
W Zakładzie Bydgoszcz TFK.Group zakończyła się rozbudowa Centrum B+R o nowoczesne 
Laboratorium Ekstra Wysokich Napięć, w którym będą prowadzone zakrojone na szeroką 
skalę badania z zakresu opracowywania prototypów kabli prądu stałego HVDC oraz 
prądu przemiennego EHVAC dla wyższych napięć znamionowych oraz wytycznych 
technologicznych do ich produkcji. W efekcie zostaną wdrożone kable elektroenergetyczne 
DC oraz AC najwyższych napięć znamionowych, które stanowią innowacyjne rozwiązanie 
technologiczne, zwiększające efektywność pracy sieci przesyłowych i rozdzielczych  
oraz podnoszące skuteczność przesyłu energii elektrycznej na dużych odległościach,  
co jest szczególnie wykorzystywane podczas podłączeń farm wiatrowych do krajowych 
sieci energetycznych.

HVDC i EHVAC
Innowacyjne kable HVDC oraz EHVAC



ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ:

zwiększa możliwości badawcze zakładu poprzez udostępnienie kolejnego 
pola do wykonywania prób kwalifikacyjnych rocznych do 750 kV oraz trzeciej 
klatki Faradaya do badań rutynowych i prób technologicznych.

pozwala na prowadzenie zaawansowanych prac rozwojowych nad 
konstrukcjami kabli AC o napięciach 500 kV i większych, z ekranem 
metalicznym / powłoką metaliczną wykonanymi ze stopu ołowiu i/lub 
falowanego aluminium, oraz kabli prądu stałego DC.
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„ Rozwój technologii HVDC oraz EHVAC w TFK .Group, a co się z tym wiąże – planowane 

wdrożenie do produkcji dwóch nowych typów kabli stałoprądowych oraz kabla AC 500 kV  

w Zakładzie Bydgoszcz, stanowi odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie globalnych 

gospodarek na energię elektryczną pozyskiwaną ze źródeł paliw odnawialnych. Inwestując w 

instalacje odpowiadające za przesyłanie zielonej energii, oczekują one wysokiej efektywności 

energetycznej z minimalną stratą energii oraz pewnością zasilania i bezpieczeństwem przesyłu, 

jak również stosowania aplikacji przyjaznych środowisku. Tym samym wynikiem prac badawczo-

rozwojowych Laboratorium Ekstra Wysokich Napięć będzie dokumentacja konstrukcyjno-

technologiczna, która umożliwi nam produkcję nowych, innowacyjnych kabli elektroenergetycznych” 

– podkreśla Piotr Mirek, dyrektor Zakładu Bydgoszcz, członek zarządu w TELE-FONIKA Kable SA.

wdrożenie do produkcji dwóch nowych typów kabli stałoprądowych oraz kabla  
AC 500 kV.

odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie globalnych gospodarek na energię 
elektryczną pozyskiwaną ze źródeł paliw odnawialnych.

produkcja nowych, innowacyjnych kabli elektroenergetycznych, znajdujących 
zastosowanie w takich sektorach jak: kolejnictwo, komunikacja, przemysł, górnictwo, 
ale przede wszystkim do szeroko rozumianego sektora energetyki.

prowadzenie badań nad gotowymi prototypami kabli AC i DC oraz DC  na zgodność  
z odpowiednimi dokumentami normatywnymi i wymaganiami technicznymi – TB 496.

Rozwój technologii HVDC oraz EHVAC w TFK.Group to:


