
G≥owice wnÍtrzowe EPIT-1 i napo-
wietrzne EPOT-1 sπ od ponad
piÍciu lat stosowane w wiÍkszo-

úci krajowych zak≥adÛw energetycznych.
Badania prowadzone w Instytucie Energe-
tyki w Warszawie w ramach postÍpowania
o udzielenie zamÛwienia publicznego
przez jednego z krajowych dystrybutorÛw
energii potwierdzi≥y parametry tej rodziny
produktÛw w zakresie poziomu wy≥ado-
waÒ niezupe≥nych oraz odpornoúci na
dzia≥anie cieplne prπdu zwarcia wymagane
w polskich sieciach elektroenergetycz-
nych.

G≥owice kablowe

G≥owica kablowa jako element osprzÍtu
kablowego elektroenergetycznej linii ka-
blowej ma za zadanie zapewniÊ szczelne
zakaÒczanie kabli oraz wymaganπ wytrzy-
ma≥oúÊ mechanicznπ i elektrycznπ. NajczÍ-
úciej g≥owice kablowe spotykane sπ w roz-
dzielniach na stacjach elektroenergetycz-
nych, w stacjach transformatorowych jak
i na s≥upach w przypadku skablowania od-
cinka linii napowietrznej. Bardzo istotnym
parametrem jest poziom wy≥adowaÒ nie-

zupe≥nych wystÍpujπcych w g≥owicy rzu-
tujπcy na niezawodnoúÊ jej pracy w trakcie
d≥ugotrwa≥ej eksploatacji, a tym samym
majπcy duøy wp≥yw na niezawodnoúÊ linii
kablowych úredniego napiÍcia. 

Obecnie stosowane g≥owice kablowe pro-
dukowane sπ w oparciu o technologiÍ termo-
kurczliwπ, zimnokurczliwπ, technologiÍ pre-
fabrykatÛw nasuwanych lub technologiÍ hy-
brydowπ, bÍdπcπ po≥πczeniem kilku innych
technologii, np. technologii termokurczliwej
(element izolacyjny) i technologii nasuwanej
(element sterujπcy pole elektryczne, klosze
przed≥uøajπce drogÍ up≥ywu).
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Głowice termokurczliwe 
Energy Partners
do jednożyłowych kabli SN 
Andrzej Bołtryk

Energy Partners jest polskim producentem osprzÍtu kablowego úrednich i niskich napiÍÊ.
Firma oferuje mufy i g≥owice kablowe wykorzystujπce wszystkie znane obecnie technologie
montaøu. W zakresie osprzÍtu termokurczliwego do zakaÒczania jednoøy≥owych kabli SN
o izolacji z polietylenu usieciowanego Energy Partners proponuje g≥owice wnÍtrzowe serii
EPIT-1 oraz napowietrzne serii EPOT-1. 

Tabela 1. Wyniki badaÒ g≥owic wnÍtrzowych *

Typ Technologia montaøu
Poziom wy≥adowaÒ

niezupe≥nych
PrÛba wytrzyma≥oúci na dzia≥anie cieplne

prπdu zwarcia w øy≥Í powrotnπ

PrÛba wytrzyma≥oúci
elektrycznej krÛtkotrwa≥ej 
w powietrzu napiÍciem AC

Wymagania norm
PN-HD 629.1 S2:2006: 

poniøej 10 pC przy 1,73 Uo

PN-E 06401:1990: 
dwa zwarcia 11,0 kA/1s

PN-HD 629.1 S2:2006: 
2,5 Uo, 15 min

G≥owica 1 
24-EPIT-1

termokurczliwa 0,80 pC
11,34 kA/1s ñ bez widocznych uszkodzeÒ; 
11,45 kA/1s ñ bez widocznych uszkodzeÒ

30 kV / 15 min

G≥owica 2 termokurczliwa 0,80 pC
11,47 kA/1s ñ bez widocznych uszkodzeÒ; 
11,46 kA/1s ñ bez widocznych uszkodzeÒ

30 kV / 15 min

G≥owica 3 hybrydowa 6,00 pC
11,43 kA/1s ñ pÍkniÍcie pow≥oki zewnÍtrznej;
11,39 kA/1s ñ pÍkniÍcie pow≥oki zewnÍtrznej

30 kV / 15 min

G≥owica 4 termokurczliwa 5,38 pC
11,38 kA/1s ñ bez widocznych uszkodzeÒ; 
11,42 kA/1s ñ bez widocznych uszkodzeÒ

30 kV / 15 min

G≥owica 5 zimnokurczliwa 594,00 pC
11,45 kA/1s ñ bez widocznych uszkodzeÒ; 
11,39 kA/1s ñ bez widocznych uszkodzeÒ

30 kV / 15 min

G≥owica 6 termokurczliwa 82,00 pC
11,48 kA/1s ñ bez widocznych uszkodzeÒ; 
11,42 kA/1s ñ bez widocznych uszkodzeÒ

30 kV / 15 min

G≥owica 7 zimnokurczliwa nie przeprowadzono badaÒ nie przeprowadzono badaÒ nie przeprowadzono badaÒ

* na podstawie raportu z badaÒ zamieszczonego w dokumentacji postÍpowania o udzielenie zamÛwienia publicznego UZZ/95/PN/2013 ÑDostawy muf i g≥owic
kablowych úredniego napiÍcia dla potrzeb Tauron Dystrybucja S.A. (dostawy osprzÍtu do linii kablowych)î



G≥owice EPIT-1 oraz EPOT-1

Serie g≥owic typu EPIT-1 oraz EPOT-1
naleøπ do grupy osprzÍtu termokurczliwe-
go oferowanego przez firmÍ Energy Part-
ners. G≥owice tego typu s≥uøπ do zakaÒcza-
nia jednoøy≥owych kabli o izolacji z two-
rzyw sztucznych na napiÍcie do 36 kV
z øy≥ami powrotnymi z drutÛw lub taúm
miedzianych. Mogπ byÊ one dostosowane
do pracy w warunkach wnÍtrzowych (roz-
dzielnie wnÍtrzowe) i napowietrznych
(rozdzielnie napowietrzne). Charakteryzu-
jπ siÍ prostπ budowπ, dziÍki ktÛrej proces
instalacji nie nastrÍcza problemÛw. Spe-
cjalny materia≥ odporny na prπdy pe≥zajπ-
ce zapewnia izolacjÍ i ochronÍ przed czyn-
nikami zewnÍtrznymi. W≥aúciwπ d≥ugoúÊ
drogi up≥ywu, odpowiedniπ dla II strefy
zabrudzeniowej, uzyskuje siÍ poprzez ob-
kurczenie kloszy termokurczliwych w ilo-
úci zaleønej od poziomu napiÍcia i warun-
kÛw zastosowania g≥owicy. JakoúÊ para-
metrÛw elektrycznych gwarantuje materia≥
o wysokiej wzglÍdnej przenikalnoúci die-
lektrycznej, ktÛry jest odpowiedzialny za
sterowanie pola elektrycznego na krawÍ-
dzi ekranu fabrycznego na izolacji kabla.
Wysoka efektywnoúÊ sterowania pola
elektrycznego skutkuje obniøeniem pozio-
mu wy≥adowaÒ niezupe≥nych do wartoúci
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0,8 pC przy napiÍciu 20,76 kV (wyniki ba-
daÒ g≥owic 24-EPIT-1 przedstawiono w ta-
beli 1). Wed≥ug normy PN-HD 629.1 S2:
2006 okreúlajπcej wymagania stawiane
osprzÍtowi dla kabli o izolacji wyt≥aczanej
z tworzyw sztucznych, dopuszczalna war-
toúÊ wy≥adowaÒ niezupe≥nych wynosi 10 pC
przy napiÍciu 1,73 Uo. Øy≥a powrotna ka-
bla moøe byÊ wyprowadzona z g≥owicy
przy uøyciu zapasu drutÛw lub przy pomo-
cy zestawu zwarciowego, ktÛry znajduje
siÍ w zestawach do kabli z ekranem z taúm
miedzianych. Obie wersje spe≥niajπ wyma-
gania w zakresie odpornoúci na dzia≥anie
prπdÛw zwarciowych wystÍpujπcych
w krajowym systemie elektroenergetycz-
nym. Wed≥ug normy PN-E 06401:1990
g≥owice kablowe do kabli o izolacji z two-
rzyw sztucznych z øy≥π powrotnπ o prze-
kroju 50 mm2 muszπ wytrzymaÊ bez wi-
docznych uszkodzeÒ dwa jednosekundo-
we zwarcia w øy≥Í powrotnπ o wartoúci
11,0 kA.

Przeprowadzone 
badania produktu

NiezawodnoúÊ systemu elektroenerge-
tycznego odgrywa kluczowπ rolÍ dla pra-
wid≥owej dostawy energii elektrycznej.
W tym kontekúcie naleøy mieÊ na uwadze
zdolnoúÊ wszystkich elementÛw tego sys-
temu do wype≥niania powierzonych im
funkcji, zarÛwno w standardowych oko-
licznoúciach, jak rÛwnieø podczas niespo-
dziewanych zdarzeÒ (jak na przyk≥ad
zwarÊ). W przypadku awarii urzπdzeÒ sys-
temu elektroenergetycznego straty ekono-
miczne powsta≥e zarÛwno u dostawcy, jak
i u odbiorcÛw mogπ byÊ bardzo duøe. Dla

oceny stanu technicznego linii oraz zain-
stalowanego na nich osprzÍtu stosowane sπ
rÛøne metody badaÒ, m.in. wykonywane
sπ prÛby napiÍciowe, prÛby zwarciowe
oraz pomiary wy≥adowaÒ niezupe≥nych.

Wyniki takich prÛb przeprowadzonych
miÍdzy innymi dla g≥owic typu 24-EPIT-1
produkcji Energy Partners w trakcie postÍ-
powania o udzielenie zamÛwienia publicz-
nego na dostawy osprzÍtu kablowego
przedstawione sπ w tabeli 1.

Sprawdzeniu podlega≥ poziom wy≥ado-
waÒ niezupe≥nych, wytrzyma≥oúÊ na dzia-
≥anie cieplne prπdu zwarcia oraz wytrzy-
ma≥oúÊ elektryczna napiÍciem sta≥ym. Ba-
dania prowadzone by≥y na obiektach zain-
stalowanych przez przedstawicieli produ-
centÛw, w takich samych warunkach oto-
czenia, oraz na odcinkach kabla tego sa-
mego typu. RozpoczÍcie badaÒ nastÍpowa-
≥o po deklarowanym przez wykonawcÛw
czasie okreúlanym jako termin badaÒ po-
montaøowych. 

Badanie potwierdzi≥o jakoúÊ tej serii
g≥owic, nieodbiegajπcπ, a w niektÛrych sy-
tuacjach nawet przewyøszajπcπ parametry
innych rozwiπzaÒ stosowanych w krajowej
elektroenergetyce.

Pomimo, øe celem wspomnianych wy-
øej badaÒ by≥a jedynie weryfikacja dekla-
rowanego terminu badaÒ pomontaøo-
wych, ich wyniki sta≥y siÍ podstawπ de-
cydujπcπ o moøliwoúci oferowania dane-
go typu osprzÍtu w pÛüniejszych postÍpo-
waniach. Tym samym firma Energy Part-
ners znalaz≥a siÍ w gronie trzech produ-
centÛw, ktÛrych g≥owice do kabli o izola-
cji z tworzyw sztucznych SN zosta≥y do-
puszczone do stosowania w Tauron Dys-
trybucja.

Podsumowanie

Rzetelna analiza oraz obiektywna ocena
niezawodnoúci osprzÍtu kablowego jest
aktualnym i ciπgle istotnym zagadnieniem
towarzyszπcym procesom wyboru jego do-
stawcÛw. Ze wzglÍdu na rÛønorodnoúÊ
technologii montaøu, uøywanych materia-
≥Ûw oraz przyzwyczajeÒ i stopnia wyszko-
lenia uøytkownikÛw trudne jest dokonanie
obiektywnych porÛwnaÒ w oparciu o ka-
talogowy opis produktu. Nawet w przy-
padku, kiedy analiza w≥aúciwoúci osprzÍtu
oparta jest na dostarczonych atestach, cer-
tyfikatach i ocenach technicznych, uøyt-
kownik dysponuje jedynie koÒcowym do-
kumentem stwierdzajπcym zgodnoúÊ
z normπ. W takiej sytuacji wszystkie roz-
wiπzania wydajπ siÍ byÊ rÛwne pod wzglÍ-
dem technicznym, poniewaø spe≥niajπ te
same wymagania. Dlatego teø bardzo istot-
na jest znajomoúÊ norm dajπca moøliwoúÊ
dokonania analizy ca≥ej procedury badania
w oparciu o pe≥ny raport opisujπcy kaødπ
z prÛb.

Andrzej Bo≥tryk

Autor jest inøynierem wsparcia

technicznego Energy Partners
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Montaø g≥owicy termokurczliwej

Energy Partners Sp. z o.o.

ul.Graniczna 64, Zakrzewo
62-070 Dopiewo

tel. 728 848 916, 728 848 924
fax (61) 639 49 57
e-mail: biuro@energypartners.pl
www.energypartners.pl
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