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l .KOMPETENCJE LABORATORIUM

Laboratorium Wysokich Napiec posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (Certytlkat

Akredytacji Laboratorium Badawezego Nr AB 272 od 2000 roku) w zakresie badan:

Izolatorow i laricuchow izolatorow

Stacje rozdzielcze

Wylaczniki, rozl^czniki

Odkjczniki

Przekladniki pr^dowe i napieciowe

Transformatory

proby napi^ciem udarowym: piorunowym i hjczeniowym
proby napi^ciem przemiennym 50 Hz
pomiary zakloceh radioelektrycznych

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

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

proby napi^ciem udarowym: piorunowym i }aczeniowym
proby napi^ciem przemiennym 50 Hz
pomiary zakkkeh radioelektrycznych

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

proby napieciem przemiennym 50 Hz

i l^czeniowym

i Iqczeniowym

Odgromniki i ograniczniki przepi^c - proby napieciem udarowym: piorunowym
- proby napieciem przemiennym 50 Hz

Kable i osprzct kablowy

Osprzet l ini i napowietrznych i stacji

Sprzet BHP

proby napieciem udarowym: piorunowym
proby napieciem przemiennym 50 Hz

pomiary zakloceh radioelektrycznych

proby napieciem przemiennym 50 Hz

i l^czeniowym

i Iqczeniowym

NINIEJSZA PRACA NIE WCHODZI W ZAKRES AKREDYTACJI

UKLADY PROBIERCZO-POMIAROWE STOSOWANE W NINIEJSZEJ PRACY

OBJ^TE S4 SYSTEMEM JAKOSCI



0-m)
LABORATORIUM WYSOKICH NAPI^C

INSTYTUTU ENERGETYKI

01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (22) 34-51-242,
fax 836-80-48, e-mail: ewn@ien.com.pl

EWN/86/E/11-2

Sir. 5/8

2. VVSTE;P
Na zlecenie przedsiebiorstwa ,,KZWM OGNIOCHRON S. A. " z dnia 27.06.2011 r. w La-

boratorium Wysokich Napi^c Instylutu Energetyki przeprowadzono badania gasnic sniegowych

przewoznych typu AS - 30 BC (rys. 1), napelnionych CCK

Rys. 1 Gasnica AS-30 BC

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

urzqdzeri i aparatow energetycznych o najwyzszym napi^ciu pracy do 245 kV wlqcznie - znajduji|-

cych si^ pod napi^ciem.

W Polsce nie istniej^ ustalenia normatywne dotyczqce badari wtasnosci elektrycznych urzq-

dzen gasniczych dla napi^c powyzej 1 kV, konieczne bylo opracowanie procedury badawczej,

uwzgl^dniaj^cej specyfik^ zagrozen zwiqzanych z obecnosciq wysokiego napi^cia. Podczas jej

opracowywania oparto si$ na mi^dzynarodowych ustaleniach nonnatywnych, a takze na wlasnych

doswiadczeniach zebranych przy wykonywaniu podobnych badan przeprowadzonych w Laborato-

r ium Wysokich Napi^c.
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3. PROCEDURA BADAWCZA

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

trycznych znajdujqcych sie pod napieciem, jest mozliwosc wystqpienia przeskoku elektrycznego

pomiedzy aparatem elektrycznym pod napieciem a osobq obsluguj^ca urzqdzenie gaszqce (pradnicij

gasnicy), oraz przeplyw pradu (prqdu uplywu) pomiedzy tym aparatem elektrycznym a osobq obslu-

gujqct} urz^dzenie gasnicze, poprzez chmure rozpylonego CO2- Dla zwi^kszenia pewnosci pomiaru

dokonano po kilka prob napieciowych.

Biorqc pod uwag? wymienione zagrozenia ustalono nast^puj^cy program badan:

3.1 Badanie wytrzymalosci elektrycznej na przebicie chmury rozpylonego CC>2.

Test ten okresla czy chmura CC>2 nie obniza wytrzymalosei na przebicie przerwy powietrznej

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

bezpieczenstwo powstania przeskoku, i w etekcie porazenia osoby gaszcjcej pozar. Ustalono

nastepuj^ce warunki proby:

- odleglosc elektrody od prqdownicy gasnicy d = 205 cm -jest to '/: dopuszczalnej odleglo-

sci zblizenia dla strefy prac w poblizu napi^cia okreslonej w Rozporz^dzeniu Ministerstwa

Gospodarki 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=53()kV -- jest to okreslona przez normy wartosc napiecia pro-

bierczego bezpiecznej przerwy dla urz^dzeh o najwyzszym napieciu pracy do 245kV

wl^cznie.

Test przeprowadzony dla wyzszego poziomu napiecia probierczego stawia ostrzejsze wyma-

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

245kV) napiecia jest jednoznaczny ze spelnieniem wymogow dla nizszych poziomow napie-

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

3.2 Pomiar p r a d u uplywu w chmurze rozpylonego CO?.

Poiniar ten pozwala na stwierdzenie, czy osoba gaszijca pozar, nie b^dzie narazona na poraze-

nie elektryczne i inne negatywne skutki, podczas akcji gasniczej w wyniku przeplywu prqdu

od obiektu gaszonego (bed^cego pod napi^ciem) przez chmury rozpylonego CO:

i osobe^ gasz^c^, do ziemi. Wartosc maksymalna tego prqdu zostala ustalona w oparciu

o norme PN-EN 3-7:2008 p.9.2.
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Ustalono nast^pujcjce vvarunki proby:

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

- napiecie probiercze Up=53() kV;

- maksymalna wartosc pra_du upiywu Imax=0,5 mA.

4. UKLAD PROBIERCZY

Zestawiono uklad probierczy skladajqcy si$ z transtbrmatora probierczego TP 700 prod.

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

nr 24146 woltomierza napiecia przemiennego tinny HAEFELY AC Peak Voltmeter type 51

nr 664951. Do pomiaru pr^du upiywu uzyto woltomierza napiecia przemiennego llrmy 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



0KhJy
LABORATORIUM WYSOKICH NAPI^C

INSTYTUTU ENERGETYKI

01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (22) 34-51-242,
i'ax 836-80-48, e-mail: ewn@ien.com.pl

EWN/86/E/11-2

Sir. 8/8

5.WYNIKI PROB

5.1 Badanie wytrzymalosci elektryczncj na przcbicic chmury CO2.

W trakcie testow dla najwyzszego napiecia 245kV (d=2()5 cm, Up=53 kV) nie wyst^pily

przeskoki w ukladzie plyta probiercza - prqdownica gasnicy, spelniony zostal zatem wymog z

pt. 3.2.

5.2 Pomiar prqdu uplywu w chmur/e rozpylonego CO:

We wszystkich testach wartosc prqdu uplywu wynosila

Im ax < 250 ^iA

tj; nie przekroczyla 500 uA, i spelniony zostal tym samym wymog z pkt. 3.3.

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si$, ze: gasnicami r^cznymi AS-30 BC napel-

nionymi CO: , mozna gasic pozary ur/^dzen elektrycznych o najwyzszym napi^ciu pracy do

245 kV wlqcznie, b^dijcych pod napi^ciem.

Podczas gaszenia nalezy bezwzglednie zachowac dopuszczalnq odleglosc zblizcnia:

• min imum 1,4 m - dla urz^dzen o najwyzszym napieciu pracy od 1 do 36 kV wlqcznie,

• m i n i m u m 2,1 m - dla urzijdzen o najwyzszym napieciu pracy od 36 do 123 kV wlqcz-

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

nie.

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

czesc urz^dzenia gasniczego (zwtaszcza prqdownica gasnicy itp.) nie moze si^ znalezc blizej od

urzqdzenia pod napi^ciem, niz wyzej wymieniona.

Odleglosci zostaly okreslone w oparciu o Rozporzqdzenie Ministerstwa Gospodarki z dnia

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

energetycznych" Dzicnnik Ustaw Nr 80 z 1999r. poz. 912., norme PN-EN 501 10-1: 2001 ,,Eksplo-

atacja urzqdzen elektrycznych", oraz doswiadczenie wynikajqce z prac Instytutu Energetyki.
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Andrychow, 27.06.2011 Membei of viiKOVici

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Ninwjszyim deklarujemy petn% zgodnofci przedstawkxiych do badan gaSn>c przewoinych
typ AS-20 BC, AS-30 BC i AS-50 BC z dokumentaqa. techniczna, oraz warunkami techntcznymi
wykonania i odbk>ru.
Gafinice napetniono &rodktom gainiczym - dwuttonek wagla CO2 Karta charakterystyki Srodka
gainiczego w zataczenkj. Zbtomiki gainic zoctaty wykonane z matena46w atestowanych
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