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Kábelbilincs fogalma

Erősáramú kábelnek egy megfelelő szerelési felülethez történő rögzítésére alkalmas 
eszköz, amely a rögzítendő kábel hossza mentén, egymástól meghatározott 
távolságban telepítve hivatott a funkcióját ellátni.

Néhány típus:
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Kábelbilincsek leggyakoribb alkalmazási területei

- Transzformátor állomások

- Csarnok/gyár épületek

- Alagutak

- Szabadvezetéki oszlopok

- Egyéb ipari környezet
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Kábelbilincsek kiválasztási szempontjai, menete

- A telepítés helyén kialakuló legnagyobb független zárlati áram csúcsértéke

- A kábelbilinccsel rögzítendő kábel(ek) névleges átmérője (gyártási tűrés figyelembe 
vételével)

- Szerelési felület / tartószerkezet típusa (anyaga, szerkezeti felépítése, rögzítési - pl. 
létrafok - távolságok)

- Környezeti feltételek a telepítés helyén

- kábelek normál üzemi hőmérséklete

- környezeti hőmérséklet

- páratartalom

- UV sugárzás

- A fentiek alapján kábelbilincs gyártóval való konzultáció a megfelelő kiválasztáshoz.
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Kábelbilincsek vizsgálataira vonatkozó szabvány

A kábelbilincsek vizsgálati procedúráit az IEC 61914 szabvány írja le. Ezen belül a (dinamikus) zárlatbiztossági 
vizsgálatokat a szabvány 9.5-ös fejezete részletezi.
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Kábelbilincses elrendezések felkészítése a zárlati vizsgálatokra

Habár próbatárgyként magát a kábelrögzítő elemet említjük, valójában azonban a 
teljes vizsgálati elrendezést alkotó komponensek együttes viselkedését vizsgáljuk.

A vizsgálati elrendezést meghatározó komponensek, tényezők:

- Kábelbilincs típusa

- Kábel típusa

- Alkalmazott tartószerkezet felépítése, méretei és anyaga

- Kábelbilincsek elrendezésen belüli pozíciója

- Csavaros kötések meghúzási nyomatéka

Ezeket a laboratórium a gyártótól kapott rajzdokumentáció
alapján ellenőrzi a vizsgálatokat megelőzően.
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Kábelbilincses elrendezések felkészítése a zárlati vizsgálatokra
A VEIKI ellenőrzi továbbá, hogy az adott kábelbilincses
elrendezés felépítése megfelel-e az IEC szabványban
előírtaknak.
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Kábelbilincses elrendezések felkészítése a zárlati vizsgálatokra

A vizsgálandó kábeles elrendezés az azonosítást követően a próbakamrába kerül, 
ahol egy erre alkalmas, a laboratórium által biztosított tartószerkezetre helyezzük és 
csatlakoztatjuk a próbaáramkörünkhöz.

A vizsgált elrendezés részét képező tartószerkezetet (pl. kábellétra) több ponton 
lefogatjuk a laboratórium tartószerkezetéhez, továbbá az elrendezés két végén (a 
bekötés és a rövidzár környezetében) a kábeleket a nemkívánatos dinamikus 
stressz minimalizálása érdekében megfelelően rögzítjük egymáshoz és/vagy a 
tartószerkezethez.

Zárlati próbára előkészített elrendezésre példákat a következő két dia mutat.

Slide 9



© 2016 DEKRA        

Kábelbilincses elrendezések felkészítése a zárlati vizsgálatokra
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Vizsgálandó
kábelbilincsek
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Kábelbilincses elrendezések felkészítése a zárlati vizsgálatokra
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Kábelbilincses elrendezések (dinamikus) zárlati vizsgálata

1. Fényképek készítése a zárlatra előkészített 
elrendezésről és kábelbilincsekről

2. Zárlati kapcsolás (0.60..0.65)*Ielőírt értékkel 
árambeállítás céljából. Ebből elegendően 
pontos komplex impedanciaértéket tudunk 
számítani az éles kapcsoláshoz. 
próbaáramkör beállítása az éles kapcsoláshoz.

3. Éles kapcsolás(ok) a gyártó által előírt 
áramparaméterekkel (csúcs- és effektív érték),
legalább 5 periódusnyi időtartammal 50 vagy
60 Hz-en.

4. Oszcillogram(ok) kiértékelése:

- legnagyobb áramcsúcs

- áram effektív értéke álland. állapotban

- áramfolyás időtartama

5. A próbatárgy elrendezés zárlat alatt történt
viselkedésének ellenőrzése a vonatkozó IEC
szabvány szerint.
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Kábelbilincses elrendezések (dinamikus) zárlati vizsgálata

A szabvány szerinti megfelelőségi kritériumok:
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Kábelbilincses elrendezések (dinamikus) zárlati vizsgálata

Zárlati vizsgálat alapján történő minősítés folyamatábrája:
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1. kapcsolás

Sikeres az IEC 61914
9.5.2 alapján?

NEM

IGEN

Sikertelen vizsgálati
eredmény

Sikeres az IEC 61914
9.5.2 alapján?

NEM

IGEN

PT a 9.5.2 szerint 
(1 kapcsolásra) kap
sikeres minősítést

Esőztetéses
feszültségpróba
a 9.5.3 szerint

NEM

IGEN

PT a 9.5.2 szerint 
(1 kapcsolásra) kap
sikeres minősítést

PT a 9.5.3 szerint 
(2 kapcsolásra) kap
sikeres minősítést

Sikeres?

2. kapcsolás
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Kábelbilincses elrendezések (dinamikus) zárlati vizsgálata

Feszültségpróba az elrendezés nedvesítése után, szabvány 9.5.3 fejezete szerint 
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Csak két zárlati próba esetén szükséges,
a 2. kapcsolás után 
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Zárlati próba sikeres eredménnyel (1) – Hagyományos videofelvétel
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Zárlati próba sikeres eredménnyel (1) – Gyorskamerás felvétel (2000 fps)
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Zárlati próba sikeres eredménnyel (1) – Oszcillogram
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Zárlati próba sikeres eredménnyel (2) – Gyorskamerás felvétel (2000 fps)
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Zárlati próba sikeres eredménnyel (2) – Oszcillogram
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Zárlati próba sikeres eredménnyel (3) – Hagyományos videofelvétel
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Zárlati próba sikeres eredménnyel (3) – Gyorskamerás felvétel (2000 fps)
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Zárlati próba sikeres eredménnyel (3) – Oszcillogram
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Zárlati próba sikertelen eredménnyel (4) – Hagyományos videofelvétel
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Zárlati próba sikertelen eredménnyel (4) – Gyorskamerás felvétel (2000 fps)
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Zárlati próba sikertelen eredménnyel (4) – Oszcillogram és fotó

Slide 26



© 2016 DEKRA        

Zárlati próba sikertelen eredménnyel (5) – Hagyományos videofelvétel

Slide 27



© 2016 DEKRA        

Zárlati próba sikertelen eredménnyel (5) – Gyorskamerás felvétel (2000 fps)
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Zárlati próba sikertelen eredménnyel (5) – Oszcillogram
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Zárlati próba sikertelen eredménnyel (6) – Hagyományos videofelvétel
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Zárlati próba sikertelen eredménnyel (6) – Gyorskamerás felvétel (2000 fps)
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Zárlati próba sikertelen eredménnyel (6) – Oszcillogram és fotó
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Erősáramú kábelrögzítés – valós – nem feltétlenül helyes – példák
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Erősáramú kábelrögzítés – valós – nem feltétlenül helyes – példák
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Mit okozhat a zárlati áram dinamikus hatása kábelkötegelős megoldásnál?
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Mit okozhat a zárlati áram dinamikus hatása kábelkötegelős megoldásnál?
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Köszönöm a figyelmet!
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