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1. KOMPETENCJE LABORATORIUM

Laboratorium Wysokich Napi^c posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat

Akredytacjl Laboratorium Badawczego Nr AB 272 od 2000 roku) w zakresie badan:

Izolatorow i lancuchow izolatorow

Stacje rozdzielcze

Wy^czniki, rozi^czniki

Odt^czniki

Przekiadniki pr^dowe i napi^ciowe

Transformatory

Odgromniki i ograniczniki przepi^c

Kable i osprz^t kablowy

Osprz^t linii napowietrznych i stacji

Sprz^t BHP

proby napi^ciem udarowym: piorunowym i l^czeniowym
proby napi^ciem przemiennym 50 Hz
pomiary zaklocen radioelektrycznych

proby napi^ciem udarowym: piorunowym i l^czeniowym
proby napi^ciem przemiennym 50 Hz
pomiary zakiocen radioelektrycznych

proby napi^ciem udarowym: piorunowym i l^czeniowym
proby napi^ciem przemiennym 50 Hz
pomiary zaklocen radioelektrycznych

proby napi^ciem udarowym: piorunowym i l^czeniowym
proby napi^ciem przemiennym 50 Hz
pomiary zakiocen radioelektrycznych

proby napi^ciem udarowym: piorunowym
proby napi^ciem przemiennym 50 Hz
proby napi^ciem udarowym: piorunowym

proby napi^ciem przemiennym 50 Hz

i t^czeniowym

i ̂ czeniowym

proby napi^ciem udarowym: piorunowym
proby napi^ciem przemiennym 50 Hz

proby napi^ciem udarowym: piorunowym
proby napi^ciem przemiennym 50 Hz

pomiary zakiocen radioelektrycznych

proby napi^ciem przemiennym 50 Hz

i t^czeniowym

i l^czeniowym

NINIEJSZA PRACA NTE WCHODZI W ZAKRES AKREDYTACJI

UKLADY PROBIERCZO-POMIAROWE STOSOWANE W NINIEJSZEJ PRACY

OBJ^TE S4 SYSTEMEM JAKOSCI
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2. WST^P

Na ziecenie przedsiebiorstwa ,,KZWM OGNIOCHRON S. A. " z dnia 27.06.2011 r. w Labo-

ratorium Wysokich Napi^c Instytutu Energetyki przeprowadzono badania gasnic sniegowych prze-

woznych typu AS - 20 BC (rys. 1), napehiionych CO2.

Rys. 1 Gasnica AS-20 BC

Celem badan bylo ustalenie czy wymieniony typ gasnic moze bye stosowany do gaszenia

urzadzeri i aparatow energetycznych o najwyzszym napi^ciu pracy do 245 kV wl^cznie - znajduj^-

cych si? pod napi^ciem.

W Polsce rue istniej^ ustalenia normatywne dotycz^ce badan wlasnosci elektrycznych urz^-

dzeh gasniczych dla napiec powyzej 1 kV, konieczne bylo opracowanie procedury badawczej,

uwzgl^dniaj^cej specyfik^ zagrozeri zwiazanych z obecnosci^ wysokiego napi^cia. Podczas jej opra-

cowywania oparto si? na mi^dzynarodowych ustalemach normatywnych, a takze na wlasnych do-

swiadczeniach zebranych przy wykonywaniu podobnych badan przeprowadzonych w Laboratorium

Wysokich Napi?c.
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3. PROCEDURA BADAWCZA

Podstawowymi zagrozeniami jakie mog^ powstac w trakcie gaszenia urz^dzen elek-

trycznych znajdujacych si$ pod napieciem, jest mozliwosc wyst^pienia przeskoku elektrycznego po-

miedzy aparatem elektrycznym pod napieciem a osob$ obshigujaca^ urzadzenie gaszace (pr^dnic^

gasnicy), oraz przepryw pradu (pradu uptywu) pomiedzy tym aparatem elektrycznym a osoba^ obshi-

gujacQ urzadzenie gasnicze, poprzez chmur? rozpylonego CO2. Dla zwi^kszenia pewnosci pomiaru

dokonano po kilka prob napieciowych.

Bior^c pod uwag? wymienione zagrozenia ustalono nastepuj^cy program badan:

3.1 Badanie wytrzymatosci elektrycznej na przebicie chmury rozpylonego CO2.

Test ten okresla czy chmura CO2 nie obniza wytrzymalosci na przebicie przerwy powietrznej

mi^dzy pr^dnic^ gasnicy a obiektem. Zmniejszenie tej wytrzymalosci moze spowodowac nie-

bezpieczehstwo powstania przeskoku, i w efekcie porazenia osoby gaszacej pozar. Ustalono

nast^puj^ce warunki proby:

- odleglosc elektrody od pr^downicy gasnicy d = 205 cm - jest to l/2 dopuszczalnej odleglosci

zblizenia dla strefy prac w poblizu napiecia okreslonej w Rozporz^dzeniu Ministerstwa Go-

spodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urz^-

dzeniach i instalacjach energetycznych (Dziennik Ustaw Nr 80 z 1999 r. poz. 912).

- napiecie probiercze Up=530kV - jest to okreslona przez normy wartosc napiecia pro-

bierczego bezpiecznej przerwy dla urz^dzen o najwyzszym napieciu pracy do 245kV wlacz-

nie.

Test przeprowadzony dla wyzszego poziomu napiecia probierczego stawia ostrzejsze wyma-

gania, wobec tego zaklada si^, ze pozytywny rezultat proby dla wyzszych poziomow (np.

245kV) napiecia jest jednoznaczny ze spehiieniem wymogow dla nizszych poziomow napiecia

probierczego (odp. IkV, 36kV i 123kV).

3.2 Pomiar pnjdu uptywu w chmurze rozpylonego COz.

Pomiar ten pozwala na stwierdzenie, czy osoba gasz^ca pozar, nie b^dzie narazona na poraze-

nie elektryczne i inne negatywne skutki, podczas akcji gasniczej w wyniku przeptywu pradu od

obiektu gaszonego (bed^cego pod napieciem) przez chmure rozpylonego CO2

i osob^ gasz^c^, do ziemi. Wartosc maksymalna tego pr^du zostala ustalona w oparciu

o norm? PN-EN 3-7:2008 p.9.2.
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Ustalono nast^puj^ce warunki proby:

- odleglosc elektrody od pr^downicy gasnicy d = 4,1 m;

- napi^cie probiercze Up=530 kV;

- maksymalna wartosc pradu upfywu Imax=0,5 mA.

4. UKLAD PROBIERCZY

Zestawiono uklad probierczy skiadaj^cy sie z transformatora probierczego TP 700 prod.

TUR typ PEOJ 350/350 A/K nr 870798 wraz z regulatorem, dzielnika napiecia firmy HAEFELY

nr24146 woltomierza napiecia przemiennego firmy HAEFELY AC Peak Voltmeter type 51

nr 664951. Do pomiaru pradu uptywu uzyto woltomierza napiecia przemiennego firmy BRYMEN

BM-857X 014440913 kl. 0,5 oraz bocznika pomiarowego 10 kQ . Niepewnosc pomiaru w opisa-

nym ukladzie jest nie gorsza niz 1,5 %. Schemat ukladu pomiarowego przedstawiono na rys. 2.

TP-700

Regulator

GaSnica

Rys. 2 Schemat ukladu pomiarowego
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5. WYNIKIPROB

5.1 Badanie wytrzymatosci elektrycznej na przebicie chmury CO2.

W trakcie testow dla najwyzszego napi^cia 245 kV (d=205 cm, Up=530 kV) nie wyst^pi-

ty przeskoki w ukJadzie pfyta probiercza - pr^downica gasnicy, spehliony zostai zatem wymog

zpt. 3.2.

5.2 Pomiar pn|du uptywu w chmurze rozpylonego CO2

We wszystkich testach wartosc pr^du uprywu wynosila

Imax < 260 M-A

tj; nie przekroczyta 500 fiA, i spemiony zostal tym samym wymog z pkt. 3.3.

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si^, ze: gasnicarni r^cznymi AS-20 BC napemio-

nymi C02 , mozna gasic pozary ur/ijdzen elektrycznych o najwyzszym napi^ciu pracy do

245 kV wt;)c/nie, b^d^cych pod napifciem.

Podczas gaszenia nalezy bezwzgl^dnie zachowac dopuszczaln^ odleglosc zblizenia:

• minimum 1,4 m - dla urz^dzen o najwyzszym napi^ciu pracy od 1 do 36 kV wl^cznie,

• minimum 2,1 m - dia urz^dzeh o najwyzszym napi^ciu pracy od 36 do 123 kV wl^cz-

nie,

• minimum 4,1 m - dla urz^dzeh o najwyzszym napi^ciu pracy od 123 do 245kV wl^cz-

nie.

Niniejsze odleglosci nalezy rozumiec w ten sposob, ze zadna cz^sc ciala osoby gasz^cej ani zadna

czesc urz^dzenia gasniczego (zwlaszcza pr^downica gasnicy itp.) nie moze sie znalezc blizej od

urz^dzenia pod napi^ciem, niz wyzej wymieniona.

Odleglosci zostaty okreslone w oparciu o Rozporz^dzenie Ministerstwa Gospodarki z dnia

17wrzesnia 1999 r. - ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urz^dzeniach i instalacjach

energetycznych" Dziennik Ustaw Nr 80 z 1999r. poz. 912., norme PN-EN 50110-1: 2001 ,,Eksplo-

atacja urz^dzeh elektrycznych", oraz doswiadczenie wynikaj^ce z prac Instytutu Energetyki.
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Andrych6w, 27.06.2011 Membei of VUKOVtCl oqnfochron

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Niniejszym deWarujemy petn«i zgodnofei pccedttawronych do badafi gatntc przewoznych
typ AS-20 BC. AS-30 BC i AS-50 BC z dokumentacja, techniczna,oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbtoru.
GaSnice napetniono 6rodklem gaftniczym - dwuttenek w^gia CO; Karta charakterystyki &rodka
ga^niczego w zaiaczeniu Zbiomiki gainc zostaly wykonane z materiaMw atestowanych.
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