OSPRZĘT KABLOWY

GŁOWICE WTYKOWE DO KABLI ŚREDNICH NAPIĘĆ 12 - 52 kV
O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO XLPE

Systemy kablowe, kable i osprzęt

GUMA SILIKONOWA - OD SAMEGO POCZĄTKU

Südkabel uczynił wiele kroków milowych swoim osprzętem kablowym
w dziedzinie przesyłu energii. Firma ta wykonała pionierską pracę,
szczególnie w zakresie technologii gumy silikonowej. Pierwszy jednoczęściowy osprzęt kablowy średnich napięć zaczął być już stosowany
w latach siedemdziesiątych. Dzięki temu firma stała się pionierem tej
technologii, która w krótkim czasie została uznana jako standard
w osprzęcie kablowym średnich napięć, a obecnie jest stosowana
nawet w osprzęcie do napięcia 550 kV.
Właściwości gumy silikonowej idealnie nadają się do zastosowania
w osprzęcie kablowym:
• Dobre właściwości dielektryczne
• Wysoki stopień elastyczności (do doskonałej adaptacji na zdejmowanej izolacji)
• Odporność na ozon i ultrafiolet
• Długotrwała hydrofobowość
• Wysoka wytrzymałość na działanie łuku elektrycznego i prądu
upływu
• Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur
• Materiał bez zawartości węgla

W firmie Südkabel stosuje się różne typy gumy silikonowej. Z jednej strony
pozwala to na efektywną pod względem kosztowym produkcję standardowego osprzętu na dużą skalę. Z drugiej strony małe serie mogą być także produkowane po uzasadnionych kosztach.
Standardowy osprzęt średnich napięć firmy Südkabel obejmuje:
• Wielozakresowe głowice wnętrzowe i napowietrzne
• Wielozakresowe mufy przelotowe i przejściowe
• Konektorowe głowice wtykowe do rozdzielnic w osłonie metalowej,
ze stożkiem wewnętrznym lub zewnętrznym
Cały osprzęt przechodzi testy typu zgodnie z normą DIN VDE 0278-629-1
w wersji ważnej w momencie zaistnienia na rynku.
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System stożka wewnętrznego

Od momentu wprowadzenia na rynek w latach 80-tych rozdzielnic średniego napięcia w osłonie metalowej o izolacji SF6, zaczęły być coraz
częściej stosowane dzięki swoim oczywistym zaletom. Między innymi
kompaktowa konstrukcja możliwa dzięki tej technologii prowadziła do
redukcji odstępów pomiędzy fazami co oznaczało jednakże, że tradycyjne głowice w technice nieizolowanego połączenia, stosowane do tej
pory nie mogły być dalej używane. Inne zalety takie jak ochrona od
porażeń, niezależność od warunków zewnętrznych oraz brak zabiegów
eksploatacyjnych nie mogły być zapewnione w dotychczasowej technologii. Wynikła z tego potrzeba opracowania nowej generacji głowic:
głowice kablowe w osłonie metalowej.
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Głowice wtykowe do rozdzielnic w osłonie
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W odróżnieniu do tradycyjnych głowic, przyłącze rozdzielnicy dla głowic
w metalowej osłonie musi być zdefiniowane bardziej precyzyjnie. W takim przypadku mamy izolator przepustowy o kształcie stożka zgodnie
z normą europejską DIN EN 50180 „Izolatory przepustowe powyżej 1 kV
do 36 kV i 250 A do 3150 A dla transformatorów wypełnionych płynem”
oraz z normą DIN EN 50181 „Izolatory przepustowe wtykowe powyżej
1 kV do 36 kV i 250 A do 1,25 kA dla urządzeń innych niż transformatory
wypełnione płynem”.
Obecnie są stosowane dwa systemy o różnych obszarach zastosowań:
system ze stożkiem wewnętrznym i system ze stożkiem zewnętrznym.
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WARTOŚCI TESTÓW

Wszystkie głowice wtykowe przechodzą badanie typu zgodnie z normą DIN VDE 0278-629-1 w wersji ważnej w momencie zaistnienia na rynku.
Proszę korzystać z poniższej tabeli w celu sprawdzenia aktualnych wartości testów.

Badanie według DIN VDE 0278-629-1
(Metody testów zgodnie z DIN VDE 0278-628)

EN 61442
Rozdział

Wartości testowe dla napięcia znamionowego
U0 /U
Um

6/10
12

12/20
24

18/30
36

26/45
52 *

Wyniki

kV
kV

Wytrzymałość na napięcie stałe 15 min

5

kV

36

72

108

156

bez przebicia lub przeskoku

Wytrzymałość na napięcie przemienne 5 min

4

kV

27

54

81

117

bez przebicia lub przeskoku

Wyładowania niezupełne w temper. otoczenia

7

kV

12

24

36

45

max. 10 pC dla kabli XLPE / EPR

Napięcie udarowe w podwyższonej temperaturze (10 udarów dodatnich i ujemnych)

6

kV

75

125

170

250

bez przebicia lub przeskoku

9

kV

15

30

45

65

Cykle obciążenia w powietrzu (63 cykle)

bez przebicia lub przeskoku
Temperatura zgodnie z DIN VDE 0278-628 rozdział 9

Cykle obciążenia w wodzie (63 cykle)

9

kV

15

30

45

65

bez przebicia lub przeskoku

Wyładowania niezupełne w temperaturze
podwyższonej i otoczenia

7

kV

12

24

36

45

max. 10 pC dla kabli XLPE / EPR

Termiczny prąd zwarciowy (żyła powrotna)

10

2 zwarcia przy Isc

Termiczny prąd zwarciowy (żyła robocza)

11

2 zwarcia dla podwyższenia temperatury
żyły roboczej

Dynamiczny prąd zwarciowy

12

do uzgodnienia

Odłączenie / Połączenie

5 razy

Wyładowania niezupełne w temperaturze
podwyższonej i otoczenia

7

kV

12

24

36

45

max. 10 pC dla kabli XLPE / EPR

Napięcie udarowe w podwyższonej temperaturze (10 udarów dodatnich i ujemnych)

6

kV

75

120

170

250

bez przebicia lub przeskoku

Wytrzymałość na napięcie przemienne 15 min

4

kV

15

30

45

65

bez przebicia lub przeskoku

Oczko robocze

19

Wyładowania niezupełne w temper. otoczenia

7

Rezystancja żyły powrotnej
Prąd upływu

17

max. 5,000 Ω
max. 0,5 mA przy Um

18

Zapłon zakłócenia musi nastąpić w 3 sek.
(sieć trwale uziemiona); prąd zakłóceniowy płynie w sposób ciągły (sieć nieuziemiona / uziemiona impedancją)

Zapłon prądu zakłóceniowego

Siła osiowa: 1,3 kN przez 1 min.
Moment obrotowy: 14 Nm
kV

12

24

36

45

max. 10 pC dla kabli XLPE / EPR

Siła robocza

Siła mniejsza niż 900 N

Wydajność pojemnościowego pomiaru

CTc < 1 pF, CTc / CTE < 12

* Zgodnie z DIN VDE 0278-629-1
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brak widocznych uszkodzeń na elemencie
stykowym

SYSTEM STOŻKA ZEWNĘTRZNEGO
IZOLATORY PRZEPUSTOWE
Z powodu istnienia różnych modeli izolatorów przepustowych oraz zmiennych wymagań terenowych, dostępne są różne wersje głowic wtykowych
ze stożkiem zewnętrznym. Südkabel oferuje głowice wtykowe: kątowe, proste oraz w kształcie litery T. W wielu przypadkach korpusy izolacyjne
z gumy silikonowej są wielo-zakresowe i mogą być stosowane z sześciokątnymi prasowanymi końcówkami kablowymi lub z mechanicznymi końcówkami kablowymi ze zrywalnymi śrubami. Dzięki półprzewodzącej warstwie zewnętrznej głowice wtykowe są odporne na warunki zewnętrzne,
bezobsługowe oraz zanurzalne w wodzie.
Wszystkie głowice wtykowe są dostępne z metalową obudową zapewniającą ochronę przed porażeniem elektrycznym.
Normy EN 50180 i EN 50181 definiują sześć typów izolatorów przepustowych dla systemu stożka zewnętrznego do 36 kV, z których tylko 3 są stosowane w praktyce.

Wszystkie wymiary w mm

Izolator przepustowy typu A
(Prąd znamionowy 250 A)

Izolator przepustowy typu B
(Prąd znamionowy 250 - 400 A)

Izolator przepustowy typu C
(Prąd znamionowy 630 - 1250 A)

• Izolator przepustowy typu A o prądzie
znamionowym 250 A jest przystosowany
do maksymalnego napięcia roboczego
24 kV.
• Element stykowy jest zwymiarowany do
kołka stykowego o średnicy 7,9 mm.
• Używane są one powszechnie na transformatorach dystrybucyjnych, w skrzynkach
przyłączeniowych silników oraz w polach
transformatorów rozdzielnic w stacjach lokalnych sieci dystrybucyjnych do 24 kV.

• Izolator przepustowy typu B o prądzie
znamionowym 250 do 400 A jest przystosowany do maksymalnego napięcia roboczego 36 kV.
• Element stykowy jest zwymiarowany do
kołka stykowego o średnicy 14 mm.
• Używane są one powszechnie na transformatorach dystrybucyjnych, w skrzynkach
przyłączeniowych silników oraz w polach
transformatorów rozdzielnic w stacjach lokalnych sieci dystrybucyjnych do 36 kV.

• Izolator przepustowy typu C o prądzie
znamionowym 630 do 1250 A jest przystosowany do maksymalnego napięcia roboczego 36 kV.
• Element stykowy jest zwymiarowany do
gwintowanego kołka M16x2.
• Używane są one powszechnie w stacjach
rozdzielczych lokalnych sieci pierścieniowych ale także w polach odłącznikowych
stacji transformatorowych.

Dla tych izolatorów przepustowych dostępne są wtykowe głowice kątowe i proste
(np. SEW 24 i SEHDG 21.1).

Dla tych izolatorów przepustowych dostępne są wtykowe głowice w kształcie litery T
i proste (np. SET 24-B i SEHDG 22).

Prąd znamionowy

Maksymalne napięcie robocze

Dla tych izolatorów przepustowych dostępne są wtykowe głowice w kształcie litery T
i proste (np. SET i SEHDG 23).

Przeznaczenie

Element stykowy

Przyłącze typu A

Kołek stykowy O 7,9 mm

Przyłącze typu B

Kołek stykowy O 14 mm

Przyłącze typu C

Gwintowany kołek M16

OSPRZĘT DLA SYSTEMÓW ZE STOŻKIEM ZEWNĘTRZNYM
PRZYŁĄCZE TYPU A
Głowice wtykowe typu A, kątowe i proste przeznaczone są do izolatorów przepustowych zgodnych z DIN EN
50180 i DIN EN 50181, przyłącze typu A, prąd znamionowy 250 A.

Izolator przepustowy ze stożkiem
zewnętrznym
Korpus izolacyjny
Końcówka z kołkiem stykowym
Element sterujący polem
Warstwa półprzewodząca
Przewody uziemiające
Uszczelniający obwój izolacyjny
Zacisk uziemienia
Elementy mocujące

Głowica wtykowa kątowa SEW i SEHDW,
Um do 24 kV

Głowica wtykowa prosta SEHDG,
Um do 24 kV

• Żyła robocza i powrotna łączona przez prasowanie lub
za pomocą śrub zrywalnych.
• Dostępna tylko z zewnętrzną warstwą ekranującą.
• Dodatkowa metalowa obudowa jako opcja.
• Obejmuje pięć przekrojów żyły roboczej za pomocą
jednego korpusu izolacyjnego i adaptera sterującego
polem(głowica SEW).
• Mocowanie dwoma naciągowymi sprężynami (głowica SEW)
lub jednym mocującym pierścieniem z hakami.

• Żyła robocza i powrotna łączona przez prasowanie lub
za pomocą śrub zrywalnych.
• Dostępna tylko z zewnętrzną warstwą ekranującą.
• Dodatkowa metalowa obudowa jako opcja.
• Każdy przekrój żyły roboczej jest przypisany do jednego
korpusu izolacyjnego.
• Mocowanie za pomocą pierścienia i haków.

Napięcie Um
kV

Typ

Dopuszczalna
średnica na izolacji
mm

Zakres przekroju żyły rob.
korpusu izolacyjnego 1)
mm2

Wymiar D

Wymiar L1

Wymiar L2

mm

mm

mm

12,2 - 18,6
17,3 - 25,0
12,7 - 24,3
17,3 - 25,0
17,0 - 28,5
17,0 - 24,3
17,0 - 28,5
1) Dla kabli wg DIN VDE 0276-620 (przekroje w nawiasach są objęte tylko częściowo)
2) Z adapterem sterującym pole

3) Do każdego przekroju żyły rob. jest przypisany oddzielny korpus izolacyjny
4) Dane bez/z metalową obudową

OSPRZĘT DLA SYSTEMÓW ZE STOŻKIEM ZEWNĘTRZNYM
PRZYŁĄCZE TYPU B
Głowice wtykowe typu B w kształcie litery T oraz proste są stosowane do izolatorów przepustowych
zgodnych z DIN EN 50180 i DIN EN 50181, przyłącze typu B, prąd znamionowy 250/400 A.

1
11

4
5
D1
L2

2
6
5

Izolator ze stożkiem zewnętrznym
Korpus izolacyjny
Żywiczna wkładka końcowa
z pojemnościowym wskaźnikiem napięcia

9

Końcówka śrubowa z kołkiem stykowym
Element sterujący polem
Zewnętrzna warstwa półprzewodząca
Połączenia uziemiające
Obwój uszczelniający
Zacisk uziemienia
Czepek uziemiający
Elementy mocujące
Pleciona taśma miedziana
Rura termokurczliwa

12
13

7
7

Głowica wtykowa SET-B typu T
Um do 36 kV

Głowica wtykowa prosta SEHDG
Um do 24 kV

• Połączenie żyły roboczej i powrotnej złączką prasowaną
lub śrubową (łby zrywalne).
• Dostępna tylko z zewnętrzną warstwą półprzewodzącą.
• Dodatkowa metalowa obudowa jako opcja.
• Jeden korpus izolacyjny z adapterem sterującym pole
obejmuje osiem przekrojów kabla.
• Mocowanie jednym pierścieniem i dwoma rozciągalnymi sprężynami lub pierścieniem mocującym i kleszczami
w wersji alternatywnej.
• Pojemnościowy wskaźnik napięcia.

• Połączenie żyły roboczej za pomocą zacisku śrubowego
dla żył Al i Cu
• Dostępna tylko z zewnętrzną warstwą półprzewodzącą
• Dodatkowa metalowa obudowa jako opcja.
• Każdy przekrój jest przypisany do jednego korpusu
izolacyjnego.
• Mocowanie za pomocą pierścienia i kleszczy.

Napięcie Um

Typ

kV

Dopuszczalna
średnica
na izolacji mm

Przekrój żyły roboczej
korpusu izolacyjnego 1)
mm2

Wymiar D1

Wymiar D2

Wymiar L1

Wymiar L2

mm

mm

mm

mm

15,0 - 23,5
21,8 - 32,6
15,0 - 28,4
15,0 - 23,5
21,8 - 32,6
15,0 - 32,6
26,2 - 32,0
30,8 - 39,6
1) Dla kabli zgodnych z DIN VDE 0276-620
2) Z adapterem sterującym pole
3) Dane bez/z metalową obudową

4) Dane bez/z metalową obudową na życzenie
5) Każdy przekrój jest przypisany do oddzielnego korpusu izolacyjnego
6) Dane z/bez metalowej obudowy, metalowa obudowa jest spłaszczona
obustronnie dla odległości 85 mm pomiędzy fazami

OSPRZĘT DLA SYSTEMÓW ZE STOŻKIEM ZEWNĘTRZNYM
PRZYŁĄCZE TYPU C
Głowica typu C w kształcie litery T jest stosowana
do izolatorów przepustowych zgodnych z DIN EN
50180 i DIN EN 50181, przyłącze typu C, prąd
znamionowy 630/1250 A.

Głowica sprzęgająca SEHDK może być użyta do rozszerzenia głowicy typu T w celu równoległego, wygodnego przyłączenia bez elementu łączącego,
oszczędzając wykorzystaną przestrzeń.

Izolator ze stożkiem zewnętrznym
Korpus izolacyjny
Żywiczna wkładka końcowa z pojemnościowym wskaźnikiem napięcia
Końcówka kablowa z gwintowanym
kołkiem
Element sterujący polem
Zewnętrzna warstwa ekranująca
Połączenia uziemiające
Obwój uszczelniający
Zacisk uziemienia
Czepek uziemiający
Miedziany sworzeń
Korpus izolacyjny SEHDK
Korpus izolacyjny SET

Głowice wtykowe typu T oznaczenie SET i SAT, Um do 36 (42) kV / głowica sprzęgająca
SEHDK, Um do 36 (42) kV (opcja z dodatkową metalową obudową)
• Połączenie żyły roboczej i powrotnej metodą prasowania lub
śrubową (łby zrywalne).
• Dostępne tylko z zewnętrzną warstwą ekranującą.
Napięcie Um

Typ

kV

Dopuszczalna
średnica
na izolacji mm

Przekrój żyły roboczej
korpusu izolacyjnego 1)
mm2

• Obejmuje osiem przekrojów kabla jednym korpusem izolacyjnym
i adapterem sterującym pole.
• Pojemnościowy wskaźnik napięcia.
Wymiar D1

Wymiar D2

Wymiar L1

Wymiar L2

mm

mm

mm

mm

15,0 - 23,5
21,8 - 32,6
22,1 - 34,6
15,0 - 23,5
21,8 - 32,6
15,0 - 23,5
21,8 - 32,6
31,6 - 34,6
22,1 - 34,6
15,0 - 23,5
21,8 - 32,6
26,2 - 32,0
30,8 - 39,6
35,0 - 59,4
25,2 - 32,0
29,8 - 39,6
1) Dla kabli zgodnych z DIN VDE 0276-620
2) Z adapterem sterującym pole

3) Dane bez/z metalową obudową
4) Dane bez/z metalową obudową na życzenie
5) Każdy przekrój jest przypisany do oddzielnego korpusu izolacyjnego

OSPRZĘT DLA SYSTEMÓW ZE STOŻKIEM ZEWNĘTRZNYM
PRZYŁĄCZE TYPU C
Głowica typu C w kształcie litery T i prosta jest stosowana do izolatorów przepustowych zgodnych z DIN EN
50180 i DIN EN 50181, przyłącze typu C, prąd znamionowy 630/1250 A.

1
L1

4
5

3
10
D1

L2

1

L2

4
9
5
2

D2

D2

2
6
5

1
2
3

5
6
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Izolatory ze stożkiem zewnętrznym
Korpus izolacyjny
Żywiczna wkładka końcowa z pojemnościowym wskaźnikiem napięcia

Końcówka kablowa z gwintowanym kołkiem
Elementy sterujące polem
6
Zewnętrzna warstwa ekranująca
7 Połączenia uziemiające
8 Obwój uszczelniający i izolacyjny
9
Zacisk uziemienia
10 Czepek uziemiający
11 Pleciona taśma miedziana
12 Rura termokurczliwa
4

5

8
7

11

7

12

7
7

Głowica wtykowa typu T, SEHDT,
Um do 36 kV

Głowica wtykowa prosta typu SEHDG,
Um do 24 kV

• Połączenie żyły roboczej przez prasowanie.
• Dostępna tylko z zewnętrzną warstwą ekranującą.
• Dodatkowa metalowa obudowa jako opcja.
• Każdy przekrój jest przypisany do jednego korpusu izolacyjnego.
• Może być stosowana do podwójnego przyłączenia o prądzie całkowitym 1250 A, podczas gdy każda indywidualna głowica może
mieć maksymalny prąd 630 A.
• Pojemnościowy wskaźnik napięcia.

• Specjalna złączka śrubowa do żyły roboczej Al i Cu.
• Dostępna tylko z zewnętrzną warstwą ekranującą.
• Dodatkowa metalowa obudowa jako opcja.
• Do każdego przekroju kabla jest przypisany korpus izolacyjny.
• W zależności od konstrukcji, dopuszcza się maksymalny prąd
obciążenia 400 A.

Napięcie Um

Typ

kV

Dopuszczalna
średnica
na izolacji mm

Przekrój żyły roboczej
korpusu izolacyjnego 1)
mm2

Wymiar D1

Wymiar D2

Wymiar L1

Wymiar L2

mm

mm

mm

mm

67/78 3)

265/278 3)

260/290 3)

12

SEHDT 13

22,0 –

12

SEHDG 13

15,0 – 28,4 2)

50 - 240

-

79/89 3)

-

317/347 3)

24

SEHDT 23

26,3 – 45,6 2)

185 - 630

78/89 3)

67/78 3)

265/278 3)

260/290 3)

24

SEHDG 23

18,0 – 32,6 2)

35 - 240

-

79/89 3)

-

317/347 3)

36

SEHDT 33

22,8 – 45,6 2)

35 - 500

78/89 3)

78/89 3)

265/278 3)

260/290 3)

40,6 2)

185 - 500

78/89 3)

1) Dla kabli zgodnych z DIN VDE 0276-620
2) Każdy przekrój jest przypisany do oddzielnego korpusu izolacyjnego

3) Dane z/bez metalowej obudowy, metalowa obudowa jest spłaszczona obustronnie
dla odległości 85 mm pomiędzy fazami

9

OSPRZĘT DLA SYSTEMÓW ZE STOŻKIEM ZEWNĘTRZNYM
PRZYŁĄCZE TYPU C
Ogranicznik przepięć MUT, Um do 36 kV
Südkabel opracował szeroki zakres osprzętu w celu optymalnego użycia wszystkich zalet głowic wtykowych dla rozdzielnic w osłonie metalowej.
Obszerna oferta produktów zapewnia rozwiązania dla dowolnych wymagań związanych z głowicami wtykowymi. Ograniczniki przepięć w metalowej obudowie dają ochronę przed częstotliwością sieciową oraz przed przepięciami atmosferycznymi. Ograniczniki mogą być podłączone bezpośrednio do głowic wtykowych typu T lub izolatora przepustowego typu C.
• Dostępne tylko z zewnętrzną warstwą ekranującą lub z dodatkową metalową obudową.
• Część aktywna: ogranicznik z tlenków metali.
• Spełnia wymagania IEC 99-4, 11/91, stopień ochrony oparty na zaleceniu VDE: DIN VDE 0675 część 5.
• Sprawdzenie parametrów przeciążeniowych zgodnie z IEC oraz ANSI C6211-1987.

Izolatory ze stożkiem zewnętrznym
Końcówka stykowa części aktywnej
Żywiczna wkładka końcowa z pojemnościowym wskaźnikiem napięcia
Ogranicznik przepięć MUT
z częścią aktywną MKVT
Gwintowany kołek
Elektrody sterujące pole
Warstwa półprzewodząca
Połączenia uziemiające
Zacisk uziemienia
Czepek uziemiający
Szyna uziemiająca (opcja)
Korpus izolacyjny

MUT 23 / MUT 23.1

MUT 33

• Ogranicznik przepięć typu T do zastosowania w kombinacji z głowicami
wtykowymi typu T oznaczenie: SEHDT 23.1 (SEHDT 13.1) i SET 24 (SET12).
• Kompaktowe rozwiązanie dla ochrony od przepięć bezpośrednio na przyłączeniu kabla zasilającego do stacji.

• Ogranicznik przepięć typu T dla bezpośredniego przyłączenia do
izolatora ze stożkiem zewnętrznym zgodnie z DIN EN 50180 oraz
DIN EN 50181, przyłącze typu C, również do równoległego przyłączenia do głowic wtykowych typu T za pomocą właściwych
części sprzęgających.

Napięcie Um
kV

1) Dane bez/z metalową obudową

Typ

Wymiar L1
mm

Wymiar L2
mm

Wymiar L3
mm

Wymiar D1
mm

OSPRZĘT DLA SYSTEMÓW ZE STOŻKIEM ZEWNĘTRZNYM

Dane techniczne części aktywnej MKVT
w ogranicznikach przepięć MUT 23 / MUT 23.1 / MUT 33

MUT 23 / MUT 23.1 2) / MUT33 3)

Ogranicznik przepięć z tlenków metali
Część aktywna MKTV
6

12

18

20

22

24

30

36

6

12

18

20

22

24

30

36

Napięcie znamionowe Ur (kVrms)

7,5

15

22,5

25

27,5

30

37,5

45

Znamionowy prąd rozładowczy (kApv)

10

10

10

10

10

10

10

10

Maksymalny prąd rozładowczy (kApv)

65

65

65

65

65

65

65

65

Wytrzymałość na falę długą, 2000 µs Apv

250

250

250

250

250

250

250

250

Pochłanianie energii przy fali długiej kJ/kV napięcia Uc

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Pochłanianie energii przy prądzie udarow. kJ/kV napięcia Uc

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Prąd zwarciowy do kA

16

16

16

16

16

16

16

16

dla fali 1/10 µs przy 5 kA (kVpv)

21,8

43,6

65,3

72,6

79,8

87,1

108,9

130,6

dla fali 1/10 µs przy 10 kA (kVpv)

24,0

48,0

72,0

80,0

88,0

96,0

120,0

144,0

dla fali 8/20 µs przy 1 kA (kVpv)

17,4

34,8

52,1

57,9

63,7

69,5

86,8

104,2

dla fali 8/20 µs przy 2,5 kA (kVpv)

18,6

37,1

55,6

61,8

68,0

74,1

92,7

111,2

dla fali 8/20 µs przy 5 kA (kVpv)

19,5

39,0

58,5

65,0

71,5

78,0

97,5

117,0

dla fali 8/20 µs przy 10 kA (kVpv)

21,5

42,9

64,4

71,5

78,7

85,8

107,3

128,7

dla fali 8/20 µs przy 20 kA (kVpv)

23,8

47,6

71,4

79,3

87,3

95,2

119,0

142,8

dla fali 30/60 µs przy 100 A (kVpv)

14,9

29,7

44,5

49,4

54,4

59,3

74,1

89,0

dla fali 30/60 µs przy 250 A (kVpv)

15,5

30,9

46,3

51,4

56,5

61,7

77,1

92,5

dla fali 30/60 µs przy 500 A (kVpv)

16,0

32,0

48,0

53,3

58,7

64,0

80,0

96,0

dla fali 30/60 µs przy 1000 A (kVpv)

16,8

33,6

50,4

55,9

61,5

67,1

83,9

100,7

Trwałe napięcie pracy Uc (kVrms

1))

Napięcie resztkowe Up (wartość szczytowa)

Definicje

Wyjaśnienia do charakterystyk ochronnych

Maksymalne dopuszczalne ciągłe napięcie pracy Uc (MCOV) jest
najwyższym napięciem o częstotliwości sieciowej przy którym ogranicznik może pracować w sposób ciągły. Ta wartość jest określana
w kV jako wartość rms.

Ograniczniki bezprzerwowe nie mają napięcia przeskoku iskrowego tylko
napięcie rozładowcze Up. Przedstawia to napięcie pomiędzy zaciskami
ogranicznika w trakcie przepływu udaru prądowego.

Zdolność pochłaniania energii E jest maksymalną dopuszczalną energią elektryczną wyrażoną w kJ na kV napięcia Uc, którą ogranicznik
przepięć może całkowicie zaabsorbować bez zagrożenia jego termicznej stabilności. Zdolność pochłaniania energii zależy od temperatury i jest określana przy temperaturze zewnętrznej 45oC.

Fala prądowa 1/10 µs przy znamionowym prądzie rozładowczym 10 kA
posiada bardzo strome fale przepięciowe. Związane z tym napięcie rozładowcze jest porównywalne do napięcia czołowego przeskoku iskrowego
tradycyjnego ogranicznika z przerwami iskrowymi.
Fala impulsowa 8/20 µs o szczytowej wartości 10 kA powoduje napięcie
rozładowcze w przybliżeniu odpowiadające poziomowi ochrony w przypadku impulsów piorunowych.
Fala prądowa 30/60 µs odpowiada stromemu impulsowi napięcia łączeniowego. Przy tej formie fali, napięcie rozładowcze przy 1 kA odpowiada
w przybliżeniu poziomowi ochrony dla naprężenia impulsowego napięcia
łączeniowego.

1) Na życzenie inne napięcia robocze
2) MUT 23 / MUT23.1 dla napięć do 24 kV
3) MUT 33 dla napięć do 36 kV

Charakterystyki ochronne są wystarczająco opisane za pomocą tych trzech
fal prądowych.

AKCESORIA DLA SYSTEMÓW ZE STOŻKIEM ZEWNĘTRZNYM
Końcowe elementy izolacyjne IS
Um do 36 kV

Osprzęt uziemiający ER

Końcowe elementy izolacyjne są używane jako zabezpieczenie przed
przeskokiem napięcia lub porażeniem w głowicach wtykowych, które
zostały odłączone od rozdzielnicy lub transformatora.

Osprzęt uziemiający jest używany jako zabezpieczenie przed podaniem nanapięcia na głowice wtykowe.

3

3

90

1

90

2
1

2

4
5

Kołek uziemiający z otworem stykowym
dla połączenia wtykowego lub śrubowego
Otwór stykowy
Żywiczny element końcowy
Płyta montażowa z nawierconymi
otworami do zamocowania elementu
końcowego do głowicy wtykowej

Korpus z poliamidu
Płyta montażowa z otworami do zamocowania osprzętu uziemiającego dla głowic
wtykowych ze stykiem wtykowym
Miedziana końcówka prasowana,
ocynowana

Przewód uziemiający ESUY (50 mm2
dla izolatora typu A, 95 mm2 dla izolatora typu B i C), długość przewodu
500 mm, po drugiej stronie miedziana końcówka do prasowania z otworem (10,5 mm dla izolatora typu A
13 mm dla izolatora typu B i C).
Alternatywnie dostępny z trzpieniem
kulowym O 20 mm.

Końcowy element izolacyjny IS 21

Osprzęt uziemiający ER 21

• Dla głowic wtykowych typu A.
• Stosowany do 24 kV.

• Dla głowic wtykowych typu A.

Końcowy element izolacyjny IS 23.1

Osprzęt uziemiający ER 22 / ER 23

• Dla głowic wtykowych typu B i C.
• Stosowany do 36 kV.

• Dla głowic wtykowych typu B i C.

AKCESORIA DLA SYSTEMÓW ZE STOŻKIEM ZEWNĘTRZNYM

Łączówki KU
Um do 36 kV
Łączówki są używane w kombinacji z głowicami wtykowymi do połączeń równoległych takich elementów jak kable lub ograniczniki przepięć. Możliwe jest także dostarczenie połączeń kablowych lub połączeń kablowych wysoce elastycznych w formie zdejmowalnych sekcji przy użyciu łączówek i stosownych głowic wtykowych. Dostępne są specjalne łączówki dla połączenia głowic wtykowych dla różnych typów przyłączy.

Gwintowany trzpień z miedzi
Styk blaszkowy
Gwint M16
Żywiczny korpus izolacyjny
Korpus izolacyjny z gumy silikonowej
Elektroda sterująca polem
Połączenie uziemiające

Łączówka KU 21

Łączówka KU 23.2 / 23

Łączówka KU 33

• Materiał izolacyjny: żywica.
• Dla łączenia głowic wtykowych dla przyłącza
typu A do 24 kV.

• Materiał izolacyjny: guma silikonowa.
• Dla połączenia głowic wtykowych SET 12/24
(SEHDT 13.1/23.1) z głowicami wtykowymi
z przyłączem typu C z przynajmniej jedną głowicą przyłączoną typu SET.

• Materiał izolacyjny: guma silikonowa.
• Dla łączenia głowic wtykowych dla przyłącza typu C do 36 kV.

AKCESORIA DLA SYSTEMÓW ZE STOŻKIEM ZEWNĘTRZNYM
Testowy izolator przepustowy PR
Um do 36 kV

Izolator wsporczy STF 21
Um do 24 kV

Izolatory testowe są używane do przeprowadzenia testów
napięciowych (testy kabli, lokalizacja uszkodzeń) na kablach
zakończonych głowicami wtykowymi.

Izolator wsporczy STF 21 jest używany do przyłączenia kabla jednożyłowego XLPE do izolatora typu A ze stożkiem zewnętrznym za pomocą
głowic tradycyjnych.

300

3

4

1

2

Izolator ze stożkiem zewnętrznym,
przyłącze typu A

Korpus izolacyjny z gumy silikonowej z rurką wygładzającą

Gwintowany sworzeń do połączenia
głowicy

Pierścień wsporczy z elektrodą
sterującą pole

Kołek stykowy
Izolator żywiczny (wersja napowietrzna)

Rura wsporcza z kołnierzem
montażowym
Mocowanie izolatora

1

Sworzeń przyłączeniowy
Gwint do podłączenia przewodu testowego
Gwint M16 do gwintowanego sworznia
głowicy wtykowej
Korpus izolacyjny z żywicy
Korpus izolacyjny z gumy silikonowej
Przedłużenie

Testowy izolator przepustowy PR 23.1
• Dla głowic wtykowych typu T SET i SEHDT z przyłączem typu C
do 24 kV.
• Głowice wtykowe typu T mogą pozostać podłączone do rozdzielnicy.
• Montaż izolatora testowego od tylnej strony żywicznej wkładki
końcowej głowicy wtykowej typu T.

Testowy izolator przepustowy PR 23.1
z przedłużeniem
• Dla głowic wtykowych typu T SET i SEHDT z przyłączem typu C
do 36 kV.
• Głowice wtykowe typu T mogą pozostać podłączone do rozdzielnicy.
• Montaż izolatora testowego od tylnej strony żywicznej wkładki
końcowej głowicy wtykowej typu T.

2

3

4

Izolator przepustowy ze stożkiem
zewnętrznym, przyłącze typu C
Elementy mocujące uziemienie
metalowej obudowy i elektrody
sterującej pole
Metalowa obudowa

5

6

7

Kołnierz z otworami do zamocowania izolatora przepustowego
na ścianie stacji wieżowej
Izolator napowietrzny z żywicy
epoksydowej
Czepek radiacyjny izolatora napow.
Sworzeń M16 do przyłączenia
linii napowietrznej

Izolator przepustowy przez ścianę WA 23
Um do 24 kV
Izolator przepustowy przez ścianę WA 23 umożliwia przejście z linii SN
napowietrznej do rozdzielnicy w obudowie metalowej do 24 kV
wewnątrz stacji wieżowej.
• Na zewnątrz: izolator napowietrzny z żywicy epoksydowej.
• Wewnątrz stacji: izolator przepustowy ze stożkiem zewnętrznym
zgodnie z EN 50180 i DIN EN 50181 ze stykiem śrubowym.
• Izolator przepustowy w metalowej obudowie do ścian o grubości
do 25 cm.
• Dla głowic wtykowych do przyłącza typu C.

OSPRZĘT DLA SYSTEMÓW ZE STOŻKIEM ZEWNĘTRZNYM

Czepek końcowy SP do ochrony przed napięciem
Um do 36 kV
Czepki końcowe są używane jako zabezpieczenie izolatorów przepustowych do ochrony przed napięciem i porażeniem w transformatorach
dystrybucyjnych oraz w rozdzielnicach w metalowej obudowie.

74

107

2

3

7

1

87

127

2

3

Izolatory przepustowe
Korpus izolacyjny

1

7

Metalowa obudowa
Żywiczna wkładka końcowa

Warstwa ekranująca
Czepek uziemiający

Przyłączenie uziemienia

Czepek końcowy SP 21

Czepek końcowy SP 33

• Do izolatorów typu A do 24 kV.
• Wymagany uchwyt kabłąkowy zgodnie z DIN 50180
i DIN EN 50181.

• Do izolatorów typu C do 36 kV.
• Wymagany uchwyt kabłąkowy zgodnie z DIN 50180
i DIN EN 50181.

Czepek końcowy SP 23.1

Czepek końcowy AD 23.1 SP

• Do izolatorów typu B i C do 24 kV.
• Wymagany uchwyt kabłąkowy zgodnie z DIN 50180
i DIN EN 50181.

• Do izolatorów typu C do 24 kV.
• Nie jest wymagany uchwyt kabłąkowy.
• Zawiera adapter AD 23.1 *), gwintowany kołek, żywiczną wkładkę
końcową oraz czepek uziemiający.
*) Do bezpośredniego przyłączenia do rozdzielnicy osprzętem kablowym, który może być
zamontowany tylko na SET.

SYSTEM STOŻKA WEWNĘTRZNEGO
ZAKOŃCZENIA KABLI
Südkabel opracował wszechstronny zakres produktu także dla systemu ze stożkiem wewnętrznym, szczególnie
używany w rozdzielnicach i transformatorach mocy.

Podstawowa konstrukcja głowic wtykowych ze stożkiem wewnętrznym jest porównywalna. Wielkość izolatora oraz konstrukcja indywidualnych styków wtykowych różni się w zależności od wielkości poszczególnych izolatorów przepustowych. Styk wtykowy składa się z blaszek stykowych, który się łączy z żyłą roboczą za pomocą zacisku stożkowego. Sprężyna naciskowa pomiędzy korpusem izolacyjnym i kołnierzem mocującym zapewnia kompensację rozszerzania się elementów silikonowych w czasie pracy. To zapewnia także odpowiedni docisk w przyłączu pomiędzy elementem silikonowym i izolatorem przepustowym z żywicy.

Przeznaczenie

Prąd znamionowy

Maksymalne
napięcie robocze

Izolatory przepustowe
Normy EN 50180 i EN 50181 definiują cztery typy przyłączy dla systemu ze stożkiem wewnętrznym do 52 kV z których tylko trzy są stosowane w praktyce.
Izolatory przepustowe typu 1, typu 2 i typu 3 różnią się głównie
wymiarami:

Wymiar

Element stykowy

Przyłącze typu 1

Styk blaszkowy

137 mm

63,5 mm

83 mm

95 mm

82,3 mm

Przyłącze typu 2

Styk blaszkowy

137 mm

69,5 mm

83 mm

102 mm

88,3 mm

Przyłącze typu 3

Styk blaszkowy

185 mm

92,5 mm

110 mm

130 mm

112,6 mm

OSPRZĘT KABLOWY DLA SYSTEMÓW ZE STOŻKIEM WEWNĘTRZNYM
PRZYŁĄCZE TYPU 1 - 3
Głowice wtykowe SEIK ze stożkiem wewnętrznym
służą do izolatorów przepustowych zgodnych z DIN
EN 50180 i DIN EN 50181, przyłącze typu 1, 2 i 3.

Zakres produktu ISIK oferuje różne warianty uszczelniaczy izolacyjnych dla wszystkich wielkości izolatorów przepustowych. Uszczelniacz izolacyjny ISIK ze
stożkiem wewnętrznym może być instalowany na
wszystkich izolatorach przepustowych zgodnych z
DIN EN 50180 i DIN EN 50181, przyłącze typu 1, 2 i 3.

Pierścień dociskowy ze stykiem blaszkowym
Zacisk stożkowy
Dysk stopu
Izolator z gumy silikonowej z zintegrowanym elementem sterującym pole
Sprężyna dociskowa
Dławica wejściowa ze stopu aluminium
z kołnierzem mocującym
Przyłączenie uziemienia
Część rozdzielnicy do przyłączenia
Dysk dociskowy z śrubami mocującymi

Głowica wtykowa SEIK ze stożkiem wewnętrznym
Um do 52 kV

Uszczelniacz izolacyjny ISIK ze stożkiem wewnętrznym, Um do 52 kV

• Głowice wtykowe proste do przyłączenia kabli XLPE 12 - 52 kV
do transformatorów i rozdzielnic w metalowej obudowie.
• Na życzenie pojemnościowy wskaźnik napięcia.
• Test powłoki kabla możliwy z opcjonalnym izolacyjnym obwojem.
• Uszczelniacz izolacyjny typu ISIK służy jako ochrona przed napięciem
czy porażeniem od izolatora przepustowego w systemach
ze stożkiem wewnętrznym.

• Dla ochrony przed napięciem i porażeniem od izolatorów
przepustowych ze stożkiem wewnętrznym.
• Wszystkie warianty spełniają z dużym zapasem wymagania DIN VDE
0278-629-1.

Typ

Typ
przyłącza

Prąd
znamionowy
izolatora
A

Dopuszczalna
średnica 1)
na izolacji
mm
13,0 - 33,6

13,0 - 41,4

18,9 - 52,0

1) Dla kabli zgodnych z DIN VDE 0276-620.
2) Na życzenie

Napięcie

kV

Przekrój żyły roboczej
odpowiadający korpusowi
izolacyjnemu 1)
mm2

Wymiar
L

Wymiar
D1

Wymiar
D2

mm

mm

mm

AKCESORIA DO GŁOWIC WTYKOWCH DO SYSTEMÓW
ZE STOŻKIEM ZEWNĘTRZNYM I WEWNĘTRZNYM
Konfekcjonowane mostki z kabli o izolacji XLPE lub EPR posiadają zainstalowane fabrycznie głowice.
Stosowane są one głównie do połączeń pomiędzy transformatorami i rozdzielnicami.

Nacinak powłoki WM 20.1

Konfekcjonowane mostki z kabli
i kabli giętkich 12 - 36 kV
• Minimalny promień gięcia giętkich mostków kablowych idealnie
pasuje do montażu kabli w wąskich obszarach.
• Łatwiejszy montaż stacji bez konieczności montażu głowic
na miejscu.
• Zastosowany osprzęt mostków może być dowolnie wybrany
ponieważ dowolny typ zakończeń i głowic konektorowych
dla mostków kablowych także giętkich może być skojarzony.
• Na życzenie końcowy test fabryczny.

Nacinak powłoki służy do usunięcia powłoki zewnętrznej PE oraz izolacji
XLPE kabli średnich napięć.

Korowarka WL 20.1
Korowarka służy do usunięcia ekranu półprzewodzącego trwale zespolonego z izolacją XLPE kabli średnich napięć.

Wyświetlacz pojemnościowego wkaźnika napięcia
Wyświetlacz umożliwia długoterminowe użycie wskaźnika napięcia w celu
bezpiecznego i niezawodnego wyświetlenia informacji, że głowica wtykowa
jest pozbawiona napięcia. Wyświetlacz może być adaptowany do różnych
wariantów za pomocą specjalnych zestawów dostosowawczych.
Typ

Dopuszczalny
prąd
roboczy 1)
A

Średnica Minimalny
Prąd
zwarciowy zewnętrzna promień
gięcia
mm
1s
kA
mm

Mostek kabl. 24 kV 2)

Kabel 24

5,0

29,5

7,2

31,5

5,0

30

7,2

34

kV 2)

1) Kable zamontowane na powietrzu o temperaturze 30oC
2) Na życzenie dalsze średnice

Dalszy osprzęt
Produkty do montażu i układania kabli:
• Materiały dla uziemień kabli z żyłą powrotną z taśmy miedzianej.
• Termokurczliwa trójpalczatka dla przejścia na kabel trójżyłowy XLPE.
• Taśma do wiązek kablowych do zabezpieczenia przed oddziaływaniem
dynamicznym od zwarć dla kabli jednożyłowych.
• Chusteczka do czyszczenia RUK 500, nasączona środkiem czyszczącym
do powłoki kabla oraz izolacji.

AKCESORIA DO GŁOWIC WTYKOWYCH ZE STOŻKIEM ZEWNĘTRZNYM I WEWNĘTRZNYM

Uchwyty mocujące z włókna szklanego wzmocnionego poliamidem do bezpiecznego montażu kabli na słupach, w stacjach i kanałach kablowych.

Typu K

Typu KS

(mechaniczna wytrzymałość zwarciowa 10.000 N) do montażu kabli
jednożyłowych i wielożyłowych.

(mechaniczna wytrzymałość zwarciowa 12.500 N) do montażu kabli
jednożyłowych w układzie trójkątnym.

Typu KP

Typu KR

(mechaniczna wytrzymałość zwarciowa 25.000 N) do montażu kabli jednożyłowych w układzie trójkątnym dla dużych mocy zwarciowych.

(mechaniczna wytrzymałość zwarciowa 20.000 N) do montażu kabli
jednożyłowych i wielożyłowych (montaż indywidualny).

Typ
Dla kabli o
średnicy w [mm]
Wymiar L1
Wymiar L2
Wymiar B
Wymiar d

NASZA OFERTA

Kable

Systemy kablowe

• Kable o izolacji XLPE od 6 kV do 500 kV

• Systemy kablowe pod klucz o izolacji XLPE do 500 kV

Osprzęt kablowy dla średnich, wysokich
i najwyższych napięć

Usługi
• Usługi doradcze w zakresie stosowanych aplikacji

• Głowice napowietrzne
• Szkolenie personelu z montażu osprzętu SN i WN
• Głowice wtykowe i tradycyjne do rozdzielnic
SF6 i transformatorów

• Układanie kabli oraz nadzór układania

• Mufy kablowe

• Montaż osprzętu kablowego

• Głowice wtykowe dla systemów ze stożkiem
zewnętrznym i wewnętrznym

• Odbiory techniczne
• Usługi posprzedażowe

• Mostki kablowe średniego napięcia
• Osprzęt kablowy do filtrów elektrostatycznych

Uwaga:
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych lub modyfikacji zawartości tego dokumentu bez wcześniejszego powiadomienia. Odnośnie zamówionego towaru, przeważają
szczegółowe ustalenia. Südkabel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne błędy lub możliwy brak informacji w tym dokumencie. Zastrzegamy sobie wszystkie
prawa w tym dokumencie i w temacie przedmiotu oraz ilustracji zawartych w nim. Dowolna reprodukcja- w całości lub w części- jest zabroniona bez wcześniejszej pisemnej zgody Südkabel.
Copyright © 2015 Südkabel. Wszystkie prawa zastrzeżone.
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