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Wprowadzenie 

Wobec narastania wymagań, dotyczących konstrukcji i niezawodności działania 

urządzeń elektroenergetycznych, coraz większego znaczenia nabiera jakość stosowanych w 

nich materiałów izolacyjnych i ich odporność na niekorzystne warunki eksploatacji. W tej 

sytuacji inżynierowie, aby osiągnąć należytą jakość działania i określoną trwałość swoich 

urządzeń, muszą rozważyć wiele istotnych kwestii związanych z procesem ich projektowania, 

budowy i późniejszej eksploatacji. Prawie zawsze proces ten wiąże się z przeprowadzeniem 

wielu różnego rodzaju testów w akredytowanych, niezależnych jednostkach badawczych.  

Badając prototypy nowych układów i urządzeń elektroenergetycznych, jednostki badawcze 

oceniają nie tylko prawidłowość ich wykonania, lecz również jakość i własności użytych w 

nich materiałów, a co najważniejsze dokonują oceny stanu w jakim znajdują się materiały  

i całe układy elektroizolacyjne. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że zagadnienia związane z 

diagnostyką izolacji w układach elektroenergetycznych to dosyć skomplikowana dziedzina 

elektrotechniki, należy zastosować odpowiednią metodę badawczą, która pozwoli 

wiarygodnie i z dużą dokładnością ocenić stan izolacji. 

Aktualnie najlepszą metodą diagnostyki układów izolacyjnych jest ocena stanu izolacji na 

podstawie badania intensywności wyładowań niezupełnych (wnz). Za pomocą metod 

opartych na pomiarze tej intensywności można z bardzo dużą dokładnością ocenić stan 

izolacji: stałej, ciekłej, gazowej oraz złożonych układów izolacyjnych. Spośród różnych 

metod diagnostyki izolacji najbardziej dokładne i wiarygodne są badania wyładowań 

niezupełnych, oparte na laboratoryjnych układach probierczo-pomiarowych. To właśnie na 

takich stanowiskach laboratoryjnych dokonuje się badania, przy najmniejszych 

intensywnościach wyładowań (wartościach występującego w nich ładunku pozornego). 

Laboratoryjne układy probierczo-pomiarowe pozwalają wykrywać wnz na bardzo wczesnym 

etapie ich rozwoju. W artykule starano się przybliżyć kwestie związane z budową i 

działaniem laboratoryjnych stanowisk badawczych do pomiaru poziomu wyładowań 

niezupełnych w izolacji urządzeń elektroenergetycznych. 

Istota i konsekwencje wyładowań niezupełnych  

Jak widomo, zjawisko wyładowań niezupełnych (wnz, ang. PD – Partial Discharges) jest 

definiowane, jako miejscowe wyładowanie elektryczne, powstające w układzie izolacyjnym 

na przykład tam, gdzie pojawią się wtrąciny gazowe (Rys. 1a), a w nich zaistnieje przejściowa 

jonizacja, tj. w chwili, gdy poziom napięcia - a w konsekwencji i poziom lokalnego natężenia 

pola elektrycznego - przekroczy określoną wartość krytyczną. Są też i inne definicje [5-6] 

tego zjawiska, natury bardziej ogólnej, w których stwierdza się, że jest to wyładowanie 
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elektryczne, zwierające tylko częściowo izolację występującą między elektrodami o różnym 

potencjale elektrycznym. 

a)                                                                                                    b) 

  

Rys. 1. Uproszczony model zjawiska wyładowań niezupełnych w dielektrykach stałych; a) schemat zastępczy 

dielektryka stałego z wtrąciną gazową, b) przebieg napięć i prądu w charakterystycznych punktach modelu;  Va– 

napięcie układu,  U
+
  – napięcie zapłonu  wyładowania,  U

-
  – napięcie gaśnięcia  wyładowania,  Vc– teoretyczne 

napięcie we wtrącinie bez wyładowania – na podstawie: [1-2] 

 

Na podstawie wieloletnich badań naukowych i doświadczeń zebranych z eksploatacji 

można jednoznacznie stwierdzić, że wyładowania niezupełne mają ogromny wpływ na 

trwałość i pewność działania aparatów i urządzeń elektrycznych. Powodują one przede 

wszystkim degradację izolacji oraz zakłócenia radioelektryczne. W przypadku dielektryków 

stałych i ciekłych wyładowania niezupełne mają dodatkowo tendencję do rozszerzania się. 

 

Układy pomiarowe do badania wyładowań niezupełnych w kontekście wymagań 

normalizacyjnych 

Stwierdzenie zaistnienia wyładowań niezupełnych i ich ocena polega zazwyczaj na 

rozpoznawaniu impulsów napięciowych i prądowych (Rys. 1b), które powstają w obwodzie 

pomiarowym (Rys. 2) po podłączeniu go do badanego układu i po jego uaktywnieniu. Ważną 

w nim rolę odgrywają - opracowywane od szeregu lat i modyfikowane - metody 

przetwarzania sygnałów na potrzeby pomiaru i detekcji wyładowań niezupełnych. Dzięki 

temu stosowane obecnie urządzenia pomiarowe pozwalają nie tylko ocenić obecność oraz 

intensywność wyładowań, ale także ich występowanie w odniesieniu do fazy napięcia 

zasilającego [2-3, 7-8]. 

 

Rys. 2 Schemat układu pomiarowego z szeregowo podłączonym obiektem badanym [4]; gdzie 𝑈~ – 

wysokonapięciowe źródło zasilania, 𝑍 – filtr, 𝐶𝑘 – kondensator sprzęgający, 𝐶𝑜 – pojemność badanego obiektu, 

𝑍𝑚 – impedancja pomiarowa, 𝐶𝐷 – urządzenie sprzęgające, 𝐶𝐶 – kabel połączeniowy, 𝑀𝐼 – przyrząd 

pomiarowy 
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Należy zauważyć, że w większości stosowanych teraz laboratoryjnych układów 

pomiarowych impedancje pomiarowe są dostosowywane do obiektu badanego. Ich główne 

zadanie polega na odfiltrowaniu napięcia zasilającego układ i zakłóceń od sygnału 

związanego z wyładowaniami niezupełnymi. 

W nawiązaniu do publikacji [4], [6] można wyróżnić trzy układy, które stosuje się przy 

pomiarach wyładowań niezupełnych, a mianowicie: 

- układ z szeregowo podłączonym obiektem badanym (Rys. 2), 

- układ mostkowy – różnicowy (Rys.3), 

- układ z szeregowo podłączonym kondensatorem sprzęgającym (Rys. 4). 

Główną zaletą pierwszego układu jest duża jego czułość (znacznie większa niż  

w układzie z szeregowo włączoną pojemnością sprzęgającą). Nie jest on jednak powszechnie 

stosowany ze względu na liczne problemy natury technicznej, których często nie można  

z łatwością pokonać i dlatego jest on zwykle stosowany tylko w razie potrzeby uzyskania 

bardzo dokładnych wyników. 

Zasadniczym problemem, z którym trzeba się zmierzyć przy szeregowym łączeniu 

układu pomiarowego z obiektem badanym, a w istocie rzeczy przy szeregowym łączeniu 

impedancji pomiarowej Zm z pojemnością C0 badanego obiektu jest każdorazowa konieczność 

doboru przekładni pomiarowej lub inaczej - strojenia jej impedancji. Każdy badany obiekt ma 

inną pojemność C0, co bez dostrojenia może skutkować pojawieniem się wysokiego napięcia 

na części pomiarowej układu. Taka sytuacja wystąpi, jeśli impedancja pojemnościowa 

badanego obiektu będzie większa niż impedancja pomiarowa Zm. 

Ryzyko uszkodzenia układu pomiarowego wzrasta również przy braku zacisku 

uziemiającego, należącego do któregoś z biegunów obiektu badanego. Wystąpienie 

jakiekolwiek przebicia lub przeskoku może skutkować pojawieniem się wysokiego napięcia 

na elementach pomiarowych, a ponieważ są one przystosowane do pracy przy napięciach 

znacznie niższych niż probiercze, więc szansa zniszczenia układu pomiarowego jest naprawdę 

duża. 

 

Rys. 3 Schemat układu mostkowego (różnicowego) [4]; gdzie: 𝑈~ – wysokonapięciowe źródło zasilania, 𝑍 – 

filtr, 𝐶𝑜 – pojemność badanego obiektu, 𝐶𝑘 –kondensator sprzęgający, 𝑍𝑚1, 𝑍𝑚2 – impedancja pomiarowa, 

 𝐶𝐷 – urządzenie sprzęgające, 𝐶𝐶 – kabel połączeniowy, 𝑀𝐼 – przyrząd pomiarowy. 

Układ drugi, tj. układ mostkowy - różnicowy, umożliwia wyeliminowanie zewnętrznych 

zakłóceń elektromagnetycznych, jednak uzyskanie dużej czułości układu wiąże się również ze 

znacznymi problemami konstrukcyjnymi. 

Jak pokazano na Rys. 3, omawiany układ jest kombinacją dwóch układów 

przeznaczonych do szeregowego łączenia z obiektem badanym, co oznacza, że tworzą go 
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dwie szeregowe gałęzie wysokonapięciowe, połączone względem siebie równolegle. Pierwsza 

gałąź pomiarowa jest tworzona przez obiekt badany i impedancję pomiarową Zm1, a gałąź 

druga, tzw. gałąź odniesienia, jest tworzona przez kondensator sprzęgający Ck i impedancję 

pomiarową Zm2. Jednym z głównych problemów - tak skonstruowanego układu pomiarowego 

- jest problem właściwego doboru impedancji pomiarowych Zm1 i Zm2. Dotyczy to eliminacji z 

układu pomiarowego zakłóceń, czego warunkiem jest właściwe skoordynowanie wartości obu 

impedancji, które są łączone z różnicowym wzmacniaczem sygnału. 

Wreszcie układ trzeci, tj. układ z szeregowo podłączonym kondensatorem 

sprzęgającym, jak pokazano na Rys. 4, może być śmiało uznany za najbardziej 

rozpowszechniony. Chociaż wszystkie wymienione metody pomiarowe dają możliwość 

wyznaczenia istotnych parametrów wyładowań niezupełnych (takich, jak ich ładunek 

pozorny, częstość powtarzania, prąd średni, napięcie zapłonu, napięcie gaśnięcia itp.), to nie 

ulega wątpliwości, że metoda trzecia, w której kondensator sprzęgający jest łączony 

szeregowo z impedancją pomiarową [4], zasługuje na miano najbardziej popularnej  

i przydatnej metody do badania wyładowań niezupełnych w warunkach laboratoryjnych. 

Główna jej zaleta to stosunkowo prosta budowa układu pomiarowego, a przede 

wszystkim możliwość zapewnienia stałej przekładni napięciowej, a przez to utrzymania - na 

impedancji pomiarowej - napięcia o wartości kilkudziesięciu woltów. Daje to możliwość 

wyeliminowania z układu pomiarowego dodatkowych dzielników napięcia, oczywiście pod 

warunkiem, że pojemność kondensatora sprzęgającego Ck zostanie odpowiednio zestrojona  

z impedancją pomiarową Zm. Oczywiście nie ma mowy o całkowitym zrezygnowaniu  

z dzielnika napięciowego (pojemnościowego lub impedancyjnego w zależności od konstrukcji 

impedancji Zm), ale o wykorzystaniu do tego celu kondensatora sprzęgającego Ck po stronie 

wysokiego napięcia, a impedancji Zm po stronie niskiego napięcia. To właśnie stała wartość 

pojemności kondensatora sprzęgającego Ck pozwala na zachowanie stałej wartości przekładni 

napięciowej. 

 

Rys. 4 Schemat układu pomiarowego z szeregowo podłączonym kondensatorem sprzęgającym [4]; 

𝑈~ – wysokonapięciowe źródło zasilania, 𝑍 – filtr, 𝐶𝑜 – pojemność badanego obiektu, 𝐶𝑘 – kondensator 

sprzęgający, 𝑍𝑚 – impedancja pomiarowa, 𝐶𝐷 – urządzenie sprzęgające, 𝐶𝐶 – kabel połączeniowy, 𝑀𝐼 – 

przyrząd pomiarowy 

 

Kluczową jednak zaletą rozpatrywanego układu jest uniezależnienie wyników 

pomiarów od pojemności badanego obiektu. Efekt taki uzyskuje się dzięki temu, że obiekt 

badany jest odwzorowywany w układzie za pomocą pojemności C0, która stanowi gałąź 

wysokonapięciową, ale oddzieloną od części pomiarowej. Natomiast największą trudność, 
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przy stosowaniu tego układu, sprawia dobór elementów składowych impedancji pomiarowej 

do już dopasowanego układu pozostałych elementów. Wymaga się też, aby w impedancji 

pomiarowej Zm były odfiltrowywane wszelkie zakłócenia, zarówno powstające w układzie, 

jak i pochodzące z zewnątrz. 

Biorąc pod uwagę, że każdy z wyżej wymienionych układów pomiarowych jest podatny 

na zakłócenia elektromagnetyczne, należy stosować podczas badań odpowiednie środki w 

celu ich redukcji np. poprzez stosowanie klatek ekranujących i rozbudowanego systemu 

uziemień. 

Przykład laboratoryjnego stanowiska do badania intensywności wyładowań 

niezupełnych w izolacji urządzeń elektroenergetycznych 

Każdy z omówionych układów pomiarowych może wchodzić w skład laboratoryjnego 

stanowiska probierczo – pomiarowego wyładowań niezupełnych, ale - jak już podkreślono - 

zwykle jest to układ z szeregowo włączoną pojemnością sprzęgającą. Takie też stanowisko - 

przedstawione na Rys. 5 – wchodzi w skład wyposażenia Laboratorium Wielkoprądowego 

Instytutu Energetyki w Warszawie. Oprócz wymienionego układu pomiarowego, 

wyposażonego w: kondensator sprzęgający, pomiarowy element impedancyjny, kalibrator 

ładunku i analizator wnz, komputer PC oraz oprogramowanie pomiarowe, stanowisko to 

tworzą: 

- zespół probierczy, wyposażony w transformator probierczy 150 kV (100 kVA) 

i separacyjny oraz w regulator napięcia i dolnoprzepustowy filtr napięcia zasilania; 

- klatka Faraday’a; 

- system uziemień. 

 

a)  b) 

     

Rys. 5. Stanowisko do pomiaru WNZ w Laboratorium Wielkoprądowym Instytutu Energetyki w Warszawie;  

a) widok wnętrza klatki Faraday’a oraz drzwi wjazdowych, b) zespół probierczo-pomiarowy 

Wymagane - z punktu widzenia problematyki związanej z badaniami wnz - parametry 

techniczne wyposażenia probierczo-pomiarowego stanowiska z Rys. 5, uzyskano stosując 

najwyższej klasy urządzenia probiercze i pomiarowe wykonane w technologii wolnej od 

wyładowań niezupełnych (ang. pd free). Dodatkowo w celu redukcji zewnętrznych zakłóceń 

elektromagnetycznych zastosowana klatkę Faraday’a z systemem uziemień. Całość tworzy w 

ten sposób system (Rys. 6), który charakteryzuje się bardzo niskim poziomem zakłóceń 
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własnych – powodowanych intensywnością wyładowań nie większą niż 0,5 pC. Tym samym 

na wyżej wymienionym stanowisku można wykonywać dokładne badania ich intensywności, 

poczynając już od wartości 1 pC wzwyż, przy napięciu o wartości skutecznej do 150 kV 

wyposażenia elektroenergetycznego, takiego jak: kable, osprzęt kablowy i rozdzielnice SN 

oraz przekładniki prądowe i napięciowe. 

 
a)   b) 

    

Rys.6. Widok systemu do pomiaru i rejestracji wyładowań niezupełnych PD-SMART; a) widok analizatora w 

wersji przenośnej wraz z laptopem i sterownikiem regulatora napięcia, b) kalibrator ładunku 

Praktyczne zastosowanie stanowiska do badania izolacji urządzeń 

elektroenergetycznych 

Wobec rosnącej rangi intensywności wnz w ocenie jakości urządzeń 

elektroenergetycznych, coraz częściej do przedmiotowych postanowień normatywnych 

wprowadza się konieczność wykonywania pomiaru tych wyładowań, jako kryterium oceny 

stanu izolacji badanych obiektów [1-2, 6-8]. Lista urządzeń podlegających takim badaniom 

sukcesywnie jest powiększana. Należą do nich wspomniane już wcześniej przykłady 

wyposażenia elektroenergetycznego. Trzy spośród nich, a więc element osprzętu kablowego 

SN, rozdzielnicę SN i przekładnik prądowy, pokazano na Rys. 7. 

 
a)                                                  b)                                                       c) 

   

Rys. 7. Pomiar wyładowań niezupełnych w przykładowych obiektach; a) mufa i głowice kablowe SN, b) 

rozdzielnica SN, c) przekładnik prądowy SN 

 

Przedmiotowe postanowienia normatywne ściśle określają graniczną dopuszczalną 

wartość ładunku pozornego (będąca miarą intensywności wnz) akceptowalną dla danego 

urządzenia czy układu. Na przykład elementom osprzętu kablowego SN, współpracującym z 
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kablami o izolacji wytłaczanej, została w postanowieniach normatywnych dokumentu 

PN-HD 629.1 S2- przypisana wartość graniczna, wynosząca 10 pC . 

Na Rys. 8 pokazany został przykładowy wynik pomiaru intensywności wyładowań 

niezupełnych w uszkodzonej głowicy konektorowej SN. 

 

 

Rys.8. Wykres poziomu intensywności wyładowań niezupełnych dla uszkodzonej głowicy konektorowej przy 

napięciu probierczym 24,0 kV oraz 20,8 kV 

Podsumowanie  

Pomiary wyładowań niezupełnych są szczególnie ważne w diagnostyce układów 

elektroizolacyjnych. Pozwalają one na oszacowanie ryzyka awarii elementów przewidzianych 

lub wdrażanych do pracy w systemie elektroenergetycznym. Jednak, aby móc oceniać stan 

izolacji na tym etapie, należy dysponować odpowiednią aparaturą probierczo-pomiarową o 

bardzo wysokich parametrach technicznych. Dotyczy to zwłaszcza pomiaru wyładowań 

niezupełnych, których precyzyjna ocena jest możliwa tylko w specjalistycznych 

laboratoryjnych badawczych, gwarantujących szeroki zakres pomiarowy, znaczną czułość 

intensywności wyładowań (sięgającą poziomu 1pC) i uniwersalną aplikacyjność. 

Poprawne pomiary i analizy intensywności wyładowań niezupełnych wymagają od 

realizatorów dogłębnej wiedzy z zakresu elektrotechniki, miernictwa wysokonapięciowego i 

informatyki, a także dobrej znajomości mechanizmów związanych z inicjowaniem  

i rozwojem wyładowań elektrycznych oraz szczególnych umiejętności ich obserwacji, na, 

ponieważ występujące równolegle zjawiska mogą przeszkadzać w prawidłowej interpretacji 

wyników badań. Ponadto, w analizie wyników badań poziomu wyładowań niezupełnych w 

aparatach i układach elektroenergetycznych niezbędne jest także doświadczenie inżynierskie. 

Pomiar wyładowań niezupełnych jest często kłopotliwy z uwagi na niedostępność  

i wysoki koszt układów probierczo-pomiarowych.  W Polsce jest kilka takich stanowisk, 

skupionych głównie wokół placówek naukowo-badawczych.  Wynika to z wysokich kosztów 

związanych z budową wyżej wymienionych układów, a także z braku wykwalifikowanej 

kadry specjalizującej się w tematyce badań wyładowań niezupełnych.  

W przypadku akredytowanych laboratoriów badawczych, specjalizujących się w tematyce 

badań urządzeń elektroenergetycznych, kompetencje personelu oraz jakość urządzeń 
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probierczo-pomiarowych jest dodatkowo systematycznie sprawdzana i potwierdzana poprzez 

audyty Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). 

Podsumowując warto zauważyć, że pomiar wyładowań niezupełnych jest dobrym 

wyznacznikiem czasu poprawnej pracy układów izolacyjnych.  Jest to bardzo ważne z punktu  

widzenia nie tylko inżynierów projektujących urządzenia elektroenergetyczne, ale także 

personelu technicznego odpowiedzialnego za prawidłową i bezawaryjną eksploatację. 
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