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Sprawozdanie zawiera: 

 7 stron kolejno numerowanych; 

 1 rysunek; 

Do sprawozdania załączono: 

 Załącznik 1: Deklaracja zgodności Producenta (1 strona); 

 Załącznik 2: Karta katalogowa gaśnicy proszkowej GP-2x ABC (1 strona); 

 Załącznik 3: Atest PZH  proszku gaśniczego ABC FAVORIT TERTIA (1 strona). 
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1 KOMPETENCJE LABORATORIUM  

Laboratorium Wysokich Napięć posiada akredytację Polskiego Centrum Badań i Akredytacji 
(Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr  AB 272) w zakresie badań: 
  
Izolatorów i łańcuchów izolatorów − próby napięciem udarowym: piorunowym i łączeniowym 

 − próby napięciem przemiennym 50 Hz 

 − pomiary zakłóceń radioelektrycznych 

Stacje rozdzielcze − próby napięciem udarowym: piorunowym i łączeniowym 

 − próby napięciem przemiennym 50 Hz 

 − pomiary zakłóceń radioelektrycznych 

Wyłączniki, rozłączniki − próby napięciem udarowym: piorunowym i łączeniowym 

 − próby napięciem przemiennym 50 Hz 

 − pomiary zakłóceń radioelektrycznych 

Odłączniki − próby napięciem udarowym: piorunowym i łączeniowym 

 − próby napięciem przemiennym 50 Hz 

 − pomiary zakłóceń radioelektrycznych 

Przekładniki prądowe i napięciowe − próby napięciem udarowym: piorunowym  
i łączeniowym 

 − próby napięciem przemiennym 50 Hz 

Transformatory − próby napięciem udarowym: piorunowym  
i łączeniowym 

 − próby napięciem przemiennym 50 Hz 

Odgromniki i ograniczniki przepięć − próby napięciem udarowym: piorunowym i łączeniowym 

 − próby napięciem przemiennym 50 Hz 

Kable i osprzęt kablowy − próby napięciem udarowym: piorunowym i łączeniowym 

 − próby napięciem przemiennym 50 Hz 

Osprzęt linii napowietrznych i stacji − pomiary zakłóceń radioelektrycznych 

Sprzęt BHP − próby napięciem przemiennym 50 Hz 

 

NINIEJSZA PRACA NIE WCHODZI W ZAKRES AKREDYTACJI 

UKŁADY PROBIERCZO-POMIAROWE STOSOWANE W NINIEJSZEJ PRACY  

 OBJĘTE SĄ SYSTEMEM JAKO ŚCI 
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2 WSTĘP 

 
Na zlecenie przedsiębiorstwa GAZ-TECH  przeprowadzono badania gaśnic GP-2x ABC, napełnio-

nych proszkiem gaśniczym ABC FAVORIT TERTIA . Celem badań było ustalenie czy wymie-

niony typ gaśnic może być stosowany do gaszenia urządzeń i aparatów energetycznych w sieci 

220 kV o najwyższym napięciu 245 kV znajdujących się pod napięciem. 

 
3 PROCEDURA BADAWCZA  

 

Biorąc pod uwagę zagrożenia jakie mogą powstać w trakcie gaszenia urządzeń elektrycznych znaj-

dujących się pod napięciem przyjęto następujący zakres prób: 

• badanie wytrzymałości elektrycznej na przebicie chmury proszku gaśniczego; 

• pomiar prądu upływu w chmurze rozpylonego proszku. 

• test proszku zgodny z p.11 normy międzynarodowej ISO 7202 

 

W badaniu wytrzymałości elektrycznej przyjęto odległość elektrody od prądownicy gaśnicy     

d = 200 cm – jest to 2/3 dopuszczalnej odległości zbliżenia dla strefy prac w pobliżu napięcia okre-

ślonej w „Rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych” (Dziennik Ustaw z 23 kwiet-

nia 2013 r. poz. 492). Natomiast napięcie probiercze wynosiło 530 kV – jest to określona przez 

normy wartość napięcia probierczego bezpiecznej przerwy dla urządzeń o najwyższym napięciu 

pracy 245 kV. 

 

Przy pomiarze prądu upływu przyjęto: 

− odległość elektrody od prądownicy gaśnicy d = 300 cm; 

− napięcie probiercze Up = 530 kV; 

− maksymalna wartość prądu upływu Imax = 0,5 mA. 

 

Większa odległość elektrody od prądownicy gaśnicy w tym przypadku ma zapewnić większe bez-

pieczeństwo przy obsłudze. 
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4 UKŁAD PROBIERCZY  

 

Zestawiono układ probierczy składający się z transformatora probierczego TP 700 prod. TUR typ 

PEOJ 350/350 A/K nr 870798 wraz z regulatorem, dzielnika napięcia firmy HAEFELY nr 24146 

woltomierza napięcia przemiennego firmy HAEFELY AC Peak Voltmeter type 51 nr 664951, oraz 

układu elektrod składającego się z gaśnicy i płyty elektrodowej o wymiarach 100×100 cm. Do po-

miaru prądu upływu użyto mikroamperomierza UNI-T UT71A 0014721 Niepewność pomiaru w 

opisanym układzie wynosiła 1,5 %. Schemat układu pomiarowego przedstawiono na rys. 1. 

 

 
Rys. 1. Schemat układu pomiarowego 

 
5 WYNIKI BADA Ń 

 

W trakcie testów 3 sztuk gaśnic przy napięciu probierczym gaśnicy 530 kV o odstępie elektrody 

pod napięciem od prądownicy d = 200 cm nie wystąpiły przeskoki w układzie płyta probiercza - 

prądownica gaśnicy. Wynik badań wytrzymałości elektrycznej jest dodatni. 

 

Wartość pomiarów prądu upływu w chmurze rozpylanego proszku dla wszystkich 3 sztuk gaśnic 

nie przekraczały wielkości 0,4 mA. Wyniki pomiarów pr ądu upływu są 

dodatnie.   

 

Podczas testu proszku wszystkie uzyskane wartości napięć przebicia przekroczyły wartość 5kV, 

czyli spełniono wymagania normy ISO 7202 p. 11. Wynik badań proszku gaśniczego jest dodat-

ni. 
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6 WNIOSKI  

 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że gaśnicami GP-2x ABC napełnionymi 

proszkiem gaśniczym  ABC FAVORIT TERTIA , można gasić pożary urządzeń elektrycznych 

w sieci 220 kV o najwyższym napięciu 245kV, będących pod napięciem.   

Podczas gaszenia należy bezwzględnie zachować dopuszczalne odległości zbliżenia minimum   

3 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








