELEKTRYKA” zatrudnia 
wykwalifikowany i fachowy zespół specjalistów w dziedzinie badań kabli. Dzięki 
różnorodnym możliwym metodom badań, wiedzy i doświadczeniu, eksperci ZPBE 
ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA mogą doradzić odpowiednią metodologię badań.


