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1. Zagadnienia statystyczne oceny 

 

Cały proces rozwojowy kabli wysokiego napięcia jest prowadzony na 

płaszczyźnie eliminacji wad powstałych na etapie projektowania, badań, 

technologii produkcji i eksploatacji. Proces ten jest wieloczynnikowy i obejmuje 

synergizm na różnych poziomach narażeń eksploatacyjnych. Efektem dużej 

dyscypliny na każdym etapie procesu wdrożeniowego w tym badawczego, jest 

duża niezawodność linii kablowych w eksploatacji. Pojęcie niezawodności 

związane jest z badaniem zmiennej losowej, czyli prawdopodobieństwem nie 

przebicia. Zagadnienie to wiąże ze sobą statystyki z każdego etapu procesu 

wdrożeniowego. Przedstawiane wartości dotyczące podstawowych parametrów 

wytrzymałości elektrycznej kabli, są zazwyczaj podawane w postaci 

nominalnych (średnich) wyników badań próbek kabli, bez określenia ich 

znaczenia statystycznego. Jednak gdy bierzemy pod uwagę zagadnienia 

niezawodności, to musimy wziąć pod uwagę możliwości zmiany określonego 

parametru, który byłby akceptowany technicznie i ekonomicznie w zależności 

od przyjętego poziomu prawdopodobieństwa przebicia. 

 

 

 
                Rys. 1   Przykład pasma ufności w badaniach czasu do przebicia 

 

Odchylenie od wartości nominalnej najczęściej podaje się w postaci 

przedziałów lub pasm ufności na określonym poziomie prawdopodobieństwa, 

np.95%. Na rys. 1 pokazano typowy obraz wyników badań czasu do przebicia 
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próbek kabli z wprowadzonymi zanieczyszczeniami i zaznaczonymi pasmami 

ufności. 

Analizując dane dotyczące wytrzymałości elektrycznej kabli  XLPE i 

zakładając przyjęcie wartości natężenia przebicia kabli (rzędu 80 kV/mm ) na 

poziomie Eo , oraz przyjęcie współczynnika kształtu b=12 i czasu do przebicia 

(to i a=1) to można zauważyć, że przeliczenie prowadzi do krzywej życia o  

n=12  z parametrem wyjściowym (Eo, to ), tzn. krzywej życia na 63% poziomie 

prawdopodobieństwa wystąpienia przebicia. 

Przyjęcie danych wyjściowych o prawdopodobieństwie przebicia           

np. 2,5%  (E=40kV/mm, b=12 ) i ( t2,5% , a=1 ) prowadzi do przebiegu krzywej 

życia poniżej uprzedniej. Obie krzywe przebiegają równolegle (n=12 ) , ale 

krzywa o prawdopodobieństwie 2,5% po czasie 30 lat wykazuje wytrzymałość o 

około 2-3 razy mniejszą aniżeli krzywa na poziomie prawdopodobieństwa 63%. 

Jeżeli teraz dla krzywych prawdopodobieństwa przebicia F(E) i F(t) 

weźmiemy pod uwagę pasma ufności , to możemy zauważyć, że szerokość tych 

pasm zależy od poziomów prawdopodobieństwa przebicia. Im założone 

prawdopodobieństwo przebicia jest mniejsze tym zakres możliwych natężeń czy 

czasów do przebicia jest szerszy. Czyli np. dla F(t)=2,5% kabel może przebić 

przy natężeniu pola 16-54 kV/mm  (a założyliśmy, że nie powinien przebić przy 

natężeniu 40kV/mm).  

Liczba próbek kabli wziętych do badań decyduje o szerokości pasma ufności 

wartości E i t, ale wpływa również na wiarygodność wartości współczynników 

nachylenia b i a. Np. dla 90% pasma ufności i liczby  40 i 10 próbek,  wartości 

Eo  i b mogą przyjmować wartości odpowiednio:  

 

          E0 dla 40 próbek  równa się ±5%,    a dla 10 równa się ±10% 

          b   dla 40 próbek  równa się ± 25%, a dla 10 równa się ± 45% 
 

A to oznacza dla uprzedniego przykładu, że Eo = 80 kV/mm może się zmieniać, 

dla 63% prawdopodobieństwa przebicia,  od  72 do 88kV/mm, a   b  od  6,6 do 

17,4  co z kolei może prowadzić, przy stałym a do n=6,6 - 17,4. 

Położenie krzywej życia obliczone dla kabli na podstawie badania próbek 

o długości od 10 m do 300 m stanowi punkt wyjścia do oceny czasu życia w 

eksploatacji. Czas ten będzie krótszy aniżeli wynika z badań próbek kabli z 

uwagi na znacznie większą długość kabli w liniach kablowych w porównaniu do 

długości badanych próbek.  

Efekt statystyczny zmniejszenia jest uwidoczniony i wynika z 

zastosowania rozkładu Weibulla do oceny wytrzymałości elektrycznej.  

Wytrzymałość elektryczna próbki E2 ( dla linii kablowej N2 razy dłuższej 

od długości próbek kabli ), związana jest z wytrzymałością próbki odniesienia 

Eo   niżej wymienioną zależnością ( dla kabli o tym samym przekroju) 

 
                                                E2=E0*(l0/l2)

1/b 
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Porównanie dotyczy wytrzymałości określonych na tym samym poziomie 

prawdopodobieństwa przebicia próbek i prowadzi do równoległego obniżenia 

krzywej życia na wykresie log E=f(log t).  Im większy jest współczynnik 

kształtu b  tym mniejsze obniżenie krzywej życia. Dla 300 km linii kablowej 

zmniejszenie wytrzymałości elektryczne kabli może dochodzić do około 46% 

dla b=12 i  do 30%  dla b=17 (gdy badano 300 m próbki ). 

Takie założenia przewidziane są w interpretacji wyników badań kabli i 

ujawniają się w przyjęciu wyższego natężenia pracy kabla w zakresie 

prognozowanego czasu eksploatacji kabli t.j. 30-40 lat. Jednak nie przewiduje 

się wystąpienia pojedynczych wad . Obecność ich jest kalkulowana na poziomie 

prawdopodobieństwa przebicia kabla mniejszym jak 2,5%.   

Interpretacja wyników badań kabli pozwala zauważyć , że przebieg  

krzywej życia może być nie liniowy , jeżeli weźmiemy pod uwagę badania przy 

dużych i małych natężeniach pola elektrycznego, czyli w początkowym i 

końcowym okresie eksploatacji linii kablowej.  

 

 
                  Rys. 2   Rozkład czasów do przebicia próbek kabli z wadami 

 

W tych zakresach uwidaczniają się wpływy  obecności wad , mechanizmy 

przebicia i  starzenia  i szerokość pasma ufności.  Widoczne to jest szczególnie 

w próbach w funkcji czasu. Wyniki tych badań pozwalają na przybliżoną ocenę 

krzywej intensywności uszkodzeń  λ(t) ( E= const. ) . 

 

                                     λ(t) = (dF(t)/dt)/(1-F(t)) 
 

Przebieg tej krzywej uwarunkowany jest wartością współczynnika 

kształtu a z badań F(t). Można wyróżnić trzy strefy zmian wartości krzywej λ(t). 

Strefa I , dla której a<1 , odpowiada okresowi tzw. błędów dzieciństwa 

czyli czasowi eksploatacji w którym występują dość często uszkodzenia 

wywołane jednostkowymi wadami powstałymi na etapie produkcji lub instalacji 

linii lub złym projektem linii (nadmierne zgięcie,  źle dobrana obciążalność,  

nieprawidłowe lub źle wykonane połączenia uziemiające linii,... ).  
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Wartości współczynnika kształtu  a=1  odpowiada strefa uszkodzeń 

losowych wynikających z narażeń  eksploatacyjnych przekraczających założone 

warunki pracy ( strefa II ).  

Po dłuższym okresie pracy lub pracy w ponadnormatywnych warunkach 

współczynnik kształtu  a  zwiększa swoją wartość począwszy od  a>1.  

Wartość współczynnika a>1 wiąże się ze strefą uszkodzeń wynikających z 

procesów starzenia się i degradacji układu izolacyjnego. Wyraźne zwiększenie 

liczby uszkodzeń, po dłuższym  okresie eksploatacji linii , może świadczyć o 

osiągnięciu czasów przebicia prowadzących do wymiany linii kablowej. 

Wartość napięcia przebicia w próbach krótkotrwałych takiego kabla stanowi 

około 10% wartości początkowej (ok. 1,3 Uo).  

Na rysunku 3 przedstawiono przebieg zmian liczby uszkodzeń λ w funkcji 

czasu eksploatacji wg krzywej λ(t)  dla E =const. 

 
λ(t)   

 

 

 

 

 

  czas 

 

 

                                     Rys. 3  Zmiany krzywej uszkadzalności  λ(t) 

 

Pokazany przebieg teoretyczny λ(t) wynikający z interpretacji  rozkładu 

Weibulla jest uwidoczniony w analizie rozkładu liczby uszkodzeń w liniach 

kablowych XLPE w świecie [1]. 

Przebicia linii kablowej w początkowym okresie eksploatacji z punktu 

widzenia statystyk uszkodzeń  w funkcji czasu  można uznać za przypadek 

losowy mieszczący się w obszarze trudności wykrycia pojedynczej wady oraz 

możliwości ujawnienia się  tej wady  w strefie tak zwanych błędów dzieciństwa. 

Błędy te najczęściej związane są  z instalacją , budową nowej  linii kablowej lub 

naprawą linii już eksploatowanej. 

W tym ostatnim stwierdzeniu ujęte jest podstawowe zadanie prób 

napięciowych odbiorczych: wyeliminować błędy dzieciństwa na każdym etapie 

eksploatacji linii kablowej. 

 

2.  Badania odbiorcze napięciowe kabli w liniach.  

 

Zadaniem badań  napięciowych odbiorczych  linii   kablowych    ( tak jak  

badań rutynowych w fabryce ) jest sprawdzenie czy linia ta odpowiada 

wymaganiom w zakresie aktualnie oczekiwanej żywotności w eksploatacji 

(obecnie ok. 40 lat ). Badania napięciowe linii kablowej są więc testem , 

sprawdzeniem, czy badane kable z osprzętem nie przebiją podczas próby 
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odbiorczej. Warunki tej próby powinny odnosić się do krzywej życia określonej 

dla wybranego  poziomu prawdopodobieństwa przebicia ( np. dla 2,5%). 

Poziom ten został ustalony w wyniku badań wytrzymałości elektrycznej kabli  

lub systemów kablowych przy napięciu przemiennym 50 Hz. 

Badania odbiorcze w terenie są kolejnym sprawdzeniem w łańcuchu 

badań napięciowych rozpoczętych na poziomie badań rozwojowych 

(materiałowych, modelowych)  i  prekwalifikacyjnych ,  a kontynuowanych w 

badaniach typu oraz badaniach rutynowych  ( każdy odcinek kabla ). Wszystkie 

w/w badania prowadzone są przy napięcia przemiennym sinusoidalnym 50 Hz.. 

W próbach rozwojowych , prekwalifikacyjnych oraz w próbach typu, 

dodatkowo sprawdza się wytrzymałość elektryczną systemów kablowych czy 

kabli  za pomocą napięcia piorunowego lub łączeniowego.  

W badaniach napięciowych odbiorczych linii w terenie wykorzystywane są 

przede wszystkim zespoły probiercze napięcia stałego DC i napięcia 

przemiennego sinusoidalnego , AC 50-300 Hz. 

 Częściej stosowane są układy probiercze DC aniżeli AC z uwagi na 

większe możliwości transportowe   i  niższe koszty wykonania badań. 

 Napięcie probiercze stałe DC jest stosowane w badaniach odbiorczych 

linii kablowych od ponad stu lat w odniesieniu do kabli o izolacji papierowo-

olejowej ( p-o).  Jest również wykorzystywane do badań linii z kablami o 

izolacji wytłaczanej. Podane [1] statystyki uszkadzalności linii kablowych 

XLPE odnoszą się z zasady do linii kablowych badanych napięciem stałym DC. 

Wiele tych linii pracuje do dzisiaj przekraczając oczekiwany czas życia  30 lat. 

 Od około dziesięciu lat alternatywnie dopuszczane są do badań 

diagnostycznych ( czasami odbiorczych ) metody prób, które wykorzystują 

zespoły probiercze generujące napięcie odbiegające kształtem od napięcia 

sieciowego lub napięcia stałego, wykorzystywanego dotychczas w badaniach 

odbiorczych linii kablowych. 

 Podyktowane jest to nowymi osiągnięciami technologicznymi oraz 

możliwościami wykrywania oraz lokalizacji wad w układzie izolacyjnym kabli 

za pomocą pomiaru wyładowań niezupełnych oraz oceny stanu izolacji za 

pomocą pomiaru tgδ.  

 Poszukuje się alternatywy dla badań napięciem przemiennym sieciowym 

oraz napięciem stałym,  z punktu widzenia oceny żywotności linii kablowej 

(odniesionej do żywotności przy 50 Hz) oraz możliwości transportowych i 

kosztów badań. 

 Nowe metody wprowadzane są sukcesywnie , jednak nie wszędzie 

akceptowane bez zastrzeżeń. 

 Bez dyskusji pozostają ich możliwości wykrywania i lokalizacji wad , 

więc możliwości diagnostyczne. Natomiast wątpliwości budzi brak 

jednoznacznego powiązania między rodzajem wykrytej wady , a 

wytrzymałością elektryczną odniesioną do wytrzymałości przy napięciu 

sieciowym 50 Hz. Nie ma opracowanych charakterystyk wytrzymałości 
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elektrycznej dla alternatywnych rodzajów napięcia, dla kabli i  linii kablowych, 

jak to jest w przypadku badań napięciem przemiennym 50 Hz i udarowym. 

Możliwe są systematyczne, porównawcze badania tej samej linii kablowej czy 

kabla , ale prognozowanie na obecnym etapie stosowania jest nieadekwatne i nie 

wiarygodne. Możliwe jest wykrywanie wad odbiegających od standardów 

badawczych dla AC 50 Hz ( sprowadzenie do stanu wymaganego przy AC). 

 Innym ważnym zagadnieniem jest pytanie czy czas i wartość 

przyłożonego napięcia alternatywnej metody są wystarczające aby wykryć wadę 

, która  przebiłaby przy napięciu przemiennym probierczym lub napięciu pracy 

badanej linii kablowej. To zagadnienie dotyczy również prób odbiorczych 

wykonywanych napięciem stałym DC .  

 Podstawą wyboru wartości napięcia probierczego oraz czasu jego 

przyłożenia jest prowadzenie i analiza wyników badań wytrzymałości 

elektrycznej w oparciu o teorię prawdopodobieństwa przebicia wg Weibulla. 

Schemat tego postępowania zakłada prowadzenie badań wytrzymałości 

elektrycznej w funkcji napięcia (natężenia pola elektrycznego) i w funkcji czasu. 

W wyniku tych badań otrzymuje się tzw. krzywą życia czyli zależność czasu 

przebicia od wartości przyłożonego napięcia lub natężenia pola elektrycznego.  

Krzywa ta, prosta w układzie dwu-logarytmicznym, przedstawiana jest na 

określonym poziomie prawdopodobieństwa przebicia, najczęściej w zakresie 

0,1-99 % . Dla krzywej życia, na określonym poziomie prawdopodobieństwa 

przebicia najczęściej 1-2,5 % , oblicza się pasma ufności obejmujące zakres 

możliwych zmian położenia punktów krzywej na wybranym poziomie 

prawdopodobieństwa np. 95% . Jeżeli dolne ograniczenie przedziału ufności dla 

krzywej życia o prawdopodobieństwie przebicia na poziomie np. 2,5 % 

przebiega poniżej napięcia znamionowego lub poziomu ochrony linii kablowej 

to zadaniem prób napięciowych jest wyeliminowanie pojedynczych wad, które 

leżą w tym zakresie. To oznacza, że podczas prób odbiorczych linii należy 

przyłożyć takie napięcie ( skorelowane z czasem jego działania), aby 

wyeliminować wady , które mogą prowadzić do przedwczesnego przebicia 

podczas eksploatacji ( „błędy dzieciństwa” odniesione do aktualnego stanu 

izolacji kabla). 

 Należy wspomnieć  ,  że wytrzymałość elektryczna izolacji zależy nie 

tylko od rodzaju wady,  ale również m.in. od kształtu napięcia, rozkładu pola 

elektrycznego , temperatury , czasu przyłożenia napięcia , prędkości 

podnoszenia, liczby impulsów, biegunowości  napięcia ,... oraz częstotliwości 

powtarzania. Wytrzymałość elektryczna zmniejsza się wraz ze wzrostem 

częstotliwości napięcia przemiennego. Zależność ta jest liniowa gdy 

rozpatrywana w układzie logarytmicznym.  Nie ma jednoznacznego powiązania 

między parametrami wyładowań niezupełnych, a wytrzymałością elektryczną.  

Jest to bardzo ważne również ze względu na to, że publikowane 

wymagania dotyczące badań linii kablowych pozwalają na zastosowanie 
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alternatywnie  kilku  metod nie precyzując, która pod i w jakich warunkach 

powinna być zastosowana.  

Możliwość zastosowania określonego napięcia probierczego odnosimy 

przede wszystkim do parametrów wytrzymałości elektrycznej przy napięciu 

sieciowym. Najczęściej jest to napięcie przemienne sinusoidalne 50 Hz ( AC). 

Obecnie mamy kilka  systemów probierczych ( metod), które umożliwiają 

przebadanie napięciowe linii kablowych lub ich diagnostykę. Metody te i 

systemy możemy podzielić na kilka grup ze względu na kształt i częstotliwość 

napięcia probierczego odpowiadającego przebiegom ustalonym (w tym 

okresowym) lub nieustalonym ( w tym oscylacyjnym). 
 

1. Próby napięciem przemiennym sinusoidalnym o częstotliwości sieciowej 50 

Hz  .(AC50 ) 

2. Próby napięciem przemiennym sinusoidalnym o częstotliwości w zakresie 

20-300 Hz  , układy rezonansowe, (AC20-300) 

3. Próby napięciem sinusoidalnym o obniżonej częstotliwości  

                            (0,01 - 1 Hz) , nominalnie 0,1 Hz., (VLF AC01) 

4. Próby napięciem o kształcie i częstotliwości znacznie odbiegającej  od  

napięcia sieciowego, okresowe   (napięcie cosinusoidalno-prostokątne 0.1 

Hz ,  VLF CP01)  

5. Próby napięciem stałym ( DC). 

6. Próby napięciem oscylacyjnym( OW) o częstotliwości 1-10 kHz  

7. Próby napięciem oscylacyjnym tłumionym DAC o częstotliwości 20-800 Hz 

 

 

 Podstawą wyboru metody jest znajomość skutków oddziaływania 

określonego napięcia  na  linię kablową  i  korelacji wyników badań w stosunku 

do wyników otrzymywanych przy badaniu systemu kablowego napięciem 

probierczym sinusoidalnym tj. napięciem, pod  którym to dany system  

normalnie pracuje.  

Badania wytrzymałości elektrycznej, ww napięciami probierczymi,  tych 

samych układów izolacyjnych , kabli modelowych ( w tym kabli z wadami)  , 

kabli nowych i kabli z eksploatacji pozwala na zauważenie, że określona w ten 

sposób wytrzymałość elektryczna obiektów zależy nie tylko od rodzaju napięcia 

probierczego oraz rodzajów wad  ale, dla prób napięciami oscylacyjnymi, 

również od parametrów badanego obiektu i procedury badań ( nie tylko od 

wartości napięcia i czasu jego przyłożenia). Badanie tymi metodami podlega 

dyskusji z uwagi na brak jednoznacznych procedur probierczych i braku 

wyników badań porównawczych kabli w odniesieniu do badań AC.  Wyniki 

badań wytrzymałości elektrycznej metodami alternatywnymi dla badań AC 50 

Hz zawierają się między AC a  DC , w sekwencji wzrostu wytrzymałości 

elektrycznej dla tego samego rodzaju wady : AC , VLF CP01, VLF AC01, OW, 

DC. stanowiąc krotności zawierające się między  0,9 , a 2,5 . Różnice te 

powinny zostać ujęte w doborze wartości napięć probierczych względem 

wytrzymałości elektrycznej przy AC50. Dostępne są wyniki badań kabli tzw. 
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krzywe życia dla AC, DC, i VLF CP01. Krzywe te charakteryzują się tym 

samym współczynnikiem nachylenia n. Dla innych metod jest brak takich 

wyników,   najczęściej są to sporadyczne wyniki typu diagnostycznego, bez 

powiązania z krzywymi życia czyli prognozowaniem żywotności w odniesieniu 

do pracy przy napięciu sieciowym AC 50 Hz. Trzeba zwrócić uwagę, że 

mechanizmy rozwoju ewentualnej wady w kablu dla różnych napięć 

probierczych mogą się znacznie różnić od mechanizmu rozwoju przy AC 50. 

Niektóre z nich mogą prowadzić do szybkiego przebicia kabla podczas gdy 

wada ta mogłaby nie być zauważona przy napięciach np. AC 50, VLF CP01 czy 

DC. 

 

3. Instytucja , jednostka, przedsiębiorstwo badawcze czy firma pomiarowa. 

 

Podstawowym zadaniem uprawnionych jednostek badawczych i pomiarowych 

jest  umiejętność oceny ( technicznej ) określonego wyrobu, urządzenia czy 

systemu  oraz sformułowanie  wniosków co do możliwości ich stosowania, w 

odniesieniu do obowiązujących czy uzgodnionych norm, specyfikacji i 

wymagań.  

 Podstawą oceny technicznej  ( na podstawie wyników badań)  oraz 

wypracowania wniosków pozostaje zawsze wiedza techniczna i jej 

merytoryczne podstawy. Wymagania dla pracowników w tym względzie są lub 

powinny być bardzo wysokie. 

 Protokół z badań jest zawsze bardzo ważnym dokumentem , dokumentem 

na podstawie którego mogą zapadać określone decyzje finansowe.  Treść tego 

dokumentu musi zawierać wszystkie niezbędne dane dotyczące obiektu, 

podstawy badań, metodyki badań, wyników badań oraz uzasadnienia dla 

sformułowanych wniosków. 

 Wyniki badań prezentowane przez firmy badawcze i pomiarowe byłyby 

bardzo  wartościowe, szczególnie te podsumowujące określony cykl badań, czy 

też sporządzone w celu omówienia czy wykazania określonych tendencji 

zauważonych  podczas prób. Takie wiarygodne wyniki badań są bardzo istotne 

dla społeczności zawodowej, w tym przypadku wyniki badań dotyczące szeroko 

rozumianych linii kablowych  średnich i wysokich napięć.  

Na podstawie wyników  można określić m.in. przydatność poszczególnych 

metod do oceny jakości wykonania tych linii ( budowa, instalacja, kable, 

głowice, mufy,..) czy też prognozowania ich żywotności. Efektem prezentacji 

ogólnych wyników badań może być też ujawnienie braków w procedurach 

pomiarowych i probierczych. 

Znane, wiarygodne wyniki badań pozwalają na wypracowanie sposobu 

ich interpretacji dla oceny linii kablowych i dają możliwość porównania  

poszczególnych linii między sobą. Podstawą są próby prowadzone wg tej samej 

metodyki t.j wg tych samych wymagań podanych np. w normach.  Wybór 

metody pomiaru musi być poprzedzony głęboką wiedzą dotyczącą jej wad i 
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zalet w stosunku do badań i prób napięciem sieciowym ( AC 50 Hz). Ta wiedza 

szczególnie jest wymagana od zespołów pomiarowych i firm oferujących usługi 

badawcze, gdyż to one mogą zasugerować określoną metodę . Sugerowany 

wybór rodzaju napięcia probierczego czy diagnostycznego nie może opierać się 

na przesłankach ekonomicznych firmy wykonującej, ale na przesłankach 

technicznych, merytorycznych uwzględniających przede wszystkim interes 

operatora czy właściciela linii kablowej, najczęściej  odnoszący się do  

żywotności linii. Eliminowanie metod probierczych z uwagi na zyski 

ekonomiczne firmy produkującej urządzenia badawcze lub wykonującej 

określone próby może być uważane za działanie na szkodę  operatora.  
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