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Šajā standartā tiek apskatītas spēka kabeļu izolācijas pārbaudes normas, apjomi
un metodika pēc to ieguldīšanas un remontiem.
Tiek apskatītas kabeļu 6, 10 un 20 kV ar papīra-eļļas izolāciju, ar XLPE/PE
izolāciju un ar polivinhlorīda (PVC) izolāciju, pārbaudes ar 0,1 Hz VLF (ļoti zemās
frekvences) maiņspriegumu un paaugstinātu līdzspriegumu.
Padziļināti tiek aprakstīta kabeļu diagnostikas metodes: tan  un daļējās izlādes
metodes. To pielietojums un rezultātu izvērtēšanas kritēriji.
Tiek apskatīta un normēta kabeļu pieņemšanas pārbaudes, pieļaujamā pārslodze,
termiskā izturība, uzraudzība un ekspluatācija.
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Beigās tiek parādīti mērījumu rezultātu noformēšanas protokoli.
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1. Ievads
Fizikālie procesi, kas notiek izolācijā eksplutācijas laikā, ir dažādi. Izolācijas
novecošanās kontrole ir svarīga savlaicīgai esošo kabeļu izolācijas stāvokļa
apzināšanai, lai prognozētu vai atklātu potenciālās bojājumu vietas kabelī.
Spēka kabeļu pārbaudes metodes iedalās divās grupās:
 Destruktīvās metodes
 Nedestruktīvās metodes

lv

Nedestruktīvās metodes (tan  un daļējās izlādes metodes) ļauj pētīt izolācijas
stāvokli, novērtēt tās novecošanās pakāpi, nesagraujot kabeļa izolāciju vai
nesamazinot tā darbaspēju.
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Destruktīvās metodes (ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņsprieguma un
paaugstinātu līdzspriegumu pārbaudes metodes) mērķis ir iegūt atbildi: vai kabelis
iztur uzdotos testa parametrus. Ja kabeļa izolācija pārbaudi neiztur, tiek iegūts
izolācijas caursites spriegums. Savukārt pārbaudi izturējušu kabeli uzskata par derīgu
ekspluatācijai. Šo pārbaužu priekšrocība ir tā, ka tiek atrastas attiecīgā kabeļa posma
vājākās vietas. Taču vienlaikus šo metožu trūkums ir tāds, ka tās neļauj noteikt kabeļa
izolācijas novecošanās veidu, pakāpi un iemeslus.
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2. Kabeļu pārbaudes normas un apjomi pēc ieguldīšanas un remonta.
2.1. Kabeļu ar darba spriegumu līdz 1000V pārbaudes metodes un normas.
2.1.1. Kabeļi ar papīra izolāciju, kuru darba spriegums ir 1000V, pirms
pieņemšanas ekpluatācijā un pēc remonta, ir jāpārbauda ar 2500 V megommetru.
Izolācijas pretestība nedrīkst būt mazāka par 0,5 M.

2.2.1. Papīra eļļas izolācijas kabeļi.
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2.2. 6 kV kabeļu pārbaudes metodes un normas.

lv

2.1.2. Kabeļu līniju, kuru izolācija ir novecojusies vai pretestība
samazinājusies, par ko liecina kabeļu bojājumu uzskaite, ar tehniskā vadītāja lēmumu
šo kabeļu pārbaudi pēc remonta var atlikt līdz tā pilnīgai vai daļējai nomaiņai. Šāds
kabelis pēc remonta pirms ieslēgšanas darbā, jāpārbauda ar bojājumu vietas
uzrādītāju, pieslēdzot kabeli nominālajam spriegumam.

ne

2.2.1.1. Pieņemot ekpluatācijā jaunas papīra eļļas izolācijas kabeļu līnijas ar
darba spriegumu 6 kV, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:
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 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 30
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 10,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. Pārbaude ir jāveic 10 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 20 - 30 kV, atkarībā no kabeļa izolācijas stāvokļa un
bojājumu biežuma.

ww

2.2.1.2. Pēc papīra eļļas izolācijas kabeļu līniju ar darba spriegumu 6 kV
remonta, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:
 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 30
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 10,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. . Pārbaude ir jāveic 10 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 20 - 30 kV, atkarībā no kabeļa izolācijas stāvokļa un bojājumu
biežuma.
2.2.2. PE/ XLPE izolācijas kabeļi.
2.2.2.1. Pieņemot ekpluatācijā jaunas PE/ XLPE izolācijas kabeļu līnijas ar
darba spriegumu 6 kV, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:
 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 60
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 10,5 kV.
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Paaugstinātu līdzspriegumu. Pārbaude ir jāveic 15 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 14,4 kV. Pēc pārbaudes kabelis 24 stundas ir jāsazemē
un tikai tad var ieslēgt darbā.

2.2.2.2. Pēc PE/ XLPE izolācijas kabeļu līniju ar darba spriegumu 6 kV
remonta, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:
 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 60
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 10,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. . Pārbaude ir jāveic 15 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 14,4 kV. Pēc pārbaudes kabelis 24 stundas ir jāsazemē
un tikai tad var ieslēgt darbā.

lv

2.2.3. Jauktas izolācijas kabeļu līnijas (papīra + XLPE kabeļi).
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2.2.3.1. Pieņemot ekpluatācijā jauktas izolācijas kabeļu līnijas ar darba
spriegumu 6 kV, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:
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 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 60
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 10,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. . Pārbaude ir jāveic 15 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 14,4 kV. Pēc pārbaudes kabelis 24 stundas ir jāsazemē
un tikai tad var ieslēgt darbā.
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2.2.3.2. Pēc jauktas izolācijas kabeļu līnijas ar darba spriegumu 6 kV remonta,
tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:
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 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 60
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 10,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. . Pārbaude ir jāveic 15 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 14,4 kV. Pēc pārbaudes kabelis 24 stundas ir jāsazemē
un tikai tad var ieslēgt darbā.

2.2.4. Polivinhlorīda (PVC) izolācijas kabeļi.

2.2.4.1. Pieņemot ekpluatācijā PVC polivinhlorīda izolācijas kabeļu līnijas ar
darba spriegumu 6 kV, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:
 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 30
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 10,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. . Pārbaude ir jāveic 10 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 20 – 30 kV, atkarībā no kabeļa izolācijas stāvokļa un
bojājumu biežuma.
2.2.4.2. Pēc jauktas izolācijas kabeļu līnijas ar darba spriegumu 6 kV
remonta, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:
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 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 30
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 10,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. . Pārbaude ir jāveic 10 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 20 – 30 kV, atkarībā no kabeļa izolācijas stāvokļa un
bojājumu biežuma.

2.3. 10 kV kabeļu pārbaudes metodes un normas.
2.3.1. Papīra eļļas izolācijas kabeļi.
2.3.1.1. Pieņemot ekpluatācijā jaunas papīra eļļas izolācijas kabeļu līnijas ar
darba spriegumu 10 kV, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:

rg
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 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 30
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 17,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. . Pārbaude ir jāveic 10 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 30 - 50 kV, atkarībā no kabeļa izolācijas stāvokļa un
bojājumu biežuma.
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2.3.1.2. Pēc papīra eļļas izolācijas kabeļu līniju ar darba spriegumu 10 kV
remonta, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:
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 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 30
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 17,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. . Pārbaude ir jāveic 10 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 30 - 50 kV, atkarībā no kabeļa izolācijas stāvokļa un
bojājumu biežuma.

ww

2.3.2. PE/ XLPE izolācijas kabeļi.

2.3.2.1. Pieņemot ekpluatācijā jaunas PE/ XLPE izolācijas kabeļu līnijas ar
darba spriegumu 10 kV, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:
 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 60
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 17,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. Pārbaude ir jāveic 15 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 24 kV. Pēc pārbaudes kabelis 24 stundas ir jāsazemē un
tikai tad var ieslēgt darbā.

2.3.2.2. Pēc PE/ XLPE izolācijas kabeļu līniju ar darba spriegumu 10 kV
remonta, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:
 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 60
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 17,5 kV.
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 Paaugstinātu līdzspriegumu. . Pārbaude ir jāveic 15 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 24 kV. Pēc pārbaudes kabelis 24 stundas ir jāsazemē un
tikai tad var ieslēgt darbā.
2.3.3. Jauktas izolācijas kabeļu līnijas (papīra + XLPE kabeļi).
2.3.3.1. Pieņemot ekpluatācijā jauktas izolācijas kabeļu līnijas ar darba
spriegumu 10 kV, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:
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 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 60
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 17,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. . Pārbaude ir jāveic 15 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 24 kV. Pēc pārbaudes kabelis 24 stundas ir jāsazemē un
tikai tad var ieslēgt darbā.

o.

2.3.3.2. Pēc jauktas izolācijas kabeļu līnijas ar darba spriegumu 10 kV
remonta, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:

ke

ne

rg

 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 60
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 17,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. . Pārbaude ir jāveic 15 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 24 kV. Pēc pārbaudes kabelis 24 stundas ir jāsazemē un
tikai tad var ieslēgt darbā.
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2.3.4. Polivinhlorīda (PVC) izolācijas kabeļi.
2.3.4.1. Pieņemot ekpluatācijā PVC polivinhlorīda izolācijas kabeļu līnijas ar
darba spriegumu 10 kV, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:
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 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 30
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 17,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. . Pārbaude ir jāveic 10 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 30 – 50 kV, atkarībā no kabeļa izolācijas stāvokļa un
bojājumu biežuma.

2.3.4.2. Pēc jauktas izolācijas kabeļu līnijas ar darba spriegumu 10 kV
remonta, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:
 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 30
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 17,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. Pārbaude ir jāveic 10 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 30 – 50 kV, atkarībā no kabeļa izolācijas stāvokļa un
bojājumu biežuma.
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- 11 2.4. 20 kV kabeļu pārbaudes metodes un normas.
2.4.1. Papīra eļļas izolācijas kabeļi.

2.4.1.1. Pieņemot ekpluatācijā jaunas papīra eļļas izolācijas kabeļu līnijas ar
darba spriegumu 20 kV, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:
 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 30
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 34,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. Pārbaude ir jāveic 10 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 70 - 100 kV, atkarībā no kabeļa izolācijas stāvokļa un
bojājumu biežuma.
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2.4.1.2. Pēc papīra eļļas izolācijas kabeļu līniju ar darba spriegumu 20 kV
remonta, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:

ne

rg

o.

 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 30
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 34,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. . Pārbaude ir jāveic 10 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 70 - 100 kV, atkarībā no kabeļa izolācijas stāvokļa un
bojājumu biežuma.

ke

2.4.2. PE/ XLPE izolācijas kabeļi.

w.
le

2.4.2.1. Pieņemot ekpluatācijā jaunas PE/ XLPE izolācijas kabeļu līnijas ar
darba spriegumu 20 kV, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:

ww

 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 60
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 34,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. Pārbaude ir jāveic 15 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 48 kV. Pēc pārbaudes kabelis 24 stundas ir jāsazemē un
tikai tad var ieslēgt darbā.

2.4.2.2. Pēc PE/ XLPE izolācijas kabeļu līniju ar darba spriegumu 20 kV
remonta, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:
 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 60
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 34,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. Pārbaude ir jāveic 15 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 48 kV. Pēc pārbaudes kabelis 24 stundas ir jāsazemē un
tikai tad var ieslēgt darbā.
2.4.3. Jauktas izolācijas kabeļu līnijas (papīra + XLPE kabeļi).
2.4.3.1. Pieņemot ekpluatācijā jauktas izolācijas kabeļu līnijas ar darba
spriegumu 20 kV, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:

Tikai lasīšanai
043  LEK 2002

- 12 -

 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 60
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 34,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. Pārbaude ir jāveic 15 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 48 kV. Pēc pārbaudes kabelis 24 stundas ir jāsazemē un
tikai tad var ieslēgt darbā.

2.4.3.2. Pēc jauktas izolācijas kabeļu līnijas ar darba spriegumu 20 kV
remonta, tām ir jāveic pārbaude ar vienu no sekojošajām metodēm:

ww

w.
le

ke

ne

rg

o.

lv

 Ļoti zemās frekvences (VLF) 0,1Hz maiņspriegumu. Pārbaude ir jāveic 60
minūtes katrai kabeļa dzīslai ar spriegumu 34,5 kV.
 Paaugstinātu līdzspriegumu. Pārbaude ir jāveic 15 minūtes katrai kabeļa
dzīslai ar spriegumu 48 kV. Pēc pārbaudes kabelis 24 stundas ir jāsazemē un
tikai tad var ieslēgt darbā.
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3. Kabeļu pārbaudes metodika.
3.1. Lai kabeļus pārbaudītu ar paaugstinātu līdzspriegumu, spriegums pēc
kārtas ir jāpieslēdz katrai kabeļa dzīslai, kamēr pārējām divām kabeļa
dzīslām un ekrānam ir jābūt sazemētiem. Izpildot šos nosacījumus,
kabelim var tikt nomērīta izolācija starp dzīslu un zemi, kā arī izolācija
starp fāzēm.

lv

3.2. Kabeļiem ar izolētām dzīslām, atsevišķos metāla apvalkos vai ekrānos,
spriegums pēc kārtas ir jāpieslēdz katrai kabeļa dzīslai, kamēr pārējām divām kabeļa
dzīslām un apvalkiem (ekrāniem) ir jābūt sazemētiem. Ir pieļaujama visu trīs fāzu
vienlaicīga pārbaude, bet šajā gadījumā kabeļa noplūdes strāva ir jāmēra atsevišķi
katrai dzīslai.

o.

3.3. Veicot kabeļu pārbaudi ar paaugstinātu spriegumu, spriegums līdz
maksimālajai vērtībai ir jāpalielina vienmērīgi (ne vairāk kā 1 – 2 kV vienā sekundē).

rg

3.4. Pārbaudes ilgumu ir jāsāk skaitīt no tā brīža, kad spriegums ir pacelts līdz
maksimālajai vērtībai.

ne

3.5. Visas pārbaudes laikā, ir jāseko līdzi noplūdes strāvu izmaiņām un pirms
pašas pārbaudes beigām jānofiksē šis rādījums.

ke

3.6. Kabeļu līnija ir izturējusi pārbaudi, ja pārbaudes laikā:
Kabelis netika caursists.

3.6.2.

Noplūdes strāvai nebija ievērojamas izmaiņas.

3.6.3.

Netika novērotas straujas strāvas izmaiņas.

w.
le

3.6.1.

ww

3.7. Ja pārbaudes laikā ievērojami pieaug noplūdes strāva, tad pārbaudes
ilgums ir jāpalielina no 10 līdz 20 minūtēm. Ja vēl pēc šī laika noplūdes strāva turpina
pieaugt, tad pārbaude ir jāveic tik ilgi, kamēr kabeli caursit. Ja tomēr kabeļa izolāciju
necaursit, kabeli ir jāslēdz darbā un jāveic atkārtots mērījums pēc 1 mēneša. Un
turpmāk mērījumus šim kabelim ir jāveic ne retāk kā 1 reizi gadā.
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4. Kabeļu diagnostika.
4.1. Ievads.
Kabeļu diagnostika atļauj novērtēt kabeļu izolācijas novecošanās pakāpi,
nesagraujot kabeļa izolāciju vai nesamazinot tā darbaspēju.
Pareizi veicot diagnostiku un precīzi izveidojot mērījumu rezultātu datu bāzes, ir
iespējams savlaicīgi konstatēt potenciālās bojājumu vietas kabelī.
Ar diagnostikas metodēm var noteikt bojājumus, kas radušies ieguldot kabeļus,
savienojot uzmavas un ražojot kabeļus.

o.

lv

Galvenais faktors, kas raksturo kabeļa izolācijas kvalitāti, ir kabelī izveidojušos
ūdens koku lielums un daudzums.

ne

rg

Ūdens koks ir fizikāls process, kas pilnībā nav izskaidrots neskatoties uz
daudzām teorijām. Galvenokārt ūdens koku kanāli veidojas vietās, kur izolācijas
materiālā ir mitrums un defekti, kas radušies kabeļu ražošanas procesā. Elektriskie
nosacījumi šajos ūdens kokos, kurus nevar redzēt, atšķiras no nebojāta materiāla un
tos var nomērīt.

ke

Elektriskie koki ir process, kas rodas vietās, kur ir stiprs lauks. Tas parādās ļoti
ātri un ir redzams kā daļējās izlādes. Galīgā kabeļa caursite, elektrisko koku ietekmē,
ir tikai dažu minūšu jautājums.

ww

w.
le

Daļējās izlādes kabeļa izolācijā raksturo izolācijas materiāla degradēšanos
elektriskā lauka ietekmē. Daļējo izlāžu raksturlielumi ir ierosmes un rimšanas
spriegumi, kā arī izlāžu lielumi kulonos (C), ko nosaka veicot daļējo izlāžu
mērījumus. Lai veiktu daļējo izlāžu mērījumus, pārbaudes iekārtām ir jābūt ar
pietiekami lielu jutību.
Daļējās izlādes metodi visefektīvāk var izmantot papīra-eļļas izolācijas kabeļu
pārbaudēm, lai precīzi noteiktu potenciālo bojājumu vietu kabelī vai uzmavā. Šo
metodi var arī izmantot plastmasas izolācijas kabeļu pārbaudēm, bet šajā gadījumā
varēs noteikt tikai potenciālās bojājumu vietas savienojošajās uzmavās, jo plastmasas
izolācijā parasti daļējās izlādes nerodas.
Tā kā ūdens koki ir elektrisko koku priekštecis, tad ūdens kokus izmanto, lai
nomērītu kabeļu ar plastmasa izolāciju, novecošanās pakāpi. Ūdens koku
koncentrēšanās vietas kabelī visefektīvāk var noteikt ar tan  (tangenss delta) metodi.
Tan  vērtība ir atkarīga no kabelī esošo ūdens koku daudzuma un lieluma. Ņemot
vērā šos mērījumu rezultātus var izdarīt secinājums par kabeļa izolācijas stāvokli.
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4.2. Tan  diagnostikas metode.
Tan  diagnostikas metodi pielieto plastmasas izolācijas kabeļu pārbaudēm,
nosakot vispārējo visa kabeļa izolācijas stāvokli.
Mērījumi ir jāveic ne retāk kā 1 reizi 6 gados. Atkarībā no mērījumu rezultāta,
kabelis ir jānomaina, mērījums jāveic pēc 1 gada vai mērījums jāveic pēc 6 gadiem.
Mērījumi ir jāveic pie 0,1 Hz 0,5Uo, 1Uo, 2Uo un 3Uo sprieguma. Kopējais
mērījumu ilgums - 60 minūtes.

o.

lv

Dielektrisko zudumu leņķis tan  raksturo leņķi starp aktīvās un kapacitatīvās
strāvas komponentēm, kuras plūst caur izolāciju. Jo lielāka ir aktīvās strāvas
komponente attiecībā pret kapacitatīvo, jo lielāks ir leņķis starp šīm strāvām un
izolācijas dielektriskās īpašības tiek uzskatītas par sliktām.

rg

4.2.1. Metodes pielietojums un mērīšanas nosacījumi.

ne

4.2.1.1. Lai varētu veikt tan  mērījumus, ir nepieciešams izpildīt sekojošus
nosacījumus:

ww

w.
le

ke

 Mērījumus veic katrai fāzei atsevišķi vismaz 10 min, pakāpeniski palielinot
spriegumu līdz 3Uo.
 Uzsākot mērījumu, kabeļu galos nedrīkst būt koronizlāde.
 Jāsamazina virsmas strāva kabeļu galos un savienojošā kabeļa izolācijas
noplūdes strāva.
 Jāsamazina dielektriskie zudumi ar kabeļu laboratoriju savienojošajos
kabeļos.
 Tan  mērījumi ir atkarīgi no temperatūras, tādēļ atvienojot kabeli no
slodzes, jāsagaida, kamēr kabeļa temperatūra sasniedz apkārtējās vides
temperatūru.

4.2.1.2. Praktiski, lai izpildītu visus 4.3.1. minētos nosacījumus:
 Lai novērstu koronizlādi, izmanto koronas apvalkus, kurus piestiprina pie
kabeļu galiem.
 Virsmas strāvas abos kabeļu galos novada speciāli tam paredzēti
aizsargsavienojumi (VSE).
 Lai novērstu kabeļu laboratorijas augstsprieguma pārbaudes iekārtas ietekmi
uz mērījumu rezultātiem, noplūdes strāva ir jāpadod caur VSE iekārtu.
4.2.1.3. Tan  mērījumus ir jāveic ar 1 x 10-4 precizitāti.
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4.2.2.1. Pārbaudāmais kabelis ir jāizolē un jāizlādē un tad jāatvieno abos
apakšstacijas galos.
4.2.2.2. Kabeļu abos galos ir jāuzliek koronas aizsargi.
4.2.2.3. Koronas aizsargi ir jāsavieno ar augstsprieguma kabeli, kas nāk no
kabeļu laboratorijas.
4.2.2.4. Pievienojot augstsprieguma iekārtu, koronas aizsargi tiek izmantoti, lai
iegūtu augstsprieguma savienojumu ar augstsprieguma kabeli.

o.

lv

4.2.2.5. Pirms mērījumu uzsākšanas ir jāveic attiecīgā kabeļa posma
kalibrēšana, lai noteiktu kabeļu garumu un viļņu izplatīšanās ātrumu attiecīgajā
kabelī.

rg

4.2.3. Mērījumu rezultātu izvērtēšanas kritēriji.

ke

 Kabeļu izolācijas materiāla.
 Kabeļa ieguldīšanas vietas.

ne

4.2.3.1. Absolūtā maksimālā sprieguma vērtība pie kuras var rasties bojājums
kabelī ir atkarīgs no:

ww

w.
le

4.2.3.2. Nomērītās tan  vērtības ir jāsalīdzina ar pilnīgu jaunu kabeļu tan 
vērtībām un tad var dot tikai slēdzienu par kabeļa izolācijas stāvokli. Šajā sakarā par
katru nomērīto kabeli ir jāveido datu bāzes, kurās būtu redzami iepriekšējie attiecīga
kabeļa mērījumu rezultāti.
4.2.3.3. Jaunu PE un XLPE kabeļu tipiskās tan  vērtības ir starp 1x10-4 un
-4
2x10 pie 2Uo sprieguma.

4.2.4. Slēdzienu izdarīšana par kabeļa izolācijas stāvokli.
4.2.4.1. Kabeļi ar PE un XLPE izolāciju.

4.2.4.1.1. Ja tan  mērījuma rezultāts ir starp 1x10-4 un 2x10-4, tad kabeļa
izolācija ar ideālā stāvoklī. Kabeli var slēgt atpakaļ darbā. Nākošo mērījumu ieteicams
veikt pēc 6 gadiem.
4.2.4.1.2. Ja tan  mērījuma rezultāti ir sekojoši:
tan  (2xU0) < 1,2x10-3 un
tan  (2xU0) - tan  (U0) < 0,6x10-3, tad
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tiek rekomendēts izdarīt papildus tan  mērījumu paaugstinot pārbaudes
spriegumu līdz 3xU0 un mērīt 60 minūtes.
4.2.4.1.3. Ja tan  mērījuma rezultāti ir sekojoši:
tan  (2xU0) > 2,2x10-3 vai
tan  (2xU0) - tan  (U0) > 1x10-3, tad
tiek rekomendēts šī kabeļa vai tā posma nekavējoša nomaiņa.
4.2.4.1.4. Kabelim ar labu izolāciju tan  vērtība, mainot pārbaudes spriegumu
nemainās.

lv

4.2.4.1.5. Papīra – eļļas izolācijas kabeļiem tan  mērījumus neveic.

o.

4.3. Daļējās izlādes diagnostikas metode

rg

4.3.1. Metodes pielietojums un mērīšanas nosacījumi

ke

ne

Daļējo izlāžu (PD) mērīšana balstās uz ehometra (atstarošanās impulsu
izplatīšanās laikiem) principu. Tas nozīmē, ka PD impulss, kas rodas kabeļu caursites
vietā, tiek izstarots pa kabeli kā elektromagnētiskais (EM) vilnis un tiek atstarots no
kabeļa galiem. Atkarībā no impulsa izplatīšanās laika, var noteikt cik tālu ir bojājuma
vieta.

w.
le

Piemērs. 4.3.1. (1.attēls).

Pārbaudāmajam 10kV papīra kabelim ar garumu 560m ir pielikts 0.1 Hz
sinusoidāls 1.2 Uo spriegums. Pārbaudes laikā kabelī ir konstatēti divi atsevišķi PD
avoti.

ww

Viens PD avots ir kabeļa savienojuma vietā, bet otrs 1-2m attālumā. Zīmējums
rāda PD impulsa horizontālo un secīgo izstarošanos vertikāli (savienojuma vietā
180.4m attālumā no otra kabeļu gala un bojājuma vietā 339.8m attālumā no otra
kabeļu gala).
No PD vietas divi impulsi tiek izstaroti pretējos virzienos. " Tiešā impulsa daļa"
iet tieši uz savienojumu kur to defektē salāgošanas iekārta (CU36). "Netiešā impulsa
daļa" iet uz kabeļa otru gala kur tiek pilnībā atstarota un nāk atpakaļ pa visu kabeļa
garumu līdz to uztver salāgošanas iekārta. Šī impulsa daļa atnāk līdz salāgošanas
iekārtai ar laika aizturi, kas nepieciešama, lai noietu ceļu no izstarojuma vietas līdz
otram kabeļa galam un atpakaļ.
Lai iegūtu PD pilnu ainu visā kabeļa garumā katrs PD impulss ar tā
atstarojumiem it jāizvērtē ar autokorelācijas metodi.

Tikai lasīšanai
043  LEK 2002

w.
le

ke

ne

rg

o.

lv

- 18 -

1.att.

ww

4.3.2. Mērījumu veikšanas shēmas

Turpmāk apskatītajās shēmās tiks pielietoti sekojoši apzīmējumi
W
=energoapgādes avots
V
=sprieguma indikators
Z
= pilnā pretestība/ filtrs
ZA
=ieejas iekārta
ZW
=gala pilnā pretestība
CX
=pārbaudāmais spēka kabelis
CK
=sakabes kondensators
D
=detektors
Ccal
=kalibrators
=atstaroto impulsu slāpētājs
RS
=dubultimpulsa ģenerators
I
=koaksiālais signālkabelis
M
=saskaņojošās pretestības
R1 R2
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4.3.2.1. Iekārtas
Iekārtas sastāv no augstsprieguma enerģijas avota ar nepieciešamo jaudu
pārbaudāmajam kabeļa garumam, augstsprieguma voltmetra, mērīšanas ķēdes, izlādes
kalibratora, dubultimpulsa ģeneratora un , ja nepieciešams, gala pretestības vai
atstarojuma slāpētāja.
Visiem pārbaudes iekārtas komponentiem jābūt ar pietiekami zemu trokšņu
līmeni, lai nodrošinātu pieprasīto jutību.
Pārbaudei nepieciešamās maiņstrāvas frekvencei jābūt no 49Hz līdz 61Hz
robežās un attiecībai pīķa vērtība/r.m.s. jābūt vienādai ar √2 +-7%.

4.3.2.2. Pārbaudes ķēdes un instrumenti

rg

o.

lv

Galvenie priekšnosacījumi, lai izpildītu nepieciešamās prasības ir tādas, ka
kalibrēšanas un daļējās izlādes impulsu pavājinājums nevar tikt ietekmēts no jaudas
avota dažādām frekvencēm.

ke

ne

Pārbaudes ķēdes sastāv no pārbaudes objekta, sakabes kondensatora un
mērīšanas ķēdēm. Mērīšanas ķēde sastāv no mērīšanas pretestības(ieejas pretestība
mērīšanas instrumentiem un ieejas iekārta, kuras ieregulējums saskaņots ar kabeļa
pretestību), savienojošiem vadītājiem un mērinstrumentiem.

w.
le

Mērīšanas instrumentiem vai detektoram jāietver piemērota pastiprinošā ierīce
un pēc vēlēšanās klātpievienoti instrumenti daļējās izlādes esamības norādei un
acīmredzamā lādiņa mērīšanai.
4.3.2.3. Dubultimpulsa ģenerators

ww

Daļējās izlādes pārbaužu ķēžu īpašības jāpārbauda ar dubultimpulsa ģeneratoru,
ģenerējošu divus vienādus impulsus(līdzīgus mērāmajiem lādiņiem) nepārtraukti
mainīgā laika intervālā no 0,2μs līdz 100 μs. impulsu formēšanas laiks nedrīkst
pārsniegt 20ns(10% līdz 90% maksimālās vērtības). Laiks 10% robežās impulsa
sākumā un beigās nedrīkst pārsniegt 150ns.
4.3.2.4. Gala pretestība
Gala pretestība vienāda ar pārbaudāmā kabeļa pretestību, savienojot no
detektorā tālākās kabeļa dzīslas, kas samazina atstarošanās impulsu.
4.3.2.5. Atstarošanās slāpētājs
Superpozīcijas efekta novēršanai, izpildot pārbaudes ārpus gala pretestībām var
tikt pielietots atstarošanās slāpētājs. Tas ir elektronisks slēdzis, kurš noslēdz detektora
ieeju no kabeļa atvērto galu atstarotajiem impulsiem. Kad daļējās izlādes vieta ir
noteikta pie kabeļa atvērtā gala, pat neliels superpozīcijas efekts kļūs neiespējams.
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4.3.2.6. Pārbaužu ķēžu raksturīgo īpašību noteikšana
Ķēžu raksturīgās īpašības ieteicams noteikt konkrētiem mērīšanas apstākļiem.
Parasti pārbaudes ķēdes pielieto savienojumā ar vienu kabeļa galu, kā tas ir parādīts
1.,2.,3.,4. un 5.attēlos.

C cal

C cal
Cx

lv

Z

o.

V

W

Ck

ke

ne

rg

Za

D

w.
le

1.att..- Ieejas iekārta ZA savienota virknē ar sakabes kondensatoru CK

ww

C cal

C cal
Cx

Ck

Za

V

W

Z

D

2.att..- Ieejas iekārta ZA savienota virknē ar kabeli CX
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C cal

C cal
Cx

Z

Za

V

W

Ck

ne

rg

o.

lv

Za

D

ke

3.att..- Tilta shēma

C cal
Cx

Za

D

4.att.- Savienojums ar gala pilno pretestību ZW

Zw

Ck

V

W

ww

Z

w.
le

C cal
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C cal

C cal
Cx

Z

V

RS

D

ne

rg

o.

lv

Za

W

Ck

ke

5.att..- Savienojums ar atstaroto impulsu slāpētāju RS

w.
le

Dažas pārbaudes ķēdes tiek izveidotas, kad kabeļu dzīslu galus savieno kopā.
šinī gadījumā arī ekrāna abi gali jāsavieno kopā.
4.3.2.6.1. Superpozīcija

ww

Gala pretestības pielietošana ir nepieciešama, lai noteiktu pārbaudes ķēžu
īpašības,, kuras iespaido klejojošo impulsu viļņu superpozīcija.
Dubultimpulsa ģenerators savienots atbilstoši att. 6 Šīs pārbaudes jārealizē reizi
gadā, ja nozīmīgi pārbaudes ķēdes elementi tiek mainīti vai laboti.

R1

Z

Ck

V

Cx

Za

R2

I
D

6.att. - Dubultimpulsa ģeneratora slēgums mērīšanas shēmā 1.att.

W
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4.3.2.6.2. Gala pretestība
Gala pretestības 4.att. pārbaudes jārealizē reizi gadā, ja nozīmīgi pārbaudes
ķēdes elementi tiek mainīti vai laboti.

4.3.2.6.3. Atstarošanās slāpētājs
Atstarošanās slāpētāja 7.att. pārbaudes jārealizē reizi gadā, ja nozīmīgi
pārbaudes ķēdes elementi tiek mainīti vai laboti.

lv
RS

V

W

D

w.
le

ke

ne

Za

I
R2

rg

M

o.

R1

Z

Ck

ww

7.att. - Dubultimpulsa ģeneratora slēgums mērīšanas shēmā 5.att. slēgumā ar atstaroto
impulsu slāpētāju

4.3.3. Mērīšanas procedūras

Pārbaudes jāizpilda kā tipveida pārbaudes īsiem kabeļu garumiem un
ekspluatācijā esošajiem visiem kabeļu garumiem. Pārbaudes ķēdes izvēle ir atkarīga
vai pārbaudāmo kabeli pieskaita pie īsa garuma kabeļa vai gara garuma kabeļa un tas
atkarīgs no dubultimpulsa diagrammas.
Pārbaudes ķēdēm jābūt neuzlādētām, lai nodrošinātu pieprasīto jutību.
Kalibrēšana nav nepieciešama, ja izmanto augstsprieguma jaudas avotu.
Īsu kabeļu garumi ietverti tipveida pārbaudēs
a) Prasības
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Īsu kabeļu garumiem jāņem vērā vienādo kopējo kapacitāti. pārbaudāmā kabeļa
garuma ierobežojumi atkarīgi no pārbaudes shēmas izvēles. Parasti tiek pielietotas
pārbaudes shēmas 1., 2., 3.att. .
b) Jutības verifikācija
Kalibratori var tikt savienoti paralēli ar kabeli un tikai tā galos tālākajos galos no
detektora. Kalibrēšanas lādiņš qcal un atbilstošā mērījuma novirzes vērtība a2 tiek
lietoti skalas faktora k2= qcal/ a2 (pC/mm) un jutības qmin (pC) kalkulācijai
qmin = 2 k2 hn ,
kur hn ir novirze (mm) no fona interferences.

lv

c) Pārbaudes procedūra

rg

q = k2 A

o.

Mērījumus izpilda tikai vienā kabeļa galā. Izmērītai novirzei A (mm) izlādes
vērtība q (pC) ir

ke

a) Prasības

ne

Garu kabeļu posmu pārbaudes bez gala pretestības

w.
le

Pārbaudei bez gala pretestības ir pieļaujama dubultimpulsa diagramma ar shēmu
2.att. vai ar shēmu 3.att. un 4.att. un kabeļa garumu l ārpus robežām
2l1 ≤ l ≤2l 2

ww

Kabeļu posmu garumiem šinīs robežās lieto pārbaudes shēmas 1., 2., 3. un
5. att. .
d) Jutības verifikācija

Kā parādīts 1., 2., 3. un 5. att. kalibrators var tikt pievienots paralēli kabeļa
posma galam, vispirms no detektora tālākajā galā un pēc tam detektoram tuvākajā
kabeļa galā ar pastiprinātāj a un kalibrēšanas lādiņa izvietošanu.
Jāieraksta sekojošas vērtības
- a1 (mm) novirzes mērījums ar kalibratoru tuvākajā detektoram kabeļa galā;
- a2 (mm) novirzes mērījums ar kalibratoru tālākajā detektoram kabeļa galā.
a1 un kalibrēšanas lādiņš qcal (pC) tiek lietots skalas faktora k1 (pC/mm)
noteikšanai:
k1 = qcal / a1.
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a1 un a2 tiek lietoti korekcijas faktora F noteikšanai, pavājinājuma pieļaušanai
F=1 ,ja
F=√ (a1/ a2) ,ja a2 < a1

a2 ≥ a1

Jutību qmin (pC) tiek aprēķināta
qmin = 2 k1 hn F
e) Pārbaudes procedūra

rg

q = k1 Amax F

o.

lv

Mērījumi jāizpilda divreiz, savienojot sakabes kapacitātes augstsprieguma
izvadu ar katru kabeļa galu pēc kārtas. Izmērītās novirzes A1 un A2 var tikt noteiktas
kā lielākā Amax .
Kopā ar skalas faktoru k1 (pC/mm) un korekcijas faktoru F , izlādes vērtība q
(pC) ir

Prasības

ke

a)

ne

Garu kabeļu posmu pārbaudes ar gala pretestību

b)

w.
le

Superpozīcijas kļudas novēršanai, kabeļu posmu garumi lielāki par faktisko lk
jāpārbauda ar gala pretestību kā tas ir parādīts 4. att. .
Šī metode pieļauj visu detektoru tipu lietošanu un visiem kabeļu garumiem
pretestība ZW nodrošina nepieciešamās prasības.
Jutības verifikācija

ww

Kā parādīts 4.att. , kalibrators jāpievieno paralēli katram kabeļa galam, vispirms
tālākajā no detektora galā un pēc tam ar pastiprinātāja kalibrēšanas lādiņa
izvietojumu, tuvākajā no detektora galā.
Jāieraksta sekojošas vērtības
- a1 (mm) novirzes mērījums ar kalibratoru tuvākajā detektoram kabeļa galā
Šie mērījumi nav jāizpilda, ja c ii) procedūra ir pietiekoša ;
- a2 (mm) novirzes mērījums ar kalibratoru tālākajā detektoram kabeļa galā.
Skalas faktors k2 (pC/mm) tiek noteikts un jutība qmin (pC) kalkulēta:
k2 = qcal / a2
qmin = 2 k2 hn
c)

Pārbaudes procedūras
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i) Kad daļējās izlādes lielums noteikts pēc iespējas tuvāk pieprasītajam, pēc
kārtas tiek pievienots kabeļu galiem un abi novirzes mērījumi A1 un A2
(mm) tiek noteikti.
Izlādes lielums q (pC) dots
q = qcal√( A1 A2/ a1 a2)
ii) Ja ir nepieciešams vai izlādes lielums nepārsniedz noteiktās vērtības ir
jāizpilda mērījumi, sakabes kapacitātes augstsprieguma izvadu pievienojot
tikai vienam kabeļa galam. Šinī gadījumā kalibrēšanas impulss tiek ievadīts
caur kabeļa galu, kuram pievienota gala pretestība un kurš atrodas tālāk no
detektora ( a2). Ar izmērīto novirzi A1 (mm) un skalas faktoru k2 (pC/mm)
izlādes lielumu q (pC) aprēķina

o.

lv

q = k2 A1

ne

Izmanto shēmas, kuras derīgas 4.att. .

rg

Garu kabeļu posmu mērījumi ar atstarošanās slāpētāju

ke

4.3.4. Slēdzienu izdarīšana par kabeļa izolācijas stāvokli.
4.3.4.1.PE/XLPE izolācijas kabeļi.

w.
le

Lielākoties plastikāta kabeļi ir vienas fāzes vai pieminot trīs fāzu kabeli tie ir
izolēti ar vismaz vienu ārējo vadošo slāni uz katru fāzi. Kā rezultātā plastikāta kabeļu
savienojumiem it mazāks

ww

Atstarošanās faktors salīdzinājumā ar papīra izolētiem kabeļiem.
Izstarošanās ātrums PE/VPE izolētiem vidējā sprieguma kabeļiem ir 160 m/µs
(v/2=80 m/ µs). Lielākoties 100pC kalibrācijas līmenis it pietiekams.
Bremzēšanās faktors PE vai VPE izolācijas kabeļos it tik zems, ka var tikt mērīti
kabeļi virs 5km, ja piemēram, bojātie savienojumi it jāredz skaidri virs trokšņu
līmeņa.
Protams uz šādu kabeļa garumu nevar secināt, ka daļējās izlādes vispār nav, jo
daži pikokuloni vairs nav fizikāli nomērāmi sākot no kritiskā kabeļa garuma.
Reālā dzīvē elektriskais koks kurš tiek caursists ar VLF sin spriegumu izraisa
tādu PD līmeni, kas viegli nomērāms.
Plastikāta kabeļos PD līmeņi it viegli nomērāmi. Atkarībā no kabeļa tipa it
atrodamas pietiekami lielas izlādes (iekšējās izlādes, virsmas izlādes) bez vidēja
iespējama rezultāta. Ilgtermiņā koku augšanas process kabelī noved pie caursites un
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daļējās izlādes kas ir pārkaršanas rezultāts saistīts ar pārejas pretestības palielināšanos
slikti saspiestos savienojumos.
4.3.4.2. Papīra-eļļas izolācijas kabeļi
Salīdzinājumā ar plastikāta izolētiem kabeļiem papīra izolētie kabeļiem it lielāks
bremzēšanas faktors un bieži pazemināts impulsu izstarošanās ātrums (v/2=60-80
m/µs) ar lielāku fāzu dispersiju, kas rodas no posmaini sajaukta dielektriķa. Rezultātā
nepieciešami 1000 un 10000 pC kalibrēšanai.

ww

w.
le

ke

ne

rg

o.

lv

Lielāks bremzēšanās faktors dod zemāku PD mērīšanas jutību kā tas it plastikāta
kabeļos.
No otras puses PD līmeni papīra izolētos kabeļos it relatīvi lieli. Rezultātā PD
mērījumi ap 2-3 km dod rezultātu.
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5. Kabeļu līniju pieņemšanas pārbaudes.
5.1. Kabeļu līniju ar spriegumu līdz 1kV pieņemšanas pārbaudes.
5.1.1. Kabeļa dzīslu veseluma un fāzējuma pārbaude.
Pieslēdzamo kabeļu dzīslu veselumu un fāzēšanu pārbauda pirms kabeļa
pieslēgšanas.
5.1.2. Izolācijas pretestības mērīšana.
Mērījumu veic ar 2500 V megommetru. Kabeļiem spriegumam līdz 1kV
izolācijas pretestība nedrīkst būt mazāka par 0,5 M.

lv

5.2. Kabeļu līniju ar spriegumu līdz 6 – 20 kV pieņemšanas pārbaudes.

o.

5.2.1. Jāveic pārbaudes saskaņā ar punktiem 2.2., 2.3. un 2.4.

rg

5.2.2. Strāvas sadalījuma pārbaude viendzīslu kabeļiem.

Strāvas sadalījuma navienmērīgums nedrīkst pārsniegt 10%.

ne

5.2.3. Antikorozijas pārklājuma stāvokļa kontrole.

ke

Vizuāli pārbauda antikorozijas stāvokli kabeļiem.
5.2.4. Zemējumu pretestības mērīšana.

w.
le

Pārbauda zemējuma pretestību metāliskās kabeļu šahtās.

5.2.5. Fāzēšana un kabeļu dzīslu veseluma pārbaude.

ww

Fāzēšanu un kabeļu dzīslu veseluma pārbaudi izpilda pirms pieslēgšanas, pēc
montāžas darbu pilnīgas pabeigšanas.
5.2.6. Kabeļu dzīslu aktīvās pretestības noteikšana.

20 un 35 kV kabeļiem mēra dzīslu aktīvo pretestību līdzstrāvai, tās vērtību
reducējot uz 200C temperatūru uz katru 1mm2 šķērsgriezuma. Pretestībai līdzstrāvai
jābūt ne vairāk par 0,01793 vara dzīslām un 0,0294 alumīnija dzīslām. Pārbaudi
veic pirms kabeļa pieslēgšanas.
5.2.7. Kabeļa kapacitātes noteikšana.
Pārbaudi izpilda 20 un 35 kV sprieguma kabeļiem pirms nodošanas
ekspluatācijā. Izmērītā kabeļa kapacitāte nedrīkst atšķirties vairāk par 15% no
rūpnīcas mērījumiem.
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6. Kabeļu līniju slodzes.
Katrai kabeļu līnijai, ieslēdzot to darbā vai izmainot parametrus remonta gaitā,
jānosaka maksimāli pieļaujamās slodzes strāvas lielums. Slodzes strāva jānosaka,
atbilstoši Elektroietaišu ierīkošanas noteikumu (EIN) prasībām, posmam ar vismazāko
strāvas caurlaides spēju, ja tas garāks par 10 m.
Ja izgatavotājrūpnīca kabeļa pasē uzrādījusi slodzes un pārslodzes strāvu
lielumus, kas atšķiras no EIN prasībām, tad jāvadās pēc rūpnīcas norādījumiem.

lv

Ja ekspluatācijas gaitā iespējams izmērīt kabeļu dzīslas faktisko temperatūru
kādam stabilam slodzes lielumam, tad pieļaujamo slodzes strāvas lielumu var noteikt
ar aprēķinu.

o.

6.1. Strāvu sadalījuma mērīšana viendzīslu kabeļos.

rg

Strāvas nevienmērīgums viendzīslas kabeļos nedrīkst pārsniegt 10% (īpaši tad,
ja tas izsauc atsevišķu fāzu pārslodzi).

ne

6.2. Kabeļu slodzes mērīšana.

ke

Kabeļu slodžu un pārslodžu vērtības nedrīkst pārsniegt EIN un TEN pieļautos.

w.
le

6.3. Kabeļu temperatūras mērīšana.

ww

Mērījumus izpilda tajos kabeļu trasu posmos, kuros iespējama paaugstināta
kabeļu silšana.
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7. Kabeļu līniju pārslodzes.
Kabeļu līnijas ar papīra izolāciju spriegumam līdz 10 kV ieskaitot, kuru slodze
normāli ir mazāka par ilgstoši pieļaujamo, var īslaicīgi pārslogot normālā režīmā, bet
ne vairāk kā norādīts tabulā 7.1.
Tabula 7.1. Papīra – eļļas izolācijas kabeļu pieļaujamās pārslodzes.

1 ,0 0

3 ,0 0

Z em ç

1 ,3 5

1 ,3 0

1 ,1 5

G ai sâ

1 ,2 5

1 ,1 5

1 ,1 0

C au r u l ç s
(z e m ç )

1 ,2 0

1 ,1 0

1 ,0 0

Z em ç

1 ,2 0

G ai sâ

1 ,1 5

C au r u l ç s
(z e m ç )

1 ,1 0

lv

0 ,5 0

1 ,1 5

1 ,1 0

1 ,1 0

1 ,0 5

1 ,0 5

1 ,0 0

ke

ne

0 ,8 0

P i eï au jam âs p âr sl o d z es k o ef i ci en t s at k ar î b â n o
p âr sl o d z es i l g u m a st u n d âs

o.

0 ,6 0

G u l d î ða n a s
v ei d s

rg

I e p r i e k ðç j â s
sl o d z es k o ef i ci en t s

w.
le

Kabeļiem ar polietilēna vai polivinilhlorīda izolāciju pārslodzes normālā režīmā
nav atļautas.

ww

Kabeļiem ar polietilēna vai polivinilhlorīda izolāciju nullvada vadītspējai jābūt
vienādai ar fāzes dzīslas vadītspēju. Ja nullvada vadītspēja ir mazāka par fāzes dzīslas
vadītspēju, tad ilgstoši pieļaujamā slodzes strāva jāizvēlas pēc nullvadam pieļaujamās
strāvas lieluma. Šo prasību var neattiecināt uz kabeļiem ar polivinilhlorīda izolāciju
simetrisku slodžu gadījumos.
Kabeļiem ar papīra izolāciju nullvada vadītspējai jābūt vismaz 50 % no fāzes
dzīslas vadītspējas.
Pēcavārijas režīma likvidācijas periodā atļautās kabeļu pārslodzes norādītas
tabulā 7.2.
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Tabula 7.2. Kabeļu līniju pieļaujamās pārslodzes pēcavāriju režīmā.
Iz o l â ci ja s
v eid s

Sp r i e g u m s, k V

Iep riek ðç jâ s
n o slo d zes
k o eficien ts

G u l d î ða n a s
v eid s

P i e ïa u ja m â s p â r sl o d z e s k o e fi ci e n ts
atk arîb â n o p ârslo d z es ilg u m a stu n d âs
1

3

6

1 .1

1 .1

1 .1

1 .1 5

1 .1 5

1 .1 5

Z em ç

1 .5 0

1 .3 5

1 .2 5

G aisâ

1 .3 5

1 .2 5

1 .2 0

C au ru lçs

1 .3 0

1 .2 0

1 .1 5

Z em ç

1 .3 5

G aisâ

1 .3 0

Z em ç
P o lietilç n s

6 k V

– 10 k V

1 .0 0

G aisâ
C au ru lçs
Z em ç

P o liv in ilh lo rîd s

6 k V

– 10 k V

1 .0 0

G aisâ

0 .6 0

6 k V

– 10 k V

lv

C au ru lçs

1 .2 0

C au ru lçs

P iesû cin âts
p ap îrs

1 .2 0

rg

Z em ç

o.

1 .2 5

0 .8 0

0 .6 0

G aisâ

1 .2 5

1 .1 5

1 .1 0

1 .1 5

1 .1 5

1 .1 0

1 .1 0

1 .2 0

C au ru lçs
– 35 k V

ne

20 k V

Z em ç

0 .8 0

1 .1 5

1 .1 5

1 .1 0

1 .1 0

G aisâ

1 .1 0

ke

C au ru lçs

w.
le

P i e z î m e . A t ï a u t â s k a b e ï u p â r sl o d z e s v a r a t ðí i r t i e s n o t a b u l â u z r â d î t a jâ m
i z g a ta v o tâ jr û p n îca n o r â d îju si ci tu s l i e l u m u s.

v ç r tîb â m , ja

Pārslodze drīkst periodiski atkārtoties 70 stundu laikā, bet ne ilgāk par 6
stundām diennaktī, ja pārējā laikā kabelis nepārslogojas.

ww

Tām kabeļu līnijām līdz 10 kV ieskaitot, kuras atrodas ekspluatācijā ilgāk par 15
gadiem, visa veida pārslodzes jāsamazina par 10 %.
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Kabeļiem ar spriegumu līdz 1000 V termiskā noturība jāpārbauda tikai tad, ja
dzīslas izolācija ir no plastmasas.
6 kV – 20 kV kabeļiem maksimāli pieļaujamās dzīslas temperatūras īsslēguma
gadījumā norādītas tabulā 8.1.
Tabula 8.1. Maksimāli pieļaujamās dzīslas temperatūras īsslēguma gadījumā.

P i esû ci n ât s
p ap î r s
A l u m î n i js

220

20

125

L î d z 10

200

20

125

V ar ð

150

A l u m î n i js
V ar ð
A l u m î n i js

K o ef i ci en t s, °C

145

120

98

122
83
104
70

ke

P o l i et i l ç n s

L î d z 10

rg

Pol i v i ni l h l o r î d s v ai
g u m i ja

M ak si m âl i
p i eï au jam â
t em p er at û r a, °C

lv

V ar ð

K o n st r u k t î v ai s
sp r i eg u m s, k V

o.

D z î sl as
m at er i âl s

ne

I z o l âci jas
v ei d s

w.
le

6 kV – 20 kV sprieguma kabeļiem termiskā noturība pie īsslēguma strāvām
jāpārbauda:

ww

 atsevišķam kabelim ar nemainīgu dzīslu šķērsgriezumu īsslēguma strāvai
kabeļa sākumā;
 atsevišķam kabelim, kam ir posmi ar dažādu dzīslu šķērsgriezumu,
īsslēguma strāvai katra posma sākumā;
 diviem un vairāk paralēli saslēgtiem kabeļiem īsslēguma strāvām paralēli
slēgto kabeļu posma beigās (caurejošā strāva).
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Kabeļu un to galu apdaru apskati veic vienlaicīgi ar elektroietaišu apskati.
Kabeļu un to uzmavu apkopi veic tad, kad remontē iekārtas, pie kurām tie
pievienoti. Galu apdares jānotīra, uzmavu metāla korpusi un kabeļu bruņa pēc
vajadzības jāpārkrāso. Krāsošanai var izmantot pentaftāla, eļļas, bitumena vai citu
līdzvērtīgu marku krāsas.
Pie visām kabeļu uzmavām jābūt piestiprinātām birkām. Birkā jāieraksta kabeļa
marka, dzīslas šķērsgriezums, montiera uzvārds, montāžas datums un montāžas firmas
nosaukums. Birkām un to uzrakstiem jābūt izturīgiem pret vides iedarbību.

lv

Birkas jāpiestiprina pie kabeļiem vietās, kur kabeļi guldīti cauri ēku un būvju
sienām un pārsedzēm. Kabeļiem, kas guldīti kanālos un tuneļos — šo būvju sākumā
un beigās, kā arī taisnajos posmos ik pēc 50 m.

rg

o.

Atvienojot kabeļa līniju no elektroietaisēm (kabeļa gals paliek ligzdā vai sadalē),
tā dzīslas (kabeļkurpes) savstarpēji jāsavieno ar bultskrūvi un ar daudzdzīslu vara 10
mm2 vadu jāpievieno zemējuma kontūram. Dzīslu savienošanai var izmantot arī
savienojošo kontaktplāksni.

ke

ne

Tiesības guldīt kabeļus, montēt un remontēt kabeļu uzmavas ir personālam, kurš
apguvis guldīšanas un montāžas paņēmienus un ieguvis montāžas tiesības. Darbs, ko
veic montāžas uzņēmumi, notiek ekspluatējošās organizācijas uzraudzībā.

w.
le

Personai, kura veic tehnisko uzraudzību, pirms montāžas jāpārbauda montāžas
materiālu kvalitāte un personāla tiesības veikt montāžas darbus.

ww

Pēc uzmavu montāžas jāpārbauda dzīslu nepārtrauktība un kabeļu fāžu secība. 6
kV – 20 kV samontētās kabeļu līnijas jāpārbauda ar paaugstinātu spriegumu, kabeļu
līnijas ar spriegumu līdz 1000 V jāpārbauda ar megommetru, atbilstoši tabulas 3.10.6.
prasībām.
Bojāti kabeļu posmi, uzmavas un galu apdares ir jāpārbauda, lai noteiktu
bojājuma iemeslu un izstrādātu pasākumus to novēršanai.
Kontrolējot 20 - 35 kV kabeļu vertikālo posmu stāvokli mēra svina apvalka
sasilumu dažādos vertikālā posma punktos. Temperatūras starpība dažādos vertikālā
posma punktos nedrīkst pārsniegt 2 - 3 0C. Kontroli var veikt arī uzņemot tg  = f (U)
raksturlīknes vertikālajiem posmiem.
Kabeļu trašu atrakšanu vai zemes darbus to tuvumā var veikt tikai ar elektrisko
tīklu valdītāja rakstisku atļauju. Pilsētās rakstiska atļauja nepieciešama zemes
darbiem, kurus veic dziļāk par 0,3 metriem.
Rakšanas darbus ar zemes rakšanas mašīnām aizliegts izdarīt tuvāk par 1 m no
kabeļiem. Zemes virskārtas noņemšanai līdz 0,3 m dziļumam virs kabeļa ir atļauts
lietot zemes rakšanas mašīnas vai atsitējinstrumentus, ja, veicot kabeļu
kontrolatrakšanu, ir konstatēts, ka kabelis atrodas 0,7 m dziļumā vai dziļāk.
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Lietot triecienmehānismus un vibromehānismus kabeļu aizsargjoslā aizliegts.
Pirms rakšanas vai planēšanas darbu uzsākšanas elektrisko tīklu valdītāja
personāla uzraudzībā jāizdara kabeļu trases kontrolatrakšana.
Spridzināšanas darbu veikšanai jāsaņem atļauja no elektrotīklu valdītāja.
Elektrotīklu valdītājam rajonā, kur atrodas kabeļu trases, uzņēmumi un
iedzīvotāji jāinformē par kārtību, kādā jāveic zemes darbi šo trašu tuvumā.

ww

w.
le

ke

ne

rg

o.

lv

Ziemā, ja zeme ir sasalusi dziļāk par 0,4 metriem, rakšanas darbus kabeļu trasē
var veikt, pirms tam atkausējot zemi. Atkausēšana jāpārtrauc, ja zemes slāņa biezums
virs kabeļa samazinājies līdz 20 cm.
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10. Kabeļu līniju uzraudzība.
Kabeļu līniju ar spriegumu līdz 20 kV plānoto ekspluatācijas darbu
periodiskums norādīts tabulā 10.1.
Tabula 10.1. Kabeļu līniju ar spriegumu līdz 20 kV plānoto ekspluatācijas darbu
periodiskums

K ab eïu g ala ap d aru
ap sk ates
tr an sfo r m ato r a p u n k to s
u n sad al es p u n k to s

V i en l ai cîg i ar
el ek tr o i etai ses ap sk ati
1 reizi g ad â

Ja k a b e ï u l î n i j a i i r c i t s
v a l d î t â j s , t a d T P, SP
v a l d îtâ js p a r g a l a a p d a r e s
stâv o k l i z i ò o k ab eïu
l în i ja s v a l d îtâ ja m

K ab eïa g ala ap d aru
ap sk ates
tr an sfo r m ato r a u n
sad al es p u n k to s ar
ja u d a s sl ç d þ i e m

V i en l ai cîg i ar
el ek tr o i etai ses ap sk ati
1 r e i z i 6 m ç n e ðo s

0 ,4 k V – 2 0 k V k a b e ï u
g ala ap d aru u n p ie
G V L b al sta
p i esti p r i n âtu k ab eïu
ap sk ate p i l sç tâs u n
ci em ato s

V i en l ai cîg i ar G V L ap sk ati
1 reizi 2 g ad o s

D ar b a n o sau k u m s

o.

N o r â d îju m i

V i en l ai cîg i ar G V L ap sk ati
1 reizi 3 g ad o s

K ab eïa ap sk ati v ei c
v a l d îtâ js

w.
le
6 k V – 20 k V k ab eïu
t r a ðu a p s k a t e s p i l s ç t â s
u n ci em ato s

1 reizi 2 g ad o s

6 k V – 20 k V k ab eïu
t r a ðu a p s k a t e s
n eap d z îv o tâs v ietâs

1 reizi 3 g ad o s

ww

K ab eïu
l în i ju
ap g aitas u n
ap sk ates

K a b e ï u t r a ðu a r
sp r i eg u m u l îd z 1000 V
ap sk ates

1 reizi 6 g ad o s

6 k V – 20 k V k ab eïu p ârb au d e ar
p a a u g s t i n â t u s p r i e g u m u a t b i l s t o ði ðî
stan d ar ta p r asîb âm

P i r m s ja u n u k a b e ïu
i e s l ç g ða n a s d a r b â u n p ç c
k ab eïu rem o n ta

K ab eïu ar sp r i eg u m u l îd z 1000 V
p âr b au d e ar p aau g sti n âtu sp r i eg u m u
(a r 2 5 0 0 V m e g o m m e t r u )

P i r m s ja u n u k a b e ïu
i e s l ç g ða n a s d a r b â u n p ç c
k ab eïu rem o n ta

11 0 k V

1 r ei z i m ç n esî v i su
d ien n ak ti

K ab eïu
l în i ju
sl o d z es u n
sp r i eg u m a
m ç r îju m i
6 k V –
20 k V
k ab eïiem

a p a k ðs t a c i jâ s a r
tâlv ad îb u

b ez tâlv ad îb as u n
d eþû r p er so n âl a

K ab eïa ap sk ati v ei c
v a l d îtâ js

P er i o d i sk u m s, n e r etâk k â

ke

0 ,4 k V – 2 0 k V k a b e ï u
g ala ap d aru u n p ie
G V L b al sta
p i esti p r i n âtu k ab eïu
ap sk ate n eap d z îv o tâs
v ietâs

lv

N o r â d îju m i

rg

K ab eïu
l în i ju
ap g aitas u n
ap sk ates

P er i o d i sk u m s, n e r etâk k â

ne

D ar b a n o sau k u m s

4 r ei z es g ad â. V asar â u n
z i em â v i su d i en n ak ti
k atr u stu n d u , b et m ar tâ
u n sep tem b r î m ak si m u m a
laik â

11 0 k V a p a k ðs t a c i jâ s
b ez tâl v ad îb as, b et k u r
i r d eþû r p er so n âl s

K a t r u d i e n u p l k s t . 1 0 .0 0 .
V asar â u n z i em â v i en u
d i en n ak ti k atr u stu n d u
k atr â m ç n esî

sad al es p u n k to s u n
tr an sfo r m ato r a p u n k to s

Z iem â v ien u reiz i rîta u n
v ak ar a m ak si m âl âs
sl o d z es l ai k â. V asar â
v i en u r ei z i m ak si m âl âs
sl o d z es l ai k â

B û v l au k u m o s,
u z ò ç m u m u te r i to r i jâ s, k u r
i r l i el âk a ai z sar d z îb as
n o teik u m u p ârk âp u m u
i e sp ç ja , jâ n o sa k a b i e þ â k a
ap sk ate
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Tabulas 10.1 turpinājums
D a rb a n o s a u k u m s

P e r i o d i s k u m s , n e r e tâ k k â

N o r â d îju m i

K o r o z i jb îs ta m â s z o n â s k la i d s tr â v u ,
g r u n ts u n g r u n ts û d e ò u a g r e s i v i tâ te s
p a k â p e s m ç r îju m i

A tb i ls to ð i v i e tç jâ m
i n s tr u k c i jâ m

J â b û t k a r te i v a i p lâ n a m ,
k u r â n o r â d îts , k â d â s v i e tâ s
m ç r i ju m i jâ v i e c u n b îs ta m o
z o n u r o b e þa s

K a b e ïu lîn i ju a tja u n o ð a n a s r e m o n ts

P ç c to te h n i s k â s tâ v o k ïa

K a p a c i tâ te s , lo k d z ç s e s r e a k to r u ,
z e m e s s lç g u m a s tr â v u u n n e i tr â le s
n o v i r z e s s p r i e g u m a m ç r îð a n a

Ie s lç d z o t d a r b â lo k d z ç s e s
a p a r â tu s u n i e v ç r o ja m i
i z m a i n o ti e s tîk la r e þîm a m ,
k â a r î p ç c te h n i s k â v a d îtâ ja
lç m u m a

lv

11. Kabeļu līniju būves.

o.

Kabeļu tuneļos, kanālos, šahtās, telpās ar dubulto grīdu, kabeļu stāvos
virstemperatūra vasaras laikā nedrīkst pārsniegt apkārtējā gaisa temperatūru vairāk par
10 °C.

ne

rg

Kabeļu līniju guldīšana un montāža kabeļu būvēs atļauta tikai pēc šo būvju
pieņemšanas ekspluatācijā. Ja guldīšanu un montāžu veic montāžas uzņēmums, tad
šiem darbiem jānotiek būves valdītāja tehniskā uzrauga klātbūtnē.

ke

Kabeļu būvēs aizliegts glabāt dažādus materiālus un iekārtas, ierīkot palīgtelpas
citiem nolūkiem.

w.
le

Ja kabeļu līniju būvēs atrodas arī citu juridisko vai fizisko personu spēka kabeļu
līnijas, tad kabeļu līniju profilaktisko pārbaužu protokolu kopijas jānodod kabeļu
līniju būvju īpašniekam, kuram jākontrolē noteiktais profilaktisko pārbaužu
periodiskums un rezultāti.

ww

Ja kabeļu līniju būves ir aprīkotas ar ugunsgrēka signalizācijas un automātiskām
ugunsdzēšanas sistēmām, tad šo sistēmu tehniskā uzraudzība un ekspluatācija notiek
atbilstoši vietējām instrukcijām.
Ja kabeļu līniju būvēs iespējama ūdens iekļūšana, tad jābūt paredzētām ietaisēm
šī ūdens aizvadīšanai.

Tikai lasīšanai
043  LEK 2002

- 37 12. Kabeļu ar metāla apvalku pretkorozijas aizsardzība.

Rajonos, kur ir elektrificēti sliežu ceļi vai agresīvas gruntis, kabeļu līnijās
jāmēra noplūdes strāvas, sistemātiski jāzīmē un jākoriģē kabeļu līniju potenciāla
diagrammas un grunts korozijas zonu karte.
Pasākumi, kas saistīti ar noplūdes strāvas kaitīgās iedarbības novēršanu,
jāsaskaņo ar vietējās pašvaldības uzņēmumu, kurš koordinē savā teritorijā pazemes
metāla būvju aizsardzību pret koroziju. Ja šāda uzņēmuma nav, tad pasākumi
jāsaskaņo ar visiem uzņēmumiem, kuri ekspluatē pazemes inženiertīklus ar metāla
apvalkiem un elektrificētus sliežu ceļus.
Kabeļu līniju ar spriegumu līdz 1000 V pretkorozijas aizsardzības vajadzību
nosaka valdītājs. Ja šāda aizsardzība izbūvēta, tad tā jāekspluatē atbilstoši prasībām
par pretkorozijas aizsardzību kabeļu līnijām ar spriegumu virs 1000 V.

o.

lv

Korozijbīstamās zonās ekspluatācijas gaitā jāveic noplūdes strāvu mērījumi,
jānosaka korozijaktīvās gruntis, gruntsūdeņu un citu ūdeņu agresivitātes pakāpe un
jāsastāda karte vai plāns, kurā norādīts kādās vietās jāveic mērījumi un bīstamo zonu
robežas. Minētie darbi jāveic atbilstoši instrukcijām.

rg

Katra remonta laikā jāpārbauda bruņas tehniskais stāvoklis no elektroerozijas
viedokļa un atkarībā no tā jāpieņem lēmums par kabeļa maiņu.

ne

12.1. Noplūdes strāvu mērīšana.

ke

Pieslēdzot kabeli pārbauda antikorozijas aizsardzību darbību (ja tādas ir).

w.
le

Pie apkopes tiek pārbaudītas strāvas pa kabeļu apvalkiem. Bīstamas skaitās
anoda zonas un zonas, kurās mainās potenciāla zīme, ja:
a) kabelis metāla apvalkā ieguldīts gruntī ar īpatnējo vadamību (  ) vairāk kā 20
m ar vidēju un zemu korozijas aktivitāti un vidējais (diennakts laikā) strāvas
blīvums vairāk kā 0,15 mA /dm2;

ww

b) kabeļi ar metāla apvalku, kas ieuldīti gruntī ar augstu korozijas aktivitāti ( 
mazāks par 20Ω.m) , pie jebkura vidējā (diennakts laikā) strāvas blīvuma zemē;
c) kabeļiem
aizsargapvalku;

ar

neaizsargātu

metāla

apvalku

ar

sagrautu

bruņu

un

d) cauruļveida līniju posmos ar augstu spiedienu, neatkarīgi no grunts

agresivitātes un izolācijas pārklājuma veidiem;
12.2. Ķīmiskās korozijas noteikšana.
Ja kabelis bojāts no ķīmiskās korozijas un trūkst datu par korozijas apstākļiem
trasē, tiek noteikta trases ķīmiskās korozijas aktivitāte.
Grunts vai dabisko ūdeņu aktivitātes vērtējumus ieteicams veikt pēc vides
ķīmiskās analīzes datiem vai nosakot metāla svara zudumus.
Grunts vai dabisko ūdeņu aktivitātes vērtējumu kabeļu alumīnija un dzelzs
apvalkiem jāveic pēc Normām un apsverot vides aktivitātes pret tērauda un alumīnija
kabeļu apvalkiem pēc GOST 9015 - 74.
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13. Mērījumu rezultātu noformēšanas protokoli.
13.1. Kabeļu pārbaužu ar paaugstinātu līdzspriegumu noformēšanas protokols.

Kabeļa
operatīvais
pieslēgums

Kabeļa
marka

Darba
spriegums

Mērījuma
veikšanas
laiks

Pārbaudes
spriegums

Pārbaudes
ilgums

Slēdzieni

Mērījuma
veicējs

rg

o.

lv

Nr.

Kabeļa
marka

Darba
spriegums

Mērījuma
veikšanas
laiks

ke

Kabeļa
operatīvais
pieslēgums

ww

w.
le

Nr.

ne

13.2. Kabeļu pārbaužu ar ļoti zemās frekvences 0,1 Hz maiņspriegumu
noformēšanas protokols.

Pārbaudes
spriegums

Pārbaudes
ilgums

Slēdzieni

Mērījuma
veicējs
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13.3. Tan  diagnostikas metodes mērījumu noformēšanas protokols.

Kabeļa
operatīvais
pieslēgums

Pārbaudes
Mērījuma spriegums
MērīKabeļa Darba
Pārbaudes Strāva,
veikšanas (0,5U0, 1U0,
Tan  Slēdzieni juma
marka spriegums
ilgums
mA
laiks
1,5U0, 2U0
veicējs
3U0)

rg

o.

lv

Nr.

Darba
spriegums

ww

Mērījuma
veikšanas
laiks

ke

Kabeļa
marka

w.
le

Nr.

Kabeļa
operatīvais
pieslēgums

ne

13.4. Daļējo izlāžu diagnostikas metodes mērījumu noformēšanas

Pārbaudes
spriegums

Pār
bau
des
ilgu
ms

Spriegums
mV,
daļējās
izlādes pC

Slēdzie
ni

protokols.

Mērīju
ma
veicējs
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PIELIKUMS 1.

6 kV kabeļu pārbaudes normas

Pārbaudes Pārbaudes
spriegums
ilgums

10,5 kV

DC

5,6-8 UO

20 – 30 kV

VLF 0,1
Hz

3 UO

DC

4 UO

30 min

lv

3 UO

10 min

10,5 kV

60 min

14,4 kV

15 min

w.
le
VLF 0,1
Hz

3 UO

10,5 kV

60 min

DC

4 UO

14,4 kV

15 min

VLF 0,1
Hz

3 UO

10,5 kV

30 min

DC

5,6-8 UO

20 – 30 kV

10 min

ww

Papīra-eļļas+
XLPE
izolācija

Polivinhlorīda
(PVC)
izolācija

Piezīmes

o.

VLF 0,1
Hz

ke

PE/XLPE
izolācija

Pārbaudes
nosacījumi

rg

Papīra-eļļas
izolācija

Pārbaudes
veids

ne

Kabeļa
izolācijas
veids

Pēc pārbaudes
kabeli 24st.
zemēt

Pēc pārbaudes
kabeli 24st.
zemēt
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PIELIKUMS 2.

10 kV kabeļu pārbaudes normas

17,5 kV

30 min

DC

5,6-8 UO

30 – 50 kV

10 min

VLF 0,1
Hz

3 UO

17,5 kV

4 UO

VLF 0,1
Hz

3 UO

Polivinhlorīda
(PVC)
izolācija

Piezīmes

o.
60 min

rg

DC

Pārbaudes Pārbaudes
spriegums
ilgums

lv

3 UO

24 kV

15 min

60 min

17,5 kV

DC

4 UO

24 kV

15 min

VLF 0,1
Hz

3 UO

17,5 kV

30 min

DC

5,6-8 UO

30 – 50 kV

10 min

ww

Papīra-eļļas+
XLPE
izolācija

VLF 0,1
Hz

w.
le

PE/XLPE
izolācija

Pārbaudes
nosacījumi

ne

Papīra-eļļas
izolācija

Pārbaudes
veids

ke

Kabeļa
izolācijas
veids

Pēc pārbaudes
kabeli 24st.
zemēt

Pēc pārbaudes
kabeli 24st.
zemēt
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PIELIKUMS 3.

20 kV kabeļu pārbaudes normas

17,5 kV

30 min

DC

5,6-8 UO

30 – 50 kV

10 min

VLF 0,1
Hz

3 UO

17,5 kV

4 UO

VLF 0,1
Hz

3 UO

Polivinhlorīda
(PVC)
izolācija

Piezīmes

o.
60 min

rg

DC

Pārbaudes Pārbaudes
spriegums
ilgums

lv

3 UO

24 kV

15 min

60 min

17,5 kV

DC

4 UO

24 kV

15 min

VLF 0,1
Hz

3 UO

17,5 kV
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