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Rycom Instruments ma w swojej
ofercie ca≥π gamÍ lokalizatorÛw
od urzπdzeÒ najprostszych do wie-

lofunkcyjnych. WiÍkszoúÊ z nich sk≥ada
siÍ z dwÛch czÍúci ñ nadajnika i odbiornika
sygna≥u. Wyjπtek stanowi lokalizator prze-
znaczony do trasowania przebiegu kabli
energetycznych znajdujπcych siÍ pod na-
piÍciem (tzw. lokalizacja pasywna), ktÛry
sk≥ada siÍ wy≥πcznie z odbiornika.

Trasowanie obiektÛw 
z nieprzewodzπcych materia≥Ûw

W tym przypadku rolÍ nadajnika pe≥ni
aktywna sonda z wbudowanym mikrona-
dajnikiem.

Firma Rycom Instruments oferuje dwa
rodzaje sond. S≥uøπ do trasowania przebie-
gu wszelkich nie przewodzπcych obiektÛw,
np. rurociπgÛw z tworzywa sztucznego lub
øeliwa, ktÛrych rozmiary pozwalajπ na
zastosowanie sond. Za ich pomocπ moøna
lokalizowaÊ zatory, miejsca zamuleÒ dre-
nÛw itp.. Jeøeli sonda znajduje siÍ w powiet-
rzu, nadawany sygna≥ wykrywany jest
przez odbiornik w odleg≥oúci do 6 m, jeøeli
otoczona jest øeliwem ñ w odleg≥oúci do 3 m.

Sondy majπ d≥ugoúÊ 9,4 cm, úrednicÍ 3,3
cm oraz cylindryczny kszta≥t, ktÛry u≥atwia

ich przemieszczanie wzd≥uø rur. Zasilane
sπ z baterii. ØywotnoúÊ baterii wynosi 8 go-
dzin. Materia≥, z ktÛrego wykonano obu-
dowy sond gwarantuje bardzo duøπ trwa-
≥oúÊ mechanicznπ. Oferowane sπ wykona-
nia z trzema rÛønymi czÍstotliwoúciami
pracy: 
ï 512 Hz (sonda 8846S), 
ï 815 Hz (sondy 8840S, 8840FS) 
ï 8kHz (sonda 8844S). 

Sondy wyposaøono w gwintowane gniaz-
do, do ktÛrego mocowana jest taúma, sznu-
rek lub elastyczny prÍt z tworzywa sztucz-
nego.

W ofercie Rycom Instruments znajdujπ
siÍ zestawy do trasowania przebiegu obiek-
tÛw z nieprzewodzπcych materia≥Ûw. OprÛcz
sondy w sk≥ad zestawu pracujπcego na ok-
reúlonej czÍstotliwoúci wchodzi odbiornik.
DostÍpne sπ lokalizatory z analogowym
odbiornikiem, w ktÛry standardowo wy-
posaøane sπ zestawy serii 8840 lub z cyfro-
wym odbiornikiem bÍdπcym na wyposa-
øeniu zestawu 8868.

Path Finder 8840 i 8850

Lokalizatory wchodzπce w sk≥ad obu
serii sk≥adajπ siÍ z dwÛch czÍúci ñ nadaj-
nika i odbiornika. Cechπ charakterystycznπ
wszystkich zestawÛw jest odbiornik z ana-
logowym (wychy≥owym) wskaünikiem
poziomu sygna≥u. Operator ma moøliwoúÊ
regulacji wzmocnienia w uk≥adzie detek-
cji. Wskazaniu optycznemu towarzyszy
sygnalizacja akustyczna z natÍøeniem
düwiÍku w zakresie do 126 dB. Poszcze-
gÛlne zestawy urzπdzeÒ rÛøniπ siÍ m.in.

wartoúciami oraz iloúciπ czÍstotliwoúci
pracy. Zestawy serii 8840 wyposaøono
w jednπ (512 Hz, 815 Hz, 8 kHz lub 82 kHz),
natomiast urzπdzenia z serii 8850 (rys. 2) ñ
w dwie czÍstotliwoúci pracy (815 Hz
i 82 kHz). Zestaw Rycom 8858 umoøliwia
ponadto trasowanie przebiegu kabli znaj-
dujπcych siÍ pod napiÍciem (tzw. lokaliza-
cja pasywna ñ bez uøycia nadajnika).

Mniejsze czÍstotliwoúci (od 512Hz do
8kHz) najlepiej sprawdzajπ siÍ podczas
trasowania przebiegu kabli, rur ze stali lub
miedzi. WÛwczas sygna≥ z nadajnika do-
prowadzany jest do obiektu metodπ bez-
poúredniego (galwanicznego) pod≥πczenia.
DziÍki temu prawdopodobieÒstwo b≥Ídnej
lokalizacji oraz zaindukowania sygna≥u
w sπsiedniej rurze lub kablu jest zreduko-
wane do minimum. Mniejsze czÍstotliwo-
úci pracy umoøliwiajπ trasowanie przebie-
gu obiektÛw w wiÍkszych odleg≥oúciach
od nadajnika. Lokalizatory wyposaøone
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Lokalizatory kabli i rur 
firmy Rycom Instruments
Tomasz Koczorowicz

Przy braku w≥aúciwej dokumentacji zlokalizowanie awarii w kablu lub wyznaczenie trasy u≥o-
øenia kabla czy rurociπgu bez odpowiednich przyrzπdÛw jest zadaniem k≥opotliwym, a czÍs-
to wrÍcz niemoøliwym do wykonania. ZnajomoúÊ po≥oøenia instalacji w ziemi ma zasadnicze
znaczenie dla bezpieczeÒstwa pracy i unikniÍcia niepotrzebnych kosztÛw zwiπzanych z przy-
padkowymi uszkodzeniami kabli lub rurociπgÛw. W artykule opisano przenoúne lokalizatory
amerykaÒskiej firmy Rycom Instruments, przystosowane do pracy w terenie.

Rys.1. Sonda typu 8840S, 8844S, 8846S z mikro-
nadajnikiem

Rys. 2. Lokalizator Rycom Path Finder seria 8850
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w czÍstotliwoúÊ 82 kHz pozwalajπ doprowadzaÊ sygna≥ z nadaj-
nika do obiektu na trzy rÛøne sposoby ñ wspomnianπ wczeúniej
metodπ bezpoúredniego pod≥πczenia, metodπ sprzÍøenia induk-
cyjnego poprzez postawienie nadajnika nad obiektem lub metodπ
sprzÍøenia indukcyjnego poprzez objÍcie obiektu sztywnym lub
elastycznym uchwytem cÍgowym (rys. 3).

Wyøsze czÍstotliwoúci umoøliwiajπ doprowadzenie sygna≥u do
obiektu wÛwczas, kiedy galwaniczne pod≥πczenie nie jest moøli-
we do wykonania. Zestawy Rycom 8856 i 8858 moøna opcjonal-
nie wyposaøyÊ w tzw. sondÍ powrotnπ ñ ramkÍ z dwiema sondami
do pomiaru spadku napiÍcia w gruncie (rys. 4), ktÛra pozwala
lokalizowaÊ miejsca wystÍpowania zwarÊ doziemnych kabli oraz
uszkodzeÒ izolacji rurociπgÛw.

W wyniku przep≥ywu prπdu up≥ywowego do ziemi powstaje
spadek napiÍcia w gruncie. W≥aúnie ten spadek mierzony jest przez
sondÍ powrotnπ. Czym wiÍksza rÛønica potencja≥Ûw mierzona
przez sondÍ, tym bliøej miejsca awarii. Bardzo wyrafinowane
uk≥ady detekcji oraz filtracji sygna≥Ûw interferencyjnych poz-
woli≥y obniøyÊ moc wyjúciowπ nadajnika do zaledwie 0,1 W, co
istotnie wp≥ynÍ≥o na øywotnoúÊ baterii zasilajπcych nadajnik.
WiÍkszoúÊ lokalizatorÛw pozwala trasowaÊ obiekty wed≥ug sygna-
≥u maksymalnego (tryb peaking) lub minimalnego (tryb nulling).
Oznacza to, øe odbiorniki majπ wbudowane dwie anteny umiesz-
czone we wzajemnie prostopad≥ych p≥aszczyznach. 

Istnieje takøe moøliwoúÊ wyznaczania metodπ triangulacyjnπ
g≥Íbokoúci zalegania obiektu pod ziemiπ. Wszystkie zestawy
umieszczono w solidnych obudowach. Ich jaskrawoøÛ≥ty kolor
powoduje, øe urzπdzenia sπ widoczne w terenie. Walizka nadaj-
nika ma specjalnie przygotowane miejsce do umieszczenia od-
biornika, dziÍki czemu ca≥oúÊ jest dobrze chroniona w transporcie
i ≥atwa do przenoszenia. Lokalizatory serii 8840 i 8850 znajdujπ
zastosowanie w pracy elektroinstalatorÛw, serwisu telewizji kab-
lowej, firm teletechnicznych, przedsiÍbiorstw wodociπgÛw i ka-
nalizacji, hydraulikÛw, s≥uøb gazowniczych, geodetÛw, s≥uøb
technicznych zak≥adÛw przemys≥owych oraz wszÍdzie tam, gdzie
oczekuje siÍ precyzyjnej lokalizacji przy ma≥ych nak≥adach finan-
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Rys. 3. Uchwyty cÍgowe do sprzÍøenia indukcyjnego

Rys. 4. 
Sonda 
powrotna
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sowych. Doskonale nadajπ siÍ do trasowa-
nia abonenckich par w telekomunikacji,
kabli energetycznych, rur gazowych oraz
instalacji wodociπgowych, przewodÛw
sygnalizacyjnych, øeliwnych rur kanaliza-
cyjnych, metalowych rur i wszelkich in-
nych ciπgÛw metalicznych.

Zestaw 8868

Podobnie jak w przypadku lokalizato-
rÛw serii 8840 i 8850, rÛwnieø ten zestaw
sk≥ada siÍ z nadajnika i odbiornika (rys. 5).

Elementem, ktÛry rÛøni zestaw Rycom
8868 od lokalizatorÛw serii 8840, 8850 jest
odbiornik z ciek≥okrystalicznym, podúwiet-
lanym wyúwietlaczem i ergonomicznym
panelem sterujπcym. Wskazaniu optycz-
nemu towarzyszy sygnalizacja akustyczna
o natÍøeniu düwiÍku w zakresie do 126 dB.
Odbiornik wyposaøono w regulacjÍ wzmo-
cnienia sygna≥u oraz moøliwoúÊ wykrywa-
nia sygna≥u maksymalnego (tryb peaking)
lub minimalnego (tryb nulling). Analogo-

wo-cyfrowemu wskazaniu poziomu odbie-
ranego sygna≥u towarzyszy pomiar relaty-
wnej wartoúci natÍøenia prπdu p≥ynπcego
przez obiekt. Dysponujπc takπ informacjπ
zdecydowanie ograniczane jest ryzyko
zwiπzane z trasowaniem przebiegu tych
obiektÛw, ktÛre przenoszπ sygna≥ pasoøyt-
niczy o czÍstotliwoúci generowanej przez
nadajnik. Skokowa zmiana wskazania na-
tÍøenia prπdu pomiarowego oznacza, øe
operator zszed≥ z trasy i kieruje siÍ wzd≥uø
przebiegu niew≥aúciwego obiektu. Wyko-
nany w technologii mikroprocesorowej
odbiornik poprawia komfort pracy. W wy-
niku jednokrotnego naciúniÍcia przycisku
mierzona jest g≥ÍbokoúÊ zalegania obiektu
w gruncie (zakres pomiarowy do 4,3 m).
Bateria zasilajπca pozwala na 40-godzinnπ
ciπg≥π pracÍ odbiornika. 

W sk≥ad zestawu Rycom 8868 wchodzi
niewielki rozmiarami nadajnik o mocy 0,1 W.
Komplet baterii pozwala na co najmniej
120-godzinnπ ciπg≥π pracÍ nadajnika. Zes-
taw Rycom 8868 wyposaøono w trzy czÍs-

totliwoúci pracy (815 Hz, 8 kHz i 82 kHz)
oraz lokalizacjÍ pasywnπ bez uøycia nadaj-
nika, czyli moøliwoúÊ trasowania przebie-
gu kabli bÍdπcych pod napiÍciem. Sygna≥
z nadajnika doprowadzany jest do obiektu
na trzy rÛøne sposoby ñ metodπ bezpoúred-
niego pod≥πczenia, metodπ sprzÍøenia in-
dukcyjnego poprzez postawienie nadajnika
nad obiektem lub metodπ sprzÍøenia induk-
cyjnego poprzez objÍcie obiektu sztyw-
nym lub elastycznym uchwytem cÍgo-
wym. Przyrzπd moøna opcjonalnie wypo-
saøyÊ w sondÍ powrotnπ do lokalizowania
zwarÊ doziemnych kabli oraz uszkodzeÒ
izolacji rurociπgÛw. Nadajnik i odbiornik
przechowywane sπ w specjalnych futera-
≥ach z materia≥u. Zestaw Rycom 8868 jest
rozwiπzaniem przejúciowym miÍdzy pros-
tszymi urzπdzeniami serii 8840, 8850
a najbardziej rozbudowanymi urzπdzeniami
serii 8870. 

Seria 8870

W sk≥ad serii wchodzπ zestawy 8876
(rys. 6), 8877CP i 8878.

Kaødy z wymienionych lokalizatorÛw
zawiera nadajnik i odbiornik. Elementem,
ktÛry rÛøni przyrzπdy tej serii od urzπdze-
nia Raycom 8868 jest nadajnik ze zwiÍk-
szonπ mocπ wyjúciowπ 2,6 W. Nadajnik
moøe generowaÊ jednπ czÍstotliwoúÊ pracy
(815 Hz lub 82 kHz) lub obie jednocze-
únie. Uk≥ady wyjúciowe nadajnika automa-
tycznie dostosowujπ impedancjÍ wyjúcio-
wπ do impedancji obiektu w zakresie od
5 W do 2000 W. Istniejπ dwie wersje urzπ-
dzenia, pierwsza z zasilaniem bateryjnym
i druga z 12 V 7 Ah akumulatorem oraz
wbudowanπ ≥adowarkπ. Komplet baterii
pozwala na co najmniej 8-godzinnπ ciπg≥π
pracÍ, a w przypadku akumulatora okres
ten wyd≥uøa siÍ do 10 godzin. 

Moøliwoúci odbiornikÛw serii 8870 sπ
zbliøone do odbiornika z zestawu Raycom
8868. Zosta≥y wzbogacone o dodatkowy
tryb precyzyjnego wskazania wartoúci ma-
ksymalnej odbieranego sygna≥u. Lokali-
zatory serii 8870 wyposaøono w dwie czÍs-
totliwoúci pracy (815 Hz, 82 kHz) oraz
lokalizacjÍ pasywnπ obiektÛw bÍdπcych
pod napiÍciem o czÍstotliwoúci 50/60 Hz.
Dodatkowo Raycom 8876 wykonuje loka-
lizacjÍ pasywnπ obiektÛw przenoszπcych
sygna≥y o czÍstotliwoúci innej niø 50/60 Hz,
a Raycom 8877CP ñ lokalizacjÍ pasywnπ
obiektÛw przenoszπcych sygna≥y o czÍs-
totliwoúci 120 Hz (ochrona katodowa). 

Na szczegÛlnπ uwagÍ zas≥uguje moøli-
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R E K L A M A

Rys. 5. 
Lokalizator 
Rycom 
zestaw 8868
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woúÊ trasowania przebiegu np. rur gazowych, pancerzy kabli, dla
ktÛrych zastosowano ochronÍ katodowπ ñ metodÍ przeciwkoro-
zyjnej ochrony elektrochemicznej. Sygna≥ z nadajnika doprowa-
dzany jest do obiektu na trzy rÛøne sposoby ñ metodπ bezpoúred-
niego pod≥πczenia, metodπ sprzÍøenia indukcyjnego poprzez
postawienie nadajnika nad obiektem lub metodπ sprzÍøenia induk-
cyjnego poprzez objÍcie obiektu sztywnym lub elastycznym uch-
wytem cÍgowym. Przyrzπd moøna opcjonalnie wyposaøyÊ w son-
dÍ powrotnπ do lokalizowania zwarÊ doziemnych kabli oraz usz-
kodzeÒ izolacji rurociπgÛw. Nadajniki i odbiorniki umieszczono
w solidnych obudowach. Oba urzπdzenia przechowywane sπ
w specjalnych futera≥ach z materia≥u. Lokalizatory serii 8870 zna-
jdujπ zastosowanie w szczegÛlnie uciπøliwych warunkach prze-
mys≥owych, wszÍdzie tam gdzie wystÍpuje duøe zagÍszczenie in-
stalacji podziemnych oraz silne ürÛd≥a zak≥ÛceÒ i interferencji.

Podsumowanie

DziÍki zaawansowanej technologii mikroprocesorowej uda≥o
siÍ skonstruowaÊ urzπdzenia o uniwersalnym zastosowaniu, ktÛre
pozwalajπ na efektywnπ pracÍ w terenie, rÛwnieø w trudnych
warunkach atmosferycznych przy temperaturach do -20oC. Zna-
cznie uproszczono czynnoúci zwiπzane z uøytkowaniem lokaliza-
torÛw. Urzπdzenia firmy Raycom Instruments nie wymagajπ øad-
nych przeszkoleÒ, a ich obs≥uga jest intuicyjna, wskazania czytel-
ne i zrozumia≥e dla personelu technicznego. W artykule przed-
stawiono tylko czÍúÊ urzπdzeÒ produkowanych przez amerykaÒ-
skπ firmÍ. W swojej ofercie ma ona rÛwnieø lokalizatory znaczni-
kÛw elektronicznych, ktÛrymi sπ oznaczane instalacje energety-
czne, wodne, gazowe, telefoniczne itp. oraz detektory ferromag-
netykÛw.

Tomasz Koczorowicz

Autor jest...
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Rys. 6. 
Lokalizator 
Rycom 
zestaw 8876


