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ANALIZA BADAŃ WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH KABLOWYCH LINII  

ELEKTROENERGETYCZNYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 

 

Artykuł obejmuje zagadnienia dotyczące pomiaru wyładowań niezupełnych w kablowych liniach elektroenergetycznych 

średniego napięcia, przyczyny ich powstawania, a także opis sprzętu, którym wykonuje się badania. Opisane zostały również 

analizy badań wyładowań niezupełnych dla kabli SN typu XRUHAKXS 3x1x120mm2. 

 

WSTĘP 

Funkcjonowanie środków komunikacji publicznej wymaga mię-
dzy innymi ciągłości dostaw energii elektrycznej. Aby zapobiec 
awariom systemu zasilania wykonywane są badania diagnostyczne 
kablowych linii elektroenergetycznych, do których zaliczamy m.in. 
pomiar wyładowań niezupełnych. Wyładowanie niezupełne jest 
przestrzennie ograniczonym wyładowaniem elektrycznym tylko 
częściowo mostkującym izolację, nie powodującym pełnego zwarcia 
między elektrodami.  Badanie poziomu wyładowań niezupełnych 
wykonuje się, gdy wszystkie odcinki kabla zostaną ułożone oraz 
zamontowane będą elementy osprzętu tj. mufy i głowice. Pomiar 
wyładowań niezupełnych polega na współpracy reflektometru z 
generatorem w/n 0,1 Hz sinus, które wysyłają sygnały do mierzone-
go obiektu. W wyniku występujących w drzewieniach wyładowań do 
reflektometru powracają fale odbite o amplitudzie współmiernej do 
poziomu obecnego wyładowania, wartości są mierzone w mV. 
Wynikiem badania jest wskazanie miejsc występowania wyładowa-
nia, określenie ładunku danych wyładowań i częstości ich zapłonu 
oraz rozdzielczość pomiaru w miejscach występowania wyładowań 
0,1 m, rozdzielczość pomiaru ładunku 1pC, zakres rejestrowanych 
wyładowań od 1pC do wartości przekraczającej 150 nC. Celem 
pomiarów jest wskazanie miejsc o osłabionych parametrach izolacji 
na całej długości linii kablowej [1]. 

1. PRZYCZYNY POWSTAWANIA WYŁADOWAŃ NIEZU-
PEŁNYCH 

Zasadniczym czynnikiem powstania wyładowań niezupełnych są 
lokalne wzmocnienia natężenia pola elektrycznego. W zależności od 
typu izolacji, źródłem wyładowań niezupełnych (wnz) mogą być:  

– wtrąciny gazowe o makroskopowych lub mikroskopowych wy-
miarach w układach odlewanych, wytłaczanych i nasycanych,  

– rozwarstwienia wypełniane gazem w układach budowanych 
warstwowo lub laminowanych,  

– punkty dużego natężenia pola na wtrącinach i ostrzach lub 
powstałe np. w wyniku nieprawidłowego wysterowania pola.  

2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA BADAŃ WYŁADOWAŃ 
NIEZUPEŁNYCH 

Norma IEC 60270 rekomenduje typowe podstawowe układy, 
służące do pomiaru wyładowań niezupełnych.  

Źródła napięcia probierczego: 

– napięcie sinusoidalne o częstotliwości sieciowej, 
– napięcie sinusoidalne o bardzo niskiej częstotliwości, 
– napięcie oscylacyjne o zmiennej częstotliwości i małym tłumie-

niu, 
– napięcie oscylacyjne o stałej częstotliwości i wysokim tłumieniu.  

 
Głównym celem wykonywania badań diagnostycznych do któ-

rych należy m.in. pomiar wyładowań niezupełnych jest dostarczenie 
niezbędnych informacji pozwalających zdiagnozować kondycję 
izolacji kabli oraz osprzętu kablowego pod względem technicznym. 
Badania wykonuje się wyłącznie dla poziomu SN i WN, które po-
zwalają na stworzenie skutecznego systemu działań prewencyjnych 
redukując możliwość pojawienia się awarii oraz planowanie moder-
nizacji sieci kablowej, które mają znaczny wpływ na polepszenie 
wskaźników niezawodności SAIDI, SAFI oraz na zmniejszenie 
nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Diagnostykę należy 
przeprowadzić dla każdej nowo wybudowanej, przebudowanej i 
naprawionej po awarii linii kablowej, przed podłączeniem kabla do 
sieci elektroenergetycznej oraz załączeniem napięcia.  

Rozwój techniki i informatyki pozwolił na budowę mobilnych 
urządzeń do badań eksploatowanych kabli elektroenergetycznych. 
Przeprowadzenie diagnostyki kabli średniego napięcia jest możliwe 
dzięki m.in. systemowi kontrolno-diagnostycznego PHG 
70/80TD/PD firmy BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH, która jest 
potentatem na rynku europejskim w dziedzinie diagnostyki kabli. 
Urządzenie to jest zabudowane w samochód pomiarowy. 

 

 
Rys. 1.  Widok ogólny PHG 70/80 TD/ PD [2]  

  
System przedstawiony na rysunku 1 składa się z następują-

cych elementów: 
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1. wyświetlacz - służy do wyświetlania interfejsu użytkownika 
oprogramowania firmy BAUR,  

2. przemysłowy komputer PC - służy do sterowania procesami 
badania i pomiarów,  ich konfiguracji, rejestrowania danych 
pomiarowych i ich oceny,  

3. sterownik bezpieczeństwa SCU - służy do sterowania syste-
mem,  

4. generator wysokiego napięcia - służy do wytwarzania wysokie-
go napięcia,  

5. stelaż bębna kablowego KTG M3 - służy do przechowywania, 
rozwijania i zwijania kabla,  

6. filtr przeciwzakłóceniowy NF 57 - służy do usuwania sygnałów 
zakłóceniowych, które powstają przy wytwarzaniu prądu o wy-
sokim napięciu, i umożliwia dokładny pomiar wyładowań nie-
zupełnych, 

7. urządzenie rozładowania DU 80.  
 
Na rysunku 2 i 3 zaprezentowano wnętrze wozu pomiarowego 

do wykonywania badań diagnostycznych m.in. pomiary wyładowań 
niezupełnych. 

 
Rys. 2.  Wóz pomiarowy do badań diagnostycznych [6] 
 

 
Rys. 3.  Aparatura do badań diagnostycznych [6] 
 

W tabeli 1 przedstawiono wartości wyładowań niezupełnych w 
pikokolumbach (pC) do oceny stanu kabli elektroenergetycznych.  
 

Tab. 1. Wartości do analiz badań wyładowań niezupełnych [5] 

Diagnostyka kabli 

Badanie wyładowań niezupełnych 

Wartość ładunku 
pozornego impulsu 

wnz (Uo) Ocena 
pC 

Kabel Osprzęt 

Kable 
w 

eksploatacji 
 

PE, XLPE 

100 
Brak 

koncen-
tracji 

kabel dobry nadaje się 
do dalszej eksploatacji 

50 
Brak 

koncen-
tracji 

zaawansowane 

procesy 

starzeniowe, duże 
ryzyko wystąpienia 

uszkodzenia 

PILC 

2000 
Brak 

koncen-
tracji 

kabel dobry nadaje się 
do dalszej eksploatacji 

>60 >20 

zaawansowane 

procesy 

starzeniowe, duże 
ryzyko wystąpienia 

uszkodzenia 

Kable nowe 

PE, XLPE 

<1,2 <0,6 
kabel dobry nadaje się 
do dalszej eksploatacji 

>2,2 >1 

zaawansowane 

procesy 

starzeniowe, duże 
ryzyko wystąpienia 

uszkodzenia 

gdzie: 
PE  – kable o izolacji z polietylenu termoplastycznego, 
XLPE  – kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, 
PILC  – kable o izolacji papierowej przesyconej syciwem 

lub olejem 
 

 
Rys. 4. Schemat połączeń urządzeń do wykonywania badań wyła-
dowań niezupełnych [2] 
 

Urządzenie do wykonywania badań wyładowań niezupełnych 
składa się z następujących elementów (rys. 4): uziemienia stacji,  
1. zacisków uziomowych na stelażu bębna kablowego,  
2. podłączenia uziemienia pomocniczego,   
3. podłączenia filtra przeciwzakłóceniowego NF 57 do urządzenia 

rozładowania DU 80,  
4. podłączenia kabla podłączenia wysokiego napięcia do filtra 

przeciwzakłóceniowego NF 57,  
5. podłączenia kabla BNC do wyjścia sygnału kondensatora 

sprzęgającego,  
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6. podłączenia kabla BNC do wejścia sygnału „PD in” detektora 
PD ( detektora wyładowań niezupełnych (ang. Partial Dischar-
ge),  

7. podłączenia przewodu kabla podłączenia wysokiego napięcia 
do kondensatora sprzęgającego,  

8. podłączenia wysokiego napięcia do badanego obiektu. 
 

Jednym z głównych urządzeń do badań wyładowań niezupeł-
nych jest kondensator sprzęgający (rys. 5 i rys. 7), który rozdziela 
impulsy PD wysokiej częstotliwości i przekształca je w odpowiada-
jące im sygnały napięcia. Sygnały napięcia są następnie wychwyty-
wane przez detektor PD w celu określenia wyładowań niezupełnych. 
Na rysunku 5 przedstawiono kondensator sprzęgający, który składa 
się z:  
1. wyjścia wysokiego napięcia - służy do podłączenia kondensa-

tora sprzęgającego do badanego obiektu,  
2. wejścia wysokiego napięcia - służy do podłączenia kondensa-

tora sprzęgającego poprzez opornik do PHG 70/80 TD/PD,   
3. zwory,  
4. wyjścia sygnału - służy do podłączenia kondensatora sprzęga-

jącego do detektora PD poprzez kabel BNC,  
5. złącze uziemienia ochronnego - służy do podłączenia uziemie-

nia ochronnego. 
 

 

 
 

Rys. 5. Kondensator sprzęgający [2]  Rys. 6.  Kalibrator [2] 
 
Przed dokonaniem pomiaru wyładowań niezupełnych należy 

skalibrować obwód testowy pod kątem następujących parametrów:  
– ładunek (w nC),  
– długość kabla lub prędkość impulsów PD.    

W celu kalibracji do badanego obiektu podłącza się kalibrator 
(rys.6), który składa się z:  
1. przyłącza uziemienia ochronnego (przyłącze metalowe) - służy 

do podłączenia uziemienia ochronnego,  
2. wyjścia sygnału (czarne przyłącze) - służy do podłączenia do 

badanego obiektu,  
3. wskazania wybranego ładunku w [nC],  
4. zasięgu -  służy do ustawiania ładunku kalibracji. Możliwe 

ustawienia: 0,10; 0,20; 0,50; 1,00; 2,00; 5,00; 10,00 nC,  
5. Dod./Ujem. - ustawienie biegunowość sygnału. On/Off – włą-

czenie lub wyłączenie kalibratora.  
 

 

 
Rys. 7.  Podłączenie kondensatora oraz kalibratora wewnątrz GPZ 
do kabli elektroenergetycznych [6] 

3. OPROGRAMOWANIE DO WYKONYWANIA BADAŃ 
WYŁADOWAŃ NIEZUEPŁNYCH   

Badania wyładowań niezupełnych wykonuje się za pomocą 
urządzenia pomiarowego PHG 70/80 TD/PD zsynchronizowanego z 
komputerem, który znajduje się w wozie pomiarowym  w przedziale 
operatora (rys.3). Każdy pomiar jest na bieżąco śledzony przez 
pracownika. Pomiary diagnostyczne wykonuje się za pomocą opro-
gramowania BAUR Software, którego interfejs użytkownika został 
pokazany na rysunku 8  

Zanim rozpocznie się pomiar automatyczny należy wprowadzić 
następujące dane:  
– wartość progową PDIV (ang. PDIV = Partial Discharge Inception 

Voltage - napięcie zapłonu wyładowania częściowego), w pC. 
Ta wartość progowa określa, od jakiego napięcia i ładunku na-
pięcie jest rejestrowane jako napięcie zapłonu wyładowań nie-
zupełnych;   

– liczbę dokonanych rejestracji w jednostce zadanego czasu;  
– moc wyładowań niezupełnych (wielkość ładunku);  
– określić ustawienia generatora tj.: napięcie maksymalne bada-

nego obiektu, kształt, napięcia – sinus, częstotliwość - 0,10 Hz.  
 
Po wprowadzeniu danych wykonuje się pomiar zgodnie z in-

strukcją urządzenia, następnie generuje się raport z badań.   
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Rys. 8. Interfejs użytkownika do pomiaru wyładowań niezupełnych 
[4]   

4. ANALIZA BADAŃ POMIARU WYŁADOWAŃ 
NIEZUPEŁNYCH  

Pomiar 1: Pomiar wyładowań niezupełnych wykonano w zakre-
sie do 9kV, 13kV, 17kV Usk dla kabla XRUHAKXS 3x1x120mm2 . 

 
W trakcie badań zarejestrowano wyładowania niezupełne na 

istniejących wcześniej głowicach kablowych w stacji GPZ o czym 
świadczy ich koncentracja dla każdego poziomu zadanego napięcia 
(rys. 9, 10, 11). Kumulacja wyładowań dla każdej z faz wynosi: L1- 
8000 [pC], L2- 6000 [pC], L3- 5000 [pC]. Wartości znacznie prze-
wyższające dopuszczalne kryteria podane w tabeli 1 dla kabla 
XRUHAKXS 3x1x120mm2. Badanie wykonano dla każdej z faz 
oddzielnie, które wykazało tylko jedno osłabione miejsce na począt-
ku długości kabla czyli głowicę kablową, które zostało ocenione jako 
wada i potencjalne miejsce uszkodzenia w przyszłości.   

 
Rys. 9. Pomiar wyładowań niezupełnych dla fazy L1 – uszkodzenie 
głowicy [3]  

 
Parametry pomiaru: 
1 L1; Sinus; 9.00 kV;   0.1 Hz; 25.06.2015 17:54:15; 
2 L1; Sinus; 13.00 kV; 0.1 Hz; 25.06.2015 17:56:37; 
3 L1; Sinus; 17.00 kV; 0.1 Hz; 25.06.2015 17:57:47; 
 

 

 
Rys. 10.  Pomiar wyładowań niezupełnych dla fazy L2 – uszkodze-
nie głowicy [3] 

 
Parametry pomiaru: 
1 L2; Sinus; 9.00 kV;   0.1 Hz: 25.06.2015 17:47:37; 
2 L2; Sinus; 13.00 kV; 0.1 Hz: 25.06.2015 17:48:59; 
3 L2; Sinus; 17.00 kV; 0.1 Hz: 25.06.2015 17:51:17; 

 

 
Rys. 11.  Pomiar wyładowań niezupełnych dla fazy L3 – uszkodze-
nie głowicy [3]  

 
Parametry pomiaru: 
1 L3; Sinus; 9.00 kV;   0.1 Hz 25.06.2015 17:36:46; 
2 L3; Sinus; 13.00 kV; 0.1 Hz 25.06.2015 17:42:03; 
3 L3; Sinus; 17.00 kV; 0.1 Hz 25.06.2015 17:44:29; 

 
Poziom rejestrowanych wyładowań oraz ich charakter w obec-

nej chwili zagraża dalszej eksploatacji. Oznacza to, iż należy 
wymienić wadliwe głowice na nowe i ponownie poddać  badaniom. 

 
Pomiar 2: Pomiar wyładowań niezupełnych wykonano w zakre-

sie do 13 kV i 17kV Usk dla kabla SN XRUHAKXS 3x1x120mm2. 
 
Pomiar wyładowań niezupełnych wykonano w zakresie 13 kV 

oraz 17 kV Usk. W trakcie badań zarejestrowano wyładowania nie-
zupełne.  

 

 
Rys. 12. Pomiar wyładowań niezupełnych dla fazy L1, L2 [3]  
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Na fazie L1 i L2 (rys. 12) wystąpiły one w odległości około 
204,9 m na mufie od stacji GPZ - poziom oraz ich charakter nie 
zagraża dalszej eksploatacji, aczkolwiek jest to potencjalne miejsce 
uszkodzenia izolacji  w przyszłości. Wyładowania oscylowały w 
przedziale około 100 pC. Aby zapobiec awarii, zaleca  się powtó-
rzenie pomiaru po rocznym okresie eksploatowania  

Na fazie L3 (rys.13) źródłem wyładowań są głowice kablowe w 
stacji GPZ- poziom oraz ich charakter może zagrażać dalszej eks-
ploatacji. Wartość ich sięgała 3000 pC, co znacznie przewyższa 
dopuszczalny stopień przedstawiony w tabeli 1.   

 

 
Rys. 13.  Pomiar wyładowań niezupełnych dla fazy L3 – uszkodze-
nie głowicy [3]  

PODSUMOWANIE 

Pomiar poziomu i miejsce występowania wyładowań niezupeł-
nych ułatwia przedstawienie miejsc o osłabionych parametrach 
izolacji na całej relacji linii kablowej. Pomiar obowiązuje wszystkie 
realizowane inwestycje kablowe, lecz kryteria kwalifikujące wynik 
odbioru dotyczą jedynie elementów objętych daną inwestycją. 

Proces diagnostyki usprawnia procedurę lokalizacji uszkodze-
nia kabla, ogranicza obszar do naprawy i koszty z nią związane. Nie 
bez znaczenia jest również prędkość procesu diagnostyki, która w 
tym przypadku skraca czas naprawy. Działania takie usprawniają 
procedurę naprawy wyłączonych odcinków linii kablowej zasilającej 
infrastrukturę związaną ze środkami komunikacji publicznej.  
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Analysis of partial discharge tests  
of medium-voltage power line cable 

Article covers issues relating to the measurement of par-

tial discharge of medium-voltage power line cable, the caus-

es of their formation, and a description of the equipment, 

which shall be the test. Briefly described are also partial 

discharge test analysis for SN type XRU-HAKXS 

3x1x120mm2. 
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