
OSPRZĘT KABLOWY

OSPRZĘT KABLOWY DO KABLI WYSOKICH I NAJWYŻSZYCH
NAPIĘĆ O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO XLPE

Systemy kablowe, kable i osprzęt
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SIŁA INNOWACJI: TRADYCJA MYŚLENIA
POZA DOTYCHCZASOWE RAMY

Idea sukcesu Dociekliwy umysł i siła innowacji

Pionierzy w technologii kabli XLPE

Pionierski duch i wola osiągnięcia  celu - to cechy, które napędzają his-

torię sukcesu od ponad 100 lat. Doskonałe produkty, kompleksowa ob.-

sługa i dbałe zarządzanie projektami definiuje u nas to co leży u pod-

staw naszej wieloletniej współpracy z dostawcami energii i przemysłem

elektrotechnicznym. Naszym głównym celem- wtedy jak i teraz jest zas-

pokojenie indywidualnych potrzeb każdego z naszych klientów. Niezale-

żnie od bycia pionierem w technologii XLPE lub jako twórca nowator-

skiej techniki produkcji - to tylko dzięki ścisłej współpracy z Państwem,

jako klientem możemy odnieść sukces we wprowadzaniu na rynek inno-

wacji, które wpłynęły tak zdecydowanie na przesył i rozdział energii ele-

ktrycznej. I nadal będziemy się skupiać na rozwijaniu coraz lepszych roz-

wiązań, bardziej zaawansowanych technik produkcji i bardziej komplek-

sowej obsługi, bez obniżania jakości. Aby to osiągnąć, wykorzystujemy

najnowsze technologie: cała nasza oferta produkcyjna jest rozwijana,

produkowana i testowana w siedzibie naszej firmy w Mannheim przy

wykorzystaniu nowoczesnych technik, takich jak systemy komputerowe.

Utrzymanie i doskonalenie naszej wiedzy oraz know-how są ważne ja-

ko części kultury przedsiębiorczości w Südkabel. Pęd do innowacji jest

jedną z naszych tradycji. Nasza firma jest znana na całym świecie jako

pionierski specjalista w zakresie najnowocześniejszych produktów i te-

chnologii. Nasze zespoły pracowników zawsze poszukują nowych ma-

teriałów, procesów produkcyjnych i montażowych, które obiecują le-

pszą użyteczność i bezpieczeństwo. Pracujemy ciężko w kierunku dal-

szej poprawy przyjaznych dla użytkownika naszych rozwiązań - rozwią-

zań, które spełniają wszystkie wymagania naszych klientów.

Odkąd firma została założona, naszym celem było dostarczenie no-

wych rozwiązań, które gwarantują naszym klientom większe bezpie-

czeństwo i ulepszone procedury. Südkabel ugruntował swoją reputa-

cję jako pioniera w technologii XLPE już w 1960 roku, kiedy w Niem-

czech zostały ułożone pierwsze kable średniego napięcia w izolacji po-

limerowej. Z następnych innowacji można wyliczyć: planowanie i bu-

dowę pierwszego systemu sieci kablowej XLPE 110 kV w Niemczech,

pierwszy system kablowy XLPE 400 kV w europejskiej sieci przesyłowej

i nie mniej ważna produkcja i montaż wielu systemów kablowych

XLPE 500 kV w Rosji, Azji, Afryce i Ameryce Południowej z żyłami

o  przekroju do 2500 mm .2
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Doskonała technologia:
osprzęt do wymagających projektów

Osprzęt kablowy Südkabel jest ważnym elementem dla kabli o izolacji

XLPE wysokiego i najwyższego napięcia. Także tutaj nastąpił przełom

w rozwoju nowych produktów, takich jak mufy do kabli 400 kV o izola-

cji XLPE, które w 1995r. przeszły pozytywnie pierwszą w świecie pre-

kwalifikację według CIGRE (International Council on Large Electric Sys-

tems). Nasze kompaktowe głowice są oparte na tej zaawansowanej

technologii. Są doskonałym przykładem, w jaki sposób zwiększyć bez-

pieczeństwo i łatwość w montażu osprzętu do kabli XLPE  wysokich

i najwyższych napięć. Może być on stosowany niemal do wszystkich

rodzajów kabli XLPE o znacznie różniących się żyłach roboczych, żyłach

powrotnych, powłokach i pancerzach. Osprzęt Südkabel może być ró-

wnież zainstalowany na izolacji EPR do 170 kV. Możliwe jest także wy-

prowadzenie włókien światłowodowych z żył powrotnych w każdym

osprzęcie. Osprzęt do najwyższych napięć może być zintegrowany

z czujnikami do wykrywania wyładowań niezupełnych. Cały osprzęt

kablowy jest zaprojektowany na długi czas użytkowania taki sam jak

dla kabli elektroenergetycznych.
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SZEROKI ZAKRES DOSKONAŁYCH ROZWIĄZAŃ: OSPRZĘT DO KABLI
O IZOLACJI XLPE WYSOKICH I NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ

Najważniejsze zalety Badania i specyfikacje testów

Z biegiem lat, doświadczenie z wbudowanymi głowicami do GIS i transformatorów pokazało jak one są warto-

ściowe. Suche, kompaktowe głowice EHSVS (w obudowie SF6) lub EHTVS (do transformatorów olejowych)

zostały wprowadzone na rynek już w roku 1995.

• Głowice kompaktowe są bezobsługowe i mogą być% montowane szybko

i bezpiecznie

• Są one przyjazne dla środowiska ponieważ ich izolacja stała nie zawiera

gazów i składników ciekłych

• Izolator z żywicy epoksydowej jest dostatecznie krótki aby zapewnić

kompaktową strukturę obudowy kabla

• Montaż jest szybki i prosty: odkąd izolator może być uprzednio instalo-

wany jako gniazdo, to kabel może być% instalowany oddzielnie od roz-

dzielnicy lub wyposażenia transformatora. Z kolei głowica kompaktowa

może być prosto wsunięta do szczelnego gniazda izolatora

• Głowica kompaktowa może być instalowana w dowolnej pozycji od kie-

dy nie jest wymagane uzupełnianie cieczy w przypadku jej rozszerzalno-

ści

• Warianty na życzenie klienta mogą być przystosowane do dowolnej

długości montażowej lub średnicy

• Kable mogą być badane na miejscu montażu dla napięć do 170 kV przy

rozdzielnicy bez potrzeby stosowania dodatkowego wyposażenia odkąd

jest dostępny konieczny adapter testowy dla głowicy kompaktowej

• Stosowne wymiary głowic kompaktowych są zamieszczone w następu-

jących publikacjach: IEC 62271-209 (dla rozdzielnic w izolacji gazowej

i osłonie metalowej) oraz EN 50299 (dla głowic kablowych zanurzonych

w oleju do transformatorów i dławików)

• Specyfikacje testów dla kabli o izolacji XLPE wysokich i najwyższych

napięć do 170 kV, zostały opublikowane odpowiednio w DIN VDE

0276-632 i IEC 60840, a dla napięć roboczych powyżej 170 kV w IEC

62067. Głowice kompaktowe EHSVS i EHTVS spełniają wymagania

wszystkich stosownych specyfikacji badań

• Wartości pokazane w Tabeli 1 (strona 7), „Dane dla głowic kompa-

ktowych” pochodzą z badań typu i testów pre-kwalifikacyjnych każ-

dej głowicy kompaktowej w układzie jednofazowym

• Głowice kompaktowe dla napięć do 170 kV były testowane w obu-

dowie trójfazowej z wtykowym połączeniem żyły roboczej w doda-

tkowych badaniach wytrzymałości na udar piorunowy (także przy

obniżonym ciśnieniu roboczym) oraz na zwarcia
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Wśród głowic napowietrznych, Südkabel rozróżnia głowice wypełnione

cieczą izolacyjną (serie EHFV i EHFVC) i suche, wypełnione gazem typu

EHFVCS. EHFVC jest lekką, smukłą głowicą napowietrzną ze sztywnym

izolatorem kompozytowym. Na życzenie produkujemy także wariant

z izolatorem porcelanowym (typu EHFV) na wszystkie poziomy napięć.

W obu typach pole elektryczne jest sterowane za pomocą prefabryko-

wanych stożków z gumy silikonowej. Górna część izolatora kompensuje

rozszerzalność termiczną cieczy izolacyjnej zapewniając bezobsługo-

wość głowicy także pod względem ciśnienia.

W dodatku do izolatora kompozytowego, do typu EHFVCS suchego wy-

pełnionego gazem najważniejszym elementem jest dostarczana komp-

letna głowica kompaktowa odpowiedzialna za sterowanie polem elek-

trycznym. Pomogło to skrócić czas montażu w terenie odkąd izolator

kompozytowy może być dostarczany wstępnie zmontowany.

W swojej ofercie osprzętu Südkabel posiada także mufy do napięć od

72,5 kV do 550 kV. W 1993r. Südkabel został pierwszym producentem

prefabrykowanych i wstępnie testowanych muf do kabli najwyższych

napięć od 245 kV do 550 kV.

Wszystkie typy muf są bezobsługowe jako niezawierające gazu lub

składników ciekłych. Mufa nasuwana typu SEHDV jest użyta do połą-

czenia wzdłużnego żył powrotnych podczas gdy mufa sekcyjna typu

SEHDVCB służy jako izolacja po obu stronach żył powrotnych. Mufy

sekcyjne są użyte do cross-bondingu żył powrotnych kabla lub do je-

dnostronnego uziemienia żył powrotnych w podsekcjach.

Mufy spełniają wymagania stosownych specyfikacji testów (np. IEC

60840, IEC 62067). Trzyczęściowa mufa VMEV(CB) jest dostępna jako

alternatywa do napięć od 245 kV do 420 kV. Składa się ona z korpusu

z żywicy epoksydowej i dwóch elementów sterowania polem z gumy

silikonowej. Może być( ona użyta do połączenia dwóch kabli o całkowi-

cie różnej budowie.
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EHSVS 72,5/123/145 Typ D EHSVS 245/300/362/420/550 kV Typy E/FEHSVS 123/145/170 Typy A/B

1.

2.

9.

10.

5.

6.

3.

4.

7.

8.

GŁOWICE KOMPAKTOWE: EHSVS (W OBUDOWIE SF )6
I EHTVS (DO TRANSFORMATORÓW OLEJOWYCH)

Ekran ulotu

Konektor

Wtykowy styk prądowy

Izolator z żywicy epoksydowej

Stożek z gumy silikonowej sterujący polem

Wlot z wewnętrzną sprężyną montażową Kabel XLPE

Uchwyt kablaPołączenie żyły powrotnej

Utrzymanie uchwytu

Typ G

Typy A/B

Typ C

Typ D

Typy E/F

• Dla napięć do 72,5 kV

• Zgodnie z IEC 62271-209 do stosowania w obudowach kabli przy na-

pięciu 72,5 kV

• Dla napięć od 123 kV do 170 kV

• Konstrukcja izolatora jednofazowa zgodnie z wymiarami wbudowania

według IEC 62271-209

• Zewnętrzna geometria i wymiary dla typów A i B są identyczne ale ró-

nią się w zakończeniu wtyku

• Składają się z wstępnie zamocowanych stożków sterujących pole z gu-

my silikonowej dla stałego elastycznego połączenia do izolatora po-

przez zespoły sprężynowe

• Styk prądowy poprzez sprężyny stykowe w zależności od wymagań

klienta

• Typ B, który ma większą średnicę wewnętrzną może być przeważnie

użyty do przekroju żyły roboczej 630 mm i max. do 2500 mm .2 2

• Dla napięć od 72,5 kV do 145 kV

• Specjalne kompaktowe wejście kabla stosujące typowy trójfazowy

izolator z żywicy epoksydowej

• Stożek sterujący polem z gumy silikonowej z wewnętrznym zespołem

sprężynowym i wtykowym stykiem prądowym

• Do stosowania tylko w obudowie SF6

•

• Dla napięć od 72,5 kV do 145 kV

• Wymiary wbudowania zgodnie z IEC 62271-209 dla napięć od 123

kV do 145 kV

• Tak jak typy A i B stosują izolator jednofazowy z żywicy epoksydowej

• Stożek sterujący polem z gumy silikonowej z wewnętrznym zespo-

łem sprężynowym i wtykowym stykiem prądowym

• Dla napięć od 245 kV do 300 kV (Typ E) oraz od 362 do 550 kV (Typ

F)

• Oba warianty składają się z wstępnie zmontowanych stożków steru-

jących polem z gumy silikonowej do stałego elastycznego połączenia

z izolatorem poprzez zespoły sprężynowe

• Konstrukcja głównie taka sama jak typów A i B

• Izolator jednofazowy zgodnie z wymiarami wbudowania według IEC

62271-209

Wszystkie izolatory do powyżej wymienionych głowic kompaktowych

-  z wyjątkiem typu C- mogą być użyte do obudów kabla zarówno w o-

budowach SF jak również w obudowach transformatorów olejowych6

zgodnie z EN 50299 (lub podobna) używając takich samych części wty-

kowych. Głowice kompaktowe do transformatorów są oznaczane jako

EHTVS, a jedyna różnica techniczna to jeden lub dwa ekrany prądu

ulotu.
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kV 72,5 123 123 145 145 170 245 300 362 420 550

- G D/C A/B D/C A/B A/B E E F F F

- EHSVS EHSVS EHSVS EHSVS EHSVS EHSVS EHSVS EHSVS EHSVS EHSVS EHSVS

- EHTVS EHTVS EHTVS EHTVS EHTVS EHTVS EHTVS EHTVS EHTVS EHTVS EHTVS

kV 350 550 550 650 650 750 1050 1050 1175 1425 1675

kV - - - - - - - 850 950 1050 1240

IEC 60840 60840 60840 60840 60840 60840 62067 62067 62067 62067 62067

mm² 95 150 150 240 240 240 400 400 500 630 800

mm² 800 800 2500 800 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

A 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150

kA 100 100 170 100 170 170 170 170 170 170 170

kA/s 40/3 40/3
50/3

63/1
40/3

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

kN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

kN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

EHTVS 72,5/123/145 Typ D EHTVS 362/420/550 Typ FEHTVS 245/300 Typ E

1.

2.

9.

10.

5.

6.

3.

4.

7.

8.

Maksymalne napięcie Um

Typ izolatora

W obudowie SF6

Do transformatora olejowego

Napięcie udarowe piorunowe

Napięcie udarowe łączeniowe

Norma

Żyła robocza Cu/Al (min.)

Żyła robocza Cu/Al (max.)

Prąd znamionowy (max.)*

Znamionowy prąd szczytowy*

Znamionowy prąd

zwarciowy krótkotrwały*

Max. siła promieniowa

Maksymalna siła

wzdłużna

*W zależności od przekroju żyły roboczej kabla

Tabela 1: Dane dla głowic kompaktowych

GŁOWICE KOMPAKTOWE

Ekran ulotu

Konektor

Wtykowy styk prądowy

Izolator z żywicy epoksydowej

Stożek z gumy silikonowej sterujący polem

Wlot z wewnętrzną sprężyną montażową Kabel XLPE

Uchwyt kablaPołączenie żyły powrotnej

Utrzymanie uchwytu
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

EHFVC do 170 kV EHFV do 170 kV EHFVC do 550 kV EHFV do 550 kV

GŁOWICE NAPOWIETRZNE WYPEŁNIONE CIECZĄ IZOLACYJNĄ

Górny konektor

Mocowanie pierścienia ochronnego

Izolator kompozytowy

Izolator porcelanowy

Płyta podstawy

Połączenie żyły powrotnej

Ciecz izolacyjna

Stożek sterujący polem

Warianty EHFVC (z izolatorem kompozytowym)
i EHFV (z izolatorem porcelanowym)

• łówny element: izolator kompozytowy wzmocniony włóknem szkla-G

nym z plastikową rurą nośną i zintegrowanymi odlewanymi daszkami

z wysokiej jakości gumy silikonowej lub z izolatorem porcelanowym

• Sterowanie polem za pomocą nasuwanej kształtki ze stożkiem z gumy

silikonowej, która także uszczelnia podstawę głowicy

• Napełniona syntetyczną cieczą izolacyjną (poliizobutylen)

• Opcjonalne wyposażenie: mocowania ochronne od przeskoku (rożki

łukowe)

• Także dostępna: instalacja izolowana przy pomocy specjalnych izola-

torów wsporczych odlewanych z żywicy

• Spełnia wymagania stosownych specyfikacji badań (np. IEC 60840,

IEC 62067, IEC 60815)

• Dostępne są izolatory z wydłużoną drogą upływu do stosowania na

obszarach o dużym zanieczyszczeniu powietrza

• Obciążenie wsporcze śruby przewodu zależy od typu i długości izola-

tora

• Możliwa modyfikacja zewnętrznej izolacji jako korekta w stosunku

do warunków atmosferycznych (dla instalacji powyżej 1000 m npm.)

poprzez wydłużenie ścieżki wyładowania łukowego w dłuższych izo-

latorach lub zastosowanie osprzętu do wyższych napięć

• Krótka całkowita wysokość izolatora z nachyleniem maksymalnie 30
o
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kV 72,5 123 145 170 245 300 362 420 550

- EHFVC EHFVC EHFVC EHFVC EHFVC EHFVC EHFVC EHFVC EHFVC

- EHFV EHFV EHFV EHFV EHFV EHFV EHFV EHFV EHFV

kV 350 550 650 750 1050 1050 1175 1425 1550

kV - - - - - 850 950 1050 1175

IEC 60840

60815

60840

60815

60840

60815

60840

60815

62067

60815

62067

60815

62067

60815

62067

60815

62067

60815

mm² 95 150 240 240 400 400 500 630 800

mm² 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

A 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150

kA 170 170 170 170 170 170 170 170 170

kA/s
50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

-
≥ d/III

ciężka

≥ d/III

ciężka

≥ d/III

ciężka

≥ d/III

ciężka

≥ d/III

ciężka

≥ d/III

ciężka

≥ d/III

ciężka

≥ d/III

ciężka

≥ d/III

ciężka

mm
1350/

1020

1710/

1490

1980/

1700

2290/

1950

2590/

2540

3070/

3040

3580/

-

4100/

-

5020/

5130

kg
80/

-

90/

175

95/

195

105/

235

370/

470

390/

570

780/

-

960/

-

1100/

1400

mm 420 420 420 420 600 600 700 700 700

mm 345 345 345 345 500 500 600 600 600

mm 18 18 18 18 23 23 23 23 23

mm 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50 30/50

mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100

a

a

b

b

Ø c

GŁOWICA NAPOWIETRZNA

Maksymalne napięcie Um

Wariant z izolatorem kompozytowym

Wariant z izolatorem porcelanowym

Napięcie udarowe piorunowe

Napięcie udarowe łączeniowe

Norma

Żyła robocza Cu/Al (min.)

Żyła robocza Cu/Al (max.)

Prąd znamionowy (max.)*

Znamionowy prąd szczytowy*

Znamionowy prąd zwarciowy krótkotrwały*

Klasa zabrudzeniowa według normy

Długość dla klasy d/III (około)

EHFVC/EHFV [L]

Ciężar dla klasy d/III (około)

EHFVC/EHFV**

Wymiary płyty podstawy [a]

Rozstaw otworów [b]

Średnica otworu [Ø c]

Średnica śruby [Ø d] (≤1000 mm2/>1000mm2)

Długość śruby [l]

*W zależności od przekroju żyły roboczej kabla;  **Bez kabla

Tabela 2: Dane dla głowic napowietrznych wypełnionych płynem izolacyjnym

Wymiary płyty podstawy
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EHFVCS do 550 kV

1.

2.

3.

4.

5.

6.

GŁOWICE NAPOWIETRZNE WYPEŁNIONE GAZEM

Górny konektor

Mocowanie pierś-

cienia ochronnego

Izolacja kompozytowa

Gaz izolacyjny

Głowica kompaktowa

Połączenie żyły

powrotnej

Zalety

Właściwości

• Znacznie krótszy czas montażu w terenie w porównaniu do głowic

wypełnionych cieczą izolacyjną

• Do przygotowania wymagana bardzo krótka długość kabla

• Mogą być instalowane w dowolnej pozycji w zależności od wyprosto-

wania żyły powrotnej

• System wtykowy pozwala na izolowany montaż

• Izolacja kompozytowa tworzywowej rury wsporczej wzmocnionej

włóknem szklanym z zintegrowanymi odlewanymi daszkami z wyso-

kiej jakości gumy silikonowej

• Wkomponowana głowica kompaktowa jako element sterowania po-

lem elektrycznym

• Izolator z żywicy epoksydowej typu gniazdowego jest przymocowany

do płyty podstawy głowicy

• Trwałe elastyczne połączenie elementów sterowania pola z gumy si-

likonowej do izolatora poprzez zestaw sprężyn

• Wypełnione wysokiej jakości gazem izolacyjnym

• Opcjonalne wyposażenie: mocowania ochronne od przeskoku (rożki

łukowe)

• Spełnia wymagania stosownych specyfikacji badań (np. IEC 62067,

IEC 60815)

• Dostępne są izolatory z wydłużoną drogą upływu do stosowania na

obszarach o dużym zanieczyszczeniu powietrza

• Obciążenie wsporcze śruby przewodu zależy od typu i długości izola-

tora

• Możliwa modyfikacja zewnętrznej izolacji jako korekta w stosunku

do warunków atmosferycznych (dla instalacji powyżej 1000 m npm.)

poprzez wydłużenie ścieżki wyładowania łukowego w dłuższych izo-

latorach lub zastosowanie osprzętu do wyższych napięć

• Także dostępne z opcjonalnym system grzewczym do stosowania

w środowiskach o bardzo niskiej temperaturze
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245 300 362 420 550

EHFVCS EHFVCS EHFVCS EHFVCS EHFVCS

kV 1050 1050 1175 1425 1675

kV - 850 950 1050 1240

IEC
62067

60815

62067

60815

62067

60815

62067

60815

62067

60815

mm² 400 400 500 630 800

mm² 2500 2500 2500 2500 2500

A 3150 3150 3150 3150 3150

kA 170 170 170 170 170

kA/s
50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

-
≥ d/III

ciężka

≥ d/III

ciężka

≥ d/III

ciężka

≥ d/III

ciężka

≥ d/III

ciężka

mm 3120 3120 3650 5240 5240

kg 350 350 650 800 800

kN 2 2 2 2 2

mm 600 600 800 800 800

mm 500 500 700 700 700

mm 23 23 23 23 23

mm 60 60 60 60 60

mm 100 100 100 100 100

a

a

b

b

Ø c

GŁOWICE NAPOWIETRZNE

kV

-

Maksymalne napięcie Um

Wariant z izolatorem kompozytowym

Napięcie udarowe piorunowe

Napięcie udarowe łączeniowe

Norma

Żyła robocza Cu/Al (min.)

Żyła robocza Cu/Al (max.)

Prąd znamionowy (max.)*

Znamionowy prąd szczytowy*

Znamionowy prąd zwarciowy
krótkotrwały*

Klasa zabrudzeniowa według normy

Tabela 3: Dane dla głowic napowietrznych wypełnionych gazem

*W zależności od przekroju żyły roboczej kabla;  **Bez kabla

Wymiary płyty podstawy

Wymiary płyty podstawy [a]

Rozstaw otworów [b]

Średnica otworu [Ø c]

Średnica śruby [Ø d]

Długość śruby [l]

Długość dla klasy d/III (około) [L]

Ciężar dla klasy d/III (około) **

Maksymalna siła wzdłużna
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SEHDV 72,5 kV – 170 kV

SEHDVCB 245 kV – 550 kV

MUFY KABLOWE SEHDV(CB) 72,5 kV - 550 kV

Właściwości Wersja dla napięcia 245 kV - 420 kV

• Smukła jednoczęściowa konstrukcja mufy z gumy silikonowej pozwala na

szybki montaż

• Zintegrowana metaliczna bariera wodna

• Pozwala na połączenie żył roboczych o różnych przekrojach i materiałach

• Ochrona antykorozyjna dla standardowych wariantów przy pomocy jednej

lub wielu rur termokurczliwych dla napięć do 170 kV; od 245 kV do 550 kV

tylko dla instalacji na powietrzu

• Spełnia wymagania stosownych specyfikacji badań (np. IEC 60840, IEC

60840 Aneks G, IEC 62067, IEC 62067 Aneks G)

• Opcjonalnie do 170 kV: ochrona antykorozyjna przy pomocy zalewy żywi-

cznej w rurze PCV jak również warianty z metaliczną powłoką (dla kabli

o powłoce ołowianej i aluminiowej) i obudowie ochronnej z włókna szkla-

nego

• Ochrona antykorozyjna przy pomocy zalewy żywicznej w obudowie och-

ronnej z włókna szklanego do wszystkich zastosowań ziemnych od 245 kV

do 550 kV

• Warianty ochrony antykorozyjnej z metaliczną powłoką (dla kabli z powło-

ką ołowianą i aluminiową)

Trzyczęściowa mufa VMEV(CB) może być stosowana jako alter-

natywa dla napięć od 245 kV do 420 kV. Mufa składa się z kor-

pusu z żywicy epoksydowej i dwóch elementów sterujących po-

lem z gumy silikonowej. Südkabel wprowadził tą wersję do swo-

jego zakresu produktów w 1993r. i obecnie może się opierać na

wielu latach doświadczeń z nią. Taki typ mufy może także być

stosowany do połączenia kabli o całkowicie odmiennej budowie.
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kV 72,5 123 145 170 245 300 362 420 550

- SEHDV(CB)

kV 350 550 650 750 1050 1050 1175 1425 1550

kV - - - - - 850 950 1050 1175

kV 60 75 75 75 95 95 125 125 145

kV 30 37,5 37,5 37,5 47,5 47,5 62,5 62,5 72,5

kV 20 20 20 20 20 20 20 20 20

IEC 60840 60840 60840 60840 62067 62067 62067 62067 62067

mm2
95 150 240 240 400 400 500 630 800

mm2
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

A 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

kA 170 170 170 170 170 170 170 170 170

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

50/3

63/1

mm 540 680 680 680 740 740 900 900 900

kg 15 30 30 30 50 50 380 380 380

kN 20 20 20 20 20 20 20 20 20

kN 50 50 50 50 50 50 50 50 50

MUFY

Maksymalne napięcie Um

Wariant

Napięcie udarowe piorunowe

Napięcie udarowe łączeniowe

Norma

Żyła robocza Cu/Al (min.)

Żyła robocza Cu/Al (max.)

Prąd znamionowy (max.)*

Znamionowy prąd szczytowy*

Znamionowy prąd zwarciowy

krótkotrwały*

Napięcie udarowe piorunowe

dla separacji żyły powrotnej

Napięcie udarowe piorunowe

do ochrony antykorozyjnej

Napięcie DC do ochrony antykorozyj.

Długość korpusu izolacyjnego (ok.)

Ciężar wariantu standard. (ok.) **

Maksymalna siła wzdłużna

(instalacja na powietrzu)

Maksymalna siła wzdłużna

(instalacja w ziemi)

Tabela 4: Dane dla muf, 72,5 - 550 kV

*W zależności od przekroju żyły roboczej kabla;  **Bez kabla

SEHDV(CB) SEHDV(CB) SEHDV(CB) SEHDV(CB) SEHDV(CB) SEHDV CB SEHDV CB SEHDV CB

kA/s
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MATERIAŁY MONTAŻOWE DO OSPRZĘTU KABLOWEGO

Kołnierz końcowy do izolatora

kompaktowej głowicy wtykowej

Zakończenia EHSVSM do GIS lub transformatora

Skrzynki połączeniowe

Urządzenie naciągowe do głowic wtykowych

Uziemienie wysokiej częstotliwości do głowic GIS

Adaptery łączące do GIS lub transformatora

Narzędzia montażowe

Izolator do głowic kompaktowych

Taśma wiążąca

• Do izolatorów testowych jak również do rozdzielnic z izolatorem kom-

paktowym bez przyłączenia kabla (próba napięciowa rozdzielnicy)

• Może być stosowany do obniżonych napięć testowych do izolatorów

zainstalowanych w transformatorze olejowym

• W celu osiągnięcia koniecznego ciśnienia testowego SF w izolatorze6

stosuje się zawór Dilo

• Cztery różne wielkości dla izolatorów typu A/B, C/D/G, E i F

Südkabel ma szeroką ofertę skrzynek połączeniowych do cross-bondin-

gu lub uziemienia jednej lub obu stron żył powrotnych kabla. Katalog

przedstawia skrzynki do montażu na ścianie, na cokole lub jako stojak

(stopień ochrony IP66) jak również do instalacji poziomej i pionowej

w podziemnych kanałach lub bezpośrednio w ziemi (stopień ochrony

IP 68).

• Wykonane z powlekanej stali nierdzewnej

• Dostępne wersje jedno i trójfazowe

• W skrzynkach można zainstalować do sześciu ograniczników przepięć

(SVL) do powłok do cross-bondingu żył powrotnych i uziemienia koń-

cowego żył powrotnych z jednej strony

• Wytrzymałość na prądy zwarciowe i udarowe- typowo 40 kA/1s.

W wariantach specjalnych do 63 kA/1s

• Testy łukowe (przeważnie 40 kA/0,1s)

• Do dokładnego i łatwego montażu górnego konektora kompaktowych

głowic wtykowych typu C, D, G

Procesy łączeniowe w rozdzielnicach o izolacji gazowej mogą prowadzić

do napięciowych stanów przejściowych o częstotliwości radiowej przy

kołnierzu izolatora w głowicach. Aby temu zapobiec Südkabel oferuje

krótkie, giętkie konektory (przeważnie z SVL ≤ 1 kV), które są montowa-

ne promieniowo wokół kołnierza izolatora.

• Zakończenia EHSVSM służą jako zabezpieczenie od napięcia w izola-

torach wbudowanych w rozdzielnicach o izolacji SF6 lub w transfor-

matorach olejowych bez podłączenia kabla

• Urządzenie może pracować bez kontroli ciśnienia i nie stanowi za-

grożenia dla obsługi

• Bardzo prosty montaż bez potrzeby udziału monterów GIS lub trans-

formatora

• Gdy zakończenia GIS lub transformatora są usunięte, odpowiednie

głowice kompaktowe mogą być wsunięte, a napięcie ponownie mo-

że być* podane na urządzenie

• Do napięć maksymalnie 2,5 Uo

Dodatkowo do tradycyjnych przyłączeń głowic kompaktowych Südka-

bel produkuje warianty do prawie wszystkich typów śrub konektorów

i kołnierzy zgodnie z IEC 62271-209 i EN 50299.

• Südkabel oferuje szeroki zakres specjalistycznych narzędzi montażo-

wych takich jak: korowarki, praski, nacinaki powłoki, nożyce, itp.

• Adapter zapewniający kompatybilność głowic kompaktowych Südka-

bel do wszystkich dostępnych na rynku rozdzielnic w izolacji SF izo-6,

latorów przepustowych czy transformatorów

• Montaż we wszystkich bieżących modelach, włączając w to instalację

suchych kompaktowych głowic jako wymianę tradycyjnych głowic

wypełnionych olejem

• Czarna, przylepna taśma wzmocniona włóknem szklanym do zabez-

pieczenia mechanicznego przed zwarciem przez związanie trzech ka-

bli jednożyłowych o izolacji XLPE w układzie trójkątnym

• Liczba przewiązań jest określana przez ograniczenia zwarciowe

• Dostarczana w rolkach 55 m
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MATERIAŁY MONTAŻOWE

Czyściwo kablowe MAB

Uchwyty kablowe z tworzywa sztucznego

Ogranicznik przepięć do powłoki (SVL)

Adapter testowy

Osłona ochronna z uziemieniem

do głowic kompaktowych

Uchwyty kablowe z siluminu

Zakończenia do ochrony przed napięciem

do głowic kompaktowych

• Płyn czyszczący kable do usuwania pozostałości montażu jak kurz, olej,

lub cząstki smaru z powłoki lub izolacji kabla

• Dostarczany w pojemnikach 0,6 l

• Uchwyty kablowe z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym do

bezpiecznego montażu odpornego na zwarcia jedno i wielożyłowych

kabli o izolacji XLPE

• Poliamid nierozprzestrzeniający płomienia, barwiony na czarno dla

wytrzymałości na ultrafiolet

• Uchwyty dwuczęściowe składające się z górnej i dolnej sekcji

• Obligatoryjna wkładka gumowa

• Niezmienna wytrzymałość w zakresie temperatur spotykanych w pra-

ktyce

• Zwarciowa stabilność mechaniczna do 20 kN

• Mogą być) stosowane do lekkich kabli w dowolnej pozycji, dla kabli cię-

żkich tylko w sekcjach poziomych

• Do cross-bondingu żył powrotnych kabla i jednostronnego uziemienia

żył powrotnych

• Wielkość ograniczników z tlenków metali jest określana przez maksy-

malne spodziewane napięcie zakłóceniowe (typowo max. ok. 10 kV)

• Do testowania wysokim napięciem systemu kablowego o izolacji XLPE

przed montażem głowic kompaktowych EHSVS lub EHTVS w GIS lub

w transformatorze

• Zestaw zwykle zawiera kabel testowy do podania napięcia pomiaro-

wego

• Dostarczany z właściwymi gniazdami izolatora w metalowej osłonowej

rurze ze sprężonym gazem SF6

Osłony ochronne są zalecane do głowic kompaktowych EHSVS i EHTVS.

• Ochraniają głowice, które są już zainstalowane na kablach ale jesz-

cze nie są przyłączone, od uszkodzeń mechanicznych

• Uziemienie przez przewidziany punkt uziemiający

• Wykonane z niemagnetycznego stopu aluminium

• Do podtrzymywania przed zwarciem kabli jednożyłowych o izolacji

XLPE.

• Dostępne w pięciu podstawowych wielkościach, każdy o różnej śre-

dnicy wewnętrznej

• Dopasowanie do średnicy zewnętrznej kabla za pomocą wkładki gu-

mowej

• Dołączone materiały montażowe

• Przynajmniej dwa uchwyty zalecane w centralnej osi głowicy w celu

zapewnienia właściwej funkcjonalności głowicy. Dla ciężkich kabli za-

leca się trzeci masywny uchwyt

• Zakończenia do ochrony napięciowej wypełnione gazem SF do gło-6

wic kompaktowych EHSVS i EHTVS

• Mogą być używane do testów kabli nie podłączonych jeszcze do roz-

dzielnicy lub transformatora; napięcie jest podawane z drugiej stro-

ny



NASZA OFERTA

Kable

Systemy kablowe

Osprzęt kablowy dla średnich, wysokich

i najwyższych napięć

Usługi

• Kable o izolacji XLPE od 10 kV do 500 kV

• Systemy kablowe pod klucz o izolacji XLPE do 500 kV

• Głowice napowietrzne

• Głowice tradycyjne i kompaktowe do rozdzielnic

SF i transformatorów6

• Mufy kablowe

• Głowice kompaktowe do systemów ze stożkiem

zewnętrznym i wewnętrznym

• Mostki kablowe średniego napięcia

• Osprzęt kablowy do filtrów elektrostatycznych

• Usługi doradcze w zakresie stosowanych aplikacji

• Szkolenie personelu z montażu osprzętu SN i WN

• Układanie kabli oraz nadzór układania

• Montaż osprzętu kablowego

• Odbiory techniczne

• Usługi posprzedażowe

Uwaga:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych lub modyfikacji zawartości tego doku-

mentu bez wcześniejszego powiadomienia. Odnośnie zamówionego  towaru, przeważają

szczegółowe ustalenia. Südkabel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjal-

ne błędy lub możliwy brak informacji w tym dokumencie. Zastrzegamy sobie wszystkie

prawa w tym dokumencie i w temacie przedmiotu oraz ilustracji zawartych w nim. Dowo-

lna reprodukcja- w całości lub w części- jest zabroniona bez wcześniejszej pisemnej zgo-

dy Südkabel.

Copyright © 2012 Südkabel. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Südkabel GmbH
Rhenaniastrasse 12-30 | 68199 Mannheim

Telefon: +49 621 8507 01 | Fax: +49 621 8507 294

E-mail: info@suedkabel.com

www.suedkabel.de

Centrala Zaopatrzenia Energetyki Sp. z o.o.

03-741 Warszawa, ul. Białostocka 7

tel.: +48 22 678 15 41

+48 22 678 15 49

e-mail: cze@cze.com.pl

www.cze.com.pl

• Aluminium

• Miedź

• AFL

Przewody do linii napowietrznych

Autoryzowany dystrybutor:




