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2014 m. birželio 25-27 Respublikinis energetikų mokymo centras kartu su BOCHAKO Technik Lietuva 

organizuoja mokymus. 
 

VIDUTINĖS IR AUKŠTOS ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJŲ MODERNŪS TESTAVIMO IR 

DIAGNOSTIKOS METODAI“. STANDARTAI IR PATIRTIS“ 
 

I-oji diena. Vidutinės įtampos kabelių bandymas ir diagnostika naudojant OWTS sistemą 

 

Nagrinėjami klausimai: 

 Vidutinės įtampos kabelių bandymo ir diagnostikos standartai. 

 Šiuolaikiniai  vidutinės įtampos kabelių diagnostikos metodai naudojant OWTS MV sistemą su 0-30 kV 

Upeak DAC  

 Diagnostikos naudojimas priimant naudoti naujas kabelių linijas ir senų eksploatavimui  

 Naujausių diagnostikos sistemų (mobilių laboratorijų) ir prietaisų pristatymas  

 

II-oji diena. Vidutinės ir aukštos  įtampos kabelių bandymas ir diagnostika pagal IEEE400.4/D7  

reikalavimus “Lauko bandymai kabelių sistemoms virš 5 kV naudojant  “Damped Alternating Current 

Voltage (DAC)” 

 

Nagrinėjami klausimai: 

 Aukštos įtampos kabelių linijų testavimo metodų palyginimas ACRT, DAC, DC, tinklo įtampa 

24h/Uo 

 Normos ir standartai IEC, IEEE, Cigre 

 IEEE400.4/D7 standartas (2014 m. vasario mėn. redakcija) 

 110,150, 220, 230, 330  ir 400 kV įtampos kabelių linijų matavimų patirtis Europoje (Rumunijos, 

Lenkijos, Ukrainos ir kt. šalių pavyzdžiai) 
 

III-oji diena. Praktika. Rekonstruojamo 110 kV aukštos įtampos kabelio pilna diagnostika (su 

protokolu) naudojant OWTS HV250 kV sistemą (mobilią laboratoriją) 

 

 Sistemos (mobilios laboratorijos) DAC HV 250 pristatymas 

 ISO matavimai prieš testavimą 2,5 kV/300 s  

 PD diagnostika, PD nustatymas, Tan Delta matavimai 

 Kiekvienos fazes testavimas DAC technologija su maks. 1.6Uo/50. 

 ISO matavimai po testavimo 2,5 kV/300 s  
 

Testavimas bus atliekamas naudojant Slopinamos elektros srovės DAC technologiją.  

Atliekant testavimą bus naudojama DAC HV250 sistema, kuri gali generuoti maks. 250 kV Upeak. Pagal 

naujausią standarto versiją D7 - IEEE400.4 (2014 m. vasaris) 110 kV popieriaus/alyvos kabelių linijų 

testavimui rekomenduojama naudoti žadinimą maks. 1.6Uo/50 
 

Lektoriai: Pagrindinis lektorius - Ing Jarosław Parciak pripažintas Europoje kabelių bandymo ir 

diagnostikos ekspertas, naudojantis pažangiausius mokslo pasiekimus ir techniką. Daugiau kaip 10 metų 

Lenkijoje diegia ir naudoja šiuolaikinius vidutinės ir aukštos įtampos kabelių diagnostikos metodus bei 

įrangą. Jaroslaw Parciak bendradarbiauja su Olandijos, Lenkijos, Šveicarijos, Vokietijos universitetais ir 

kabelių diagnostikos įrangos kūrėjais/gamintojais atlieka praktinę pasiekimų pritaikymo analizę.  

Onsite hv Solutions hv Central Europe Sp. Z o. o. 

Lektoriai: Jaroslaw Poplawski / Karol Matysiak - OWTS USERS GROUP 
 

Prašome Jūsų iki š.m. birželio 13 d. pateikti planuojamų apmokyti Jūsų  įmonės darbuotojų sąrašą. 

Registracija: vinga.vasileviciute@remc.lt arba telefonu: 85 269 7197, mob. 8 616 10401.  

Maloniai atsakysime į visus iškilusius klausimus. Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo.  
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