
CELE BADAŃ LINII KABLOWYCH

•Lokalizacja miejsca zaistniałego uszkodzenia

• Kontrola prewencyjna; zlokalizowanie miejsc 
z osłabionymi własnościami izolacyjnymi, a co za tym 

idzie minimalizowanie liczby przypadkowych 
(losowych) lokalizacji i remontów

• Ogólna ocena stanu izolacji; określenie możliwie 
dokładnie przydatności linii do eksploatacji w celu 

planowania przyszłych robót konserwacyjnych 
i naprawczych



DIAGNOSTYKA DIELEKTRYCZNA LINII KABLOWEJ

• Pomiar tg δ  w funkcji częstotliwości od 0,1 Hz ÷  1 Hz
• Pomiar tg δ w funkcji napięcia 0,5 Uo – 2Uo

• Pomiar prądu relaksacji

KDA – 1 Seba Dynatronic GmbH

• Pomiar napięcia powrotnego 

CD – 30 Hagenuk KMT GmbH

• Pomiar wyładowań niezupełnych wraz z lokalizacją miejsca ich występowania 
OWTS



Fig.: Easy setup of the system on site



Fig.: Long term tests based on DIN VDE 0276



Fig.: Easy setup of the system on site





Fig.: Evaluation of a transformer model





 Diagnostyka kabli - pomiar 
  wyładowań niezupełnych (PD) 

                                                        

              ®        
 Oscillating Wave Test System OWTS

System do pomiaru wyładowań niezupełnych
jako urządzenie autonomiczne

lub do wbudowania w samochodzie pomiarowym



Model - PD



Prąd i napięcie – schemat zastępczy źródła PD



Wyładowania niezupełne – częściowe uszkodzenie izolacji 
     tj. wyeliminowanie fragmentu izolacji

Przyczyny powstawania wyładowań niezupełnych w kablach o izolacji polietylenowej

• Luki i wytrąciny w izolacji powstałe podczas produkcji kabla
• Uszkodzenia mechaniczne
• Mufy i głowice; zły montaż
• Termiczna degradacja w mufach i głowicach (złe wykonanie połączeń)
• Nierówne warstwy półprzewodnika 
• Duże drzewienie wodne

Kable z izolacją papierową
• Suche obszary, które mogą zniknąć z powodu migracji syciwa przy zmianach obciążenia 
• Osuszenie izolacji w mufach
• Ubytki syciwa w głowicach

Uwaga:
Zwęglanie się izolacji powoduje efekt mostków przewodzących (zwieranie różnic potencjałów 

i wyładowania zostaną przerwane)



Warunki pomiaru

• Użyty w diagnostyce kształt napięcia, powinien tworzyć warunki dla powstawania 
wyładowań niezupełnych (napięcie inicjacji, gaszenia, rozkład fazy oraz poziom 
wyładowań niezupełnych) zbliżone do warunków w normalnej pracy

• Aparatura do diagnostyki poziomu powinna uaktywniać istniejące uszkodzenia 
w postaci źródeł wyładowań niezupełnych, określać ich intensywność oraz określać 
miejsca ich występowania

• Diagnostyka musi odbywać się bez dodatkowych uszkodzeń izolacji podczas jej 
trwania tzn. podczas jej przeprowadzania nie powinny być inicjowane żadne 
dodatkowe miejsca uszkodzeń w postaci drzewienia elektrycznego

• Podczas pomiarów z wykorzystaniem napięcia o innym kształcie np. sinusoida 0,1 
Hz powinna być dostępna wiedza jak odnieść te pomiary do wyników przy 
stosowaniu 50 Hz



Kryteria oceny:

• Linie kablowe powinny być wolne od wyładowań niezupełnych przy napięciu 
znamionowym Uo

• W sieciach z izolowanym punktem zerowym lub kompensacją prądów 
ziemnozwarciowych wyładowania nie powinny występować przy 1,7 Uo

• Napięcie gaszenia musi być wyższe niż Uo



Wariant wyposażenia samochodu pomiarowego

• System lokalizacyjno-pomiarowy Compact
• System do diagnostyki przy pomocy wyładowań niezupełnych
  (OWTS) ze specjalnym kablem wysokonapięciowym



OWTS – układ zastępczy

OWTS – Oscillating Wave Test System



Sterowanie procesem pomiaru
Analizator wyładowań – PD 
Zapisywanie danych

Źródło napięcia 28kV/60kV
Cewka bezrdzeniowa 0,8 H
Łącznik wysokiego napięcia
Dzielnik wysokiego napięcia
Dzielnik wyładowań – PD
Detektor wyładowań – PD 

Obiekt badany 
Elektroenergetyczny kabel 
średniego napięcia

Konfiguracja zestawu OWTS – M



Dane techniczne zestawów

OWTS M28-S

Max DAC napięcie wyjściowe 28kVszczyt/20kVskut.
Częstotliwość tłumionych oscylacji 50 Hz … 500 Hz
Zakres pojemności obiektów badanych 0,025 µF … 2 µF
Prąd ładowania wysokiego napięcia 10 mA
Zakres pomiaru wyładowań niezupełnych 1pC … 100 nC
Współczynnik stratności dielektrycznej 0,1% … 10%
Zasilanie 115 / 230V 50 / 60 Hz
Temperatura otoczenia przy pracy - 10°C … + 40°C
Waga 55 kg
Wymiary OWTS – M ∅: 600 mm, H: 650 mm
Zabezpieczenie sieciowe 2 x 4A / 250V SLB

OWTS M60-S

Max DAC napięcie wyjściowe 60kVszczyt/42kVskut.
Częstotliwość tłumionych oscylacji 50 Hz … 500 Hz
Zakres pojemności obiektów badanych 0,025 µF … 2 µF
Prąd ładowania wysokiego napięcia 7 mA
Zakres pomiaru wyładowań niezupełnych 1pC … 100 nC
Współczynnik stratności dielektrycznej 0,1% … 10%
Zasilanie 115 / 230V 50 / 60 Hz
Temperatura otoczenia przy pracy - 10°C … + 40°C
Waga 80 kg
Wymiary OWTS – M ∅: 650 mm, H: 970 mm
Zabezpieczenie sieciowe 2 x 4A / 250V SLB



PD – Diagnostyka przy 50 Hz AC i metodzie OWTS



Kalibracja zakresów pomiarowych PD



OWTS - Kalibracja (1)

A / D - Przetwornik dla lokalizacji



OWTS - Kalibracja (2)

A / D - Przetwornik do pomiaru wg IEC



OWTS - Pomiar

Napięcie próby 

Wyładowania niezupełne



PD- Poziom zapłonu (PDIV) - poziom gaśnięcia (zaniku) (PDEV) 
PD- Amplituda w zależności od napięcia



Lokalizacja miejsca wyładowań niezupełnych 
przy pomocy metody fali wędrownej
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Software do lokalizacji wyładowań niezupełnych



Lokalizacja wyładowań niezupełnych



Weitere Auswertungs-Möglichkeiten

Statystyczny rozkład wyładowań 
niezupełnych według  fazy i amplitudy

Kolor określa częstotliwość  
położenia fazowego i amplitudy



Zapłon i gaszenie PD w zależności od wielkości napięcia próby







PD - Wyładowania niezupełne w kablach PE/VPE

Wskazania : 

•  Pomiar PD celem kontroli montażu muf i głowic

•  Kontrolny pomiar PD przy końcu okresu gwarancyjnego kabla + badanie powłoki

•  Kontrolny pomiar PD przy próbie napięciowej starych kabli aby określić ryzyko                     
   
   drzewienia elektrycznego

Podstawowe zasady :  

•  minimalne wyładowania przy Uo
•  pomiar występowania PD przy napięciach > 1,7 Uo
•  próg początkowy występowania PD przy   
   napięciach > Uo !!

Małe wyładowania 10 - 50 pC
mogą wystepować długotrwale !!

Przy pomiarze PD > 100 pC w osprzęcie wymagane są okresowe pomiary kontrolne



Wyładowania PD w kablach o izolacji papierowej nasyconej syciwem

PD w mufach i głowicach :

• błędy montażowe 
• ubytki masy zalewowej lub syciwa
• nieszczelności muf
• podwyższone natężenie pola elektrycznego przy źle zakończonym ekranie

Charakterystyka : 

• przy pomiarze PD do 1000 pC nie są wymagane pomiary 
   kontrolne 

Podstawowe zasady :   

• przy napięciu Uo dopuszcza się w kablu PD o wartości do kilkaset pC
• przy poziomie PD do 1000 pC przy Uo w osprzęcie wymagane są kontrole okresowe
• dobry kabel przy Uo - wyładowania niezupełne nie występują



Kształt napięcia a wyładowania niezupełne PD :

PD w nachylonych warstwach granicznych przy napięciu sinusoidalnym 50 Hz 
lub 0.1 Hz (wyładowanie powierzchniowe na płycie szklanej w powietrzu)

(Źródło: Voigt, FH Konstanz) 

Płyta szklana, zarejestrowane za pomocą           
cyfrowego urządzenia probierczego PD, 30 kV,   
czas trwania 300 s, 50 Hz

Wpływ dU/dt napięcia testu na PD 
w warstwach granicznych tj. w połączeniach 
lub zakończeniach (mufy glowice)

Płyta szklana, zarejestrowane za pomocą cyfrowego 
urządzenia probierczego  PD, 30 kV, czas trwania 300 s, 
0.1 Hz

Napięcie inicjacji

Napięcie gaśnięcia

  PD(max.) przy 30 kV

PD(średnie) przy 30 kV

50 Hz 0,1 Hz

5,9 kV 20,0 kV

5,6 kV   19,0 kV

 2100 pC 130 pC

 1300 pC   40 pC







Rezultaty testów w złączach z nasuwaną izolacją 
NA2XS2Y 12/20 kV   (Rok wykonania 1992)

PD-napięcie inicjacji Ui : przy sinusoidzie 0.1 Hz 30 kV rms = 2.5 U0 ! ! !
Zdjęcia uszkodzeń pokazują duże PD przy U0 o częstotliwości 50 Hz ! ! !

Punkt startowy kanału uszkodzenia na 
wewnętrznym półprzewodniku 
materiału izolującego

Degradacja izolacji kabla



NAPIĘCIE INICJACJI WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH NA KABLACH
 ZE SZTUCZNIE WYKONANYMI USZKODZENIAMI



Tabela poniżej przedstawia różnice w stresie napięciowym 
stosowanym na kablu przez porównywane systemy

System  Źródło

A Napięcie sinusoidalne o częstotliwości sieciowej 

B Napięcie sinusoidalne o bardzo niskiej 
częstotliwości (0,1 Hz)

C Napięcie oscylujące o zmiennej częstotliwości 
i   małym tłumieniu

D Napięcie oscylujące o stałej częstotliwości 
i wysokim tłumieniu



P0ZIOM WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH 



LOKALIZACJA WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH PODCZAS PRÓB
LABORATORYJNYCH



NAPIĘCIE INICJACJI WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH PODCZAS 
POMIARÓW PRZEPROWADZONYCH NA KABLACH W TERENIE
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