
Lokalizacja uszkodzeń kabli energetycznych w ziemi.

Każdy kabel energetyczny ułożony w ziemi jest narażony na różnego rodzaju uszkodzenia. 

Przyczyną takiej sytuacji jest fakt, że kabel ulega uszkodzeniom mechanicznym pod wpływem 

czynników zewnętrznych (np. kamienie, uszkodzenie izolacji przy pracach ziemnych) lub z powodu 

starzenia się izolacji między żyłami. Objawia się to najczęściej spadkiem wartości rezystancji tejże 

izolacji – zarówno między żyłami, jak i względem ziemi.  Zwarcie między żyłami jest najczęstszą 

przyczyną wyłączenia kabla z eksploatacji, gdyż powoduje zadziałanie zabezpieczeń 

nadprądowych. W przypadku zwarcia doziemnego może zdarzyć się, że zabezpieczenia nie 

zareagują, ze względu na zbyt mały prąd upływu. 

W przypadku uszkodzenia kabla w ziemi konieczne jest zlokalizowanie miejsca wystąpienia awarii.

 Zdj. Skutek uszkodzenia kabla – zwarcie międzyżyłowe i do doziemne

W przypadku lokalizowania miejsca uszkodzenia najlepiej sprawdza się metoda wykorzystująca 

generator impulsów prądu stałego o podwyższonym napięciu. Prąd płynący przez ziemię wytwarza 

różnicę poencjałów. Czułym miernikiem należy te impulsy wyłapać. W miejscu gdzie ich wartość 

jest największa jest uszkodzenie kabla pod ziemią. 
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Rys. Schemat ideowy działania lokalizatora przebić doziemnych w kablu energetycznym.

Metoda  udarowa opiera  się  na  wykorzystaniu  przerwy  w izolacji  doziemnej.   Gdy  rezystancja 

izolacji jest zbyt duża stosuje się tzw "dopalanie" kabla. Polega to na podłączeniu spawarkowego 

transformatora który wytworzy w miejscu uszkodzenia łuk elektryczny. Takie potraktowanie kabla 

sprawi, iż jego izolacja w miejscu przebicia znacznie się pogorszy.

Zdj. Podłączenie generatora do końcówki kabla ziemnego.
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W miejscu, gdzie wystąpiło uszkodzenie gleba musi być dostatecznie wilgotna. Przy bardzo suchej 

pogodzie  należy  liczyć  się  z  trudnościami  lub  wręcz  niemożliwością  zlokalizowania  przebicia. 

Konieczne wtedy jest odłożenie pomiarów do czasu opadów atmosferycznych.

Zdj. Oznaczenie miejsca uszkodzenia kabla pod ziemią – podziemne przebicie grzało glebę oraz 

trawę na powierzchni.

Firma 4service od kilku lat zajmuje się wyszukiwaniem uszkodzonych kabli w ziemi.

Naprawa przepalonego kabla polega na poprawieniu izolacji do ziemi i między żyłami. Dokonuje się 

tego za pomocą mufowania kabla. Przy dużym uszkodzeniu należy zastosować wstawkę z kabla o 

tej samej ilości i materiale żył. Przekrój przewodów wstawianego odcinka nie może być mniejszy 

od przekroju żył kabla, który uległ awarii. Każde miejsce łączenia należy zabezpieczyć przed 

przedostawaniem się wilgoci poprzez stosowanie rur termokurczliwych z klejem lub taśm 

samowulkanizującej się. Takie zabezpieczenie mufy sprawia, że kabel będzie mógł pracować 

jeszcze wiele lat. Należy przy tym pamiętać, że mufa jest zawsze najsłabszym elementem całego 

kabla - szczególnie pod względem mechanicznym. Rezystancja kabla po naprawie powinna wynosić 

co najmniej 5MΩ.
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Najczęstsze przyczyny uszkodzeń kabli energetycznych ułożonych pod ziemią:

• Kamienie leżące bezpośrednio na lub pod kablem. Kamień lub kawałek gruzu o średnicy ok 

10cm uszkadza kabel w przeciągu 5-10 lat od zakopania. Jest to najczęstsza przyczyna 

awarii kabli w ziemi. 

• Prace ziemne z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu (kabel uszkodzony lub wyciągnięty przez 

koparkę) 

• Rozrastające się korzenie drzew 

• Praca gruntu (np. w wyniku częstego przejazdu ciężkich samochodów nad miejscem, gdzie 

jest ułożony kabel; działanie podziemnych strumieni wodnych i osuwisk gruntu) 

• Uderzenie pioruna w kabel lub w bliskiej odległości od niego 

• Nieprawidłowo wykonana mufa 

• Starość kabla i kruszenie jego izolacji 

• Wpływ innych instalacji podziemnych (ciepłociągi, rurociągi, fundamenty itp) 

Zdj. Kabel uszkodzony przez koparkę wykonującą wykop na potrzeby nawadniania gruntu.
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Wykrywanie miejsca awarii kabla w ziemi trwa przeciętnie około godziny. Nie jest konieczna 

dokładna znajomość trasy kabla oraz jego długość, aczkolwiek pomaga to przy wyszukiwaniu 

miejsca usterki.  

Dokładność stosowanej przez nas metody to kilkanaście centymetrów od miejsca 

uszkodzenia. 
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