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Nowoczesne metody diagnostyki  
górniczych kabli elektroenergetycznych 

 
 

W artykule przedstawiono wybrane metody diagnostyki kabli elektroenergetycznych. 

Szczególną uwagę poświęcono próbom napięciowym i możliwym negatywnym efek-

tom tych prób. Przedstawiono zasady, zalety i ograniczenia pomiaru i lokalizacji 
wyładowań niezupełnych. 

 
 

 

1. WPROWADZENIE 

 

 

Górnicze kable elektroenergetyczne pełnią niezwy-

kle istotną rolę w systemie zapewnienia ciągłości 

zasilania maszyn i urządzeń w kopalniach. Dotyczy 

to w szczególności kabli zasilających obiekty pod-

stawowe zakładów górniczych, które mają decydują-

ce znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy 

załogi. Wiele linii kablowych (szczególnie na po-

wierzchni kopalń, a także w szybach) ma za sobą 

kilkudziesięcioletni okres eksploatacji, co sprawia, że 

cechować je może zwiększona awaryjność. Z tego 

względu należy dążyć do modernizacji (wymiany) 

wyeksploatowanych linii kablowych, w pierwszej 

kolejności tych o najgorszym stanie technicznym  

(z uwagi na ograniczone możliwości w zakresie no-

wych inwestycji, kompleksowa modernizacja całej 

sieci średniego napięcia w kopalni jest nierealna). 

Wobec powyższych stwierdzeń bardzo ważne staje 

się dokonanie prawidłowej oceny stanu kabla wraz  

z wytypowaniem miejsc (odcinków) szczególnie 

zagrożonych awarią. W niniejszym artykule przed-

stawiono nowoczesne metody diagnostyki kabli,  

w szczególności metodę wykorzystującą lokalizację 

miejsc wyładowań niezupełnych. 

 

 

2. CELOWOŚĆ I SPOSOBY OCENY STANU 

IZOLACJI 

 

 

Najprostszą metodą zapewnienia niezawodności 

pracy linii elektroenergetycznych jest wymiana 

starszych jej fragmentów na nowe, jednakże ze 

względów ekonomicznych takie podejście jest 

niemożliwe. Należy dążyć do maksymalizacji nie-

zawodności linii kablowych przy możliwie naj-

mniejszych kosztach. Tradycyjne podejście do tego 

zagadnienia polega na „biernym” oczekiwaniu na 

awarie i naprawie lub wymianie uszkodzonego 

fragmentu. Powtarzające się awarie powodują jed-

nak powstawanie dodatkowych kosztów eksploata-

cji linii, związanych z koniecznością napraw 

uszkodzonych kabli, ewentualnie innych elemen-

tów układu elektroenergetycznego, które uległy 

awarii wskutek np. zwarcia w kablu. Dodatkowo, 

przerwy w zasilaniu mogą powodować straty pro-

dukcyjne oraz zagrożenia związane z brakiem zasi-

lania obiektów podstawowych w zakładach górni-

czych. Powyższe względy sprawiają, że istotne 

staje się zagadnienie prawidłowej oceny stanu 

technicznego linii kablowej, tak aby można było 

przyjąć inną strategię, polegającą na typowaniu 

odcinków linii najbardziej narażonych na awarie  

w nadchodzącym czasie i sukcesywnej wymianie 

najbardziej osłabionych elementów (fragmentów) 

linii zasilających. Ocena taka powinna opierać się 

na badaniach diagnostycznych pozwalających wy-

kryć i zlokalizować defekty mogące w niedługim 

czasie doprowadzić do awarii. Podejście takie wy-

maga znajomości obecnego i prognozowania przy-

szłego stanu technicznego poszczególnych odcin-

ków linii kablowych oraz ich akcesoriów. Ko-

nieczna jest przy tym znajomość mechanizmów 

prowadzących do degradacji izolacji kabla, skut-

ków degradacji oraz technik diagnostycznych po-

zwalających na wykrycie miejsc osłabionych. 
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Do najczęstszych przyczyn uszkodzeń kabli można 

zaliczyć: 

· uszkodzenia mechaniczne powodowane czynnika-

mi zewnętrznymi, 

· wady fabryczne izolacji (wtrąciny, zanieczyszcze-

nia, pustki),  

· nieodpowiednie warunki użytkowania (np. 

częste przekraczanie temperatur dopuszczal-

nych długotrwale lub chwilowo, oddziaływanie 

przepięć), 

· nieprawidłowy montaż (przekroczenie dopuszczal-

nych naprężeń, zbyt mały promień zginania, błędy 

montażowe głowic i muf), 

· starzenie materiału izolacyjnego. 

Z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, wyżej 

wymienione czynniki powodują z reguły stopniową 

degradację izolacji, przy czym określenie stopnia 

degradacji oraz miejsca jej występowania stwarza 

możliwość uniknięcia lub ograniczenia czasu trwania 

niepożądanych przerw w zasilaniu.  

Badania diagnostyczne pozwalają na ocenę stanu 

izolacji kabla a także monitorowanie procesu jej 

starzenia. Badania te można wykonać w celu: 

· sprawdzenia czy kabel został wyprodukowany oraz 

zainstalowany prawidłowo, 

· potwierdzenia, że kabel nadaje się do dalszej eks-

ploatacji (jest to szczególnie istotne w przypadku 

kabli starszych), 

· oszacowania pozostałej trwałości kabla. 

Wśród istniejących metod oceny stanu izolacji ka-

bli najszersze zastosowanie znalazły badania właści-

wości elektrycznych izolacji, w tym: 

· pomiary wskaźników rezystancyjnych (wartość 

rezystancji izolacji, współczynnika polaryzacji  

i absorpcji), 

· pomiar lub sprawdzenie wytrzymałości elektrycz-

nej (próby napięciowe),  

· pomiar współczynnika strat dielektrycznych tg d, 

· spektroskopia dielektryczna, 

· pomiar i lokalizacja wyładowań niezupełnych. 

Spośród powyższych metod diagnostycznych 

szczególną uwagę należy zwrócić na próby napię-

ciowe, ze względu na powszechność ich stosowania  

a jednocześnie możliwe negatywne skutki badań oraz 

na wykrywanie wyładowań niezupełnych ze względu 

na szczególne zalety tej metody. 

 

 

3. PRÓBY NAPIĘCIOWE  
 

 

Powszechnie stosowaną od wielu lat metodą 

określania stanu kabla i osprzętu linii kablowych 

jest próba napięciowa z wykorzystaniem napięcia 

stałego lub przemiennego. Próby napięciowe zali-

cza się do badań niszczących [1], gdyż wykrywa-

nie miejsc osłabionych odbywa się przez doprowa-

dzenie do uszkodzenia w miejscu defektu. Jeżeli 

kabel przejdzie pozytywnie próbę napięciową mo-

że być dalej eksploatowany, jeżeli natomiast doj-

dzie do przebicia izolacji należy podjąć decyzję 

czy kabel poddać naprawie czy też wymianie. De-

cyzja ta musi zostać podjęta z uwzględnieniem roli 

(ważności) kabla w systemie, kosztów związanych 

z naprawą (wymianą), liczby poprzednich uszko-

dzeń itp. Należy podkreślić, że wynik próby napię-

ciowej nie daje praktycznie żadnych informacji  

o stanie izolacji poza tym, że izolacja wytrzymała 

(lub nie) podanie podwyższonego napięcia. Pewne 

informacje można uzyskać mierząc prąd upływu 

podczas próby, jednakże użyteczność tej informa-

cji jest ograniczona.  

Do zalet prób napięciowych można zaliczyć: 

· stosunkowo prostą i niedrogą aparaturę (ze wzglę-

du na wymagania odnośnie do mocy źródła próby 

napięciowe linii kablowych przeprowadzane są 

zwykle z wykorzystaniem napięcia stałego lub 

wolnozmiennego), 

· prostą procedurę przeprowadzania prób (z odpo-

wiednimi obostrzeniami w przypadku środowiska, 

w którym występują zagrożenia), 

· duże doświadczenie wynikające z długiego okresu 

stosowania, 

· łatwość interpretacji wyników próby. 

Próby napięciem stałym z powodzeniem były (i są 

nadal) stosowane do badania wytrzymałości kabli  

o izolacji papierowej i powłoce ołowianej. W ostat-

nich latach pojawia się jednak coraz więcej zastrze-

żeń co do stosowania tej metody w odniesieniu do 

będących już pewien czas w eksploatacji kabli  

o izolacji wytłaczanej, szczególnie wykonanej  

z polietylenu usieciowanego. W przypadku takich 

kabli, wskutek łącznego oddziaływania wody i pola 

elektrycznego może rozwijać się tzw. drzewienie 

wodne, czyli degradacja polimeru rozwijająca się w 

strukturę przypominającą krzak lub drzewo. Drze-

wienie wodne zmniejsza wytrzymałość elektryczną 

polietylenu, jednakże przy normalnym użytkowaniu 

kabla rozwija się ono powoli i dopiero po wielu 

latach może stać się na tyle duże, że grozi powsta-

niem awarii. Gwałtowny rozwój drzewienia wodne-

go i jego przekształcenie się w tzw. drzewienie elek-

tryczne może być wynikiem poddania izolacji pod-

wyższonemu napięciu podczas próby napięciowej, 

szczególnie przy wykorzystaniu napięcia stałego. 

Jest to powodowane tworzeniem się w izolacji ła-

dunków przestrzennych, przy czym proces rozwoju 

drzewienia może trwać nadal nawet po zakończeniu 



MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA 

 
30 

próby (drzewienie elektryczne można uznać za 

ostatni krok w degradacji przed ostatecznym uszko-

dzeniem). W efekcie, często pomimo pozytywnego 

wyniku takiej próby, w krótkim czasie dochodzi do 

awarii po przywróceniu kabla do pracy (przy napię-

ciu roboczym) [4]. Tym samym możliwe jest po-

wstanie cyklu „próba – uszkodzenie – naprawa – 

próba - uszkodzenie…”. Jednocześnie, nawet po-

ważne defekty izolacji wytłaczanej mogą pozostać 

niewykryte w trakcie próby. Należy przy tym pod-

kreślić, że nie stwierdzono negatywnego wpływu 

prób napięciowych przeprowadzanych przez produ-

centów w ramach badań wyrobu (badania te wyko-

nywane są na kablach nowych). Normy zakładowe 

(warunki techniczne) producentów kabli zawierają  

z reguły wymóg badania wytrzymałości elektrycz-

nej gotowych kabli, przy czym dopuszcza się wyko-

rzystanie napięcia stałego. 

Powyższe problemy związane z przyspieszoną 

degradacją izolacji w mniejszym stopniu występują 

przy przeprowadzaniu prób napięciowych napię-

ciem o częstotliwości sieciowej 50 Hz, jednakże 

głównym utrudnieniem są w tym przypadku wy-

magania w zakresie odpowiednio dużej mocy 

transformatora probierczego, szczególnie przy 

większych długościach kabli. Częściowo problem 

ten może być rozwiązany przez zastosowanie ukła-

dów rezonansowych, które można dopasować do 

pojemności badanego kabla poprzez zmianę czę-

stotliwości napięcia probierczego. Do zalet prób 

napięciem o częstotliwości 50 Hz (w porównaniu 

do napięcia stałego) można zaliczyć dobre od-

zwierciedlenie rzeczywistych warunków pracy 

kabla oraz zmniejszenie stopnia degradacji izolacji 

wskutek wykonania próby. Jednocześnie jednak,  

z uwagi na wolniejsze rozwijanie defektów, wy-

magany może być dłuższy czas próby. 

Metodą pośrednią między wyżej opisanymi jest ba-

danie wytrzymałości napięciem wolnozmiennym  

o częstotliwości rzędu 0,1 Hz i kształcie sinusoidal-

nym lub prostokątnym. Dzięki ciągłej zmianie pola-

ryzacji nie tworzą się ładunki przestrzenne, natomiast 

wymagania co do mocy transformatora probierczego 

są porównywalne do prób napięciem stałym. Do wad 

tej metody należy zaliczyć niejednoznaczność wyni-

ków próby (z podobnych powodów co przy próbie 

napięciem stałym) oraz gorsze odzwierciedlenie rze-

czywistych warunków pracy kabla. 

Powyższe zastrzeżenia dotyczące prób napięcio-

wych znajdują odzwierciedlenie w niektórych no-

wych dokumentach normalizacyjnych. Wg aktual-

nej normy PN-E-04700:1998 „Wytyczne przepro-

wadzenia pomontażowych badań odbiorczych” 

jednym z badań jakim należy poddać nowe lub 

modernizowane linie kablowe jest próba napięcio-

wa napięciem stałym, przy czym w przypadku 

kabli SN napięcie probiercze równe 75 % napięcia 

probierczego fabrycznego przyłożyć trzeba na 

okres 20 minut, niezależnie od rodzaju izolacji.  

W publikacji IEEE [1] z roku 2001 (mającej status 

normy) znajdują się już jednak zastrzeżenia co do 

stosowania tej metody w odniesieniu do kabli  

o izolacji polietylenowej.  

W warunkach laboratoryjnych można przepro-

wadzić pomiar wytrzymałości elektrycznej (napię-

cia przebicia) odcinków kabli wycofanych z eks-

ploatacji lub poddanych przyspieszonemu starze-

niu. Stan izolacji jest wówczas określany przez 

porównanie wytrzymałości elektrycznej przed i po 

starzeniu. Dokładne szacowanie trwałości kabli 

będących w eksploatacji na podstawie wyników 

tych badań jest jednak niemożliwe [3]. 

 

 

4. LOKALIZACJA  WYŁADOWAŃ  

    NIEZUPEŁNYCH 

 

 

Do procesów powodujących w szczególnym 

stopniu pogorszenie stanu izolacji, a jednocześnie 
będących symptomem postępujących negatywnych 
zjawisk należą wyładowania niezupełne (wnz), 

czyli lokalne wyładowania elektryczne, które tylko 
częściowo zwierają izolację. Stwierdzenie powyż-
sze dotyczy zwłaszcza kabli o izolacji z polietyle-

nu usieciowanego (XLPE), w których już stosun-

kowo niewielka intensywność wnz w krótkim cza-

sie może doprowadzić do uszkodzenia. Wyładowa-

nia te są następstwem miejscowej koncentracji 
naprężeń elektrycznych w izolacji lub na jej po-

wierzchni i powstają zwykle w miejscach wtrąceń 
gazowych lub w pobliżu ostrych krawędzi. Źró-
dłami wnz w izolacji wytłaczanej są pustki we-

wnątrz izolacji lub na styku izolacji i ekranów 
półprzewodzących, niedokładności wykonania 
połączeń i zakończeń kabli (niewypełnione prze-

strzenie, wtrąciny gazowe) oraz miejsca, w których 
rozwija się tzw. drzewienie elektryczne zainicjo-

wane wtrącinami, pustkami lub drzewieniem wod-

nym. W izolacji papierowej źródłem wnz są wtrą-
ciny gazowe powodowane migracją syciwa (pro-

wadzącą do suchości i łamliwości papieru), zawil-
gocenia izolacji oraz zmiany wymiarów powłoki 
ołowianej wskutek zmian temperatury (np. przy 

zmiennym obciążeniu). Proces rozwoju typowych 
defektów powodowanych niedoskonałościami izo-

lacji papierowej i z polietylenu usieciowanego 

przedstawiono na rys. 1a i 1b. 
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a) 

 

b) 

 
 

 

Rys. 1. Proces rozwoju uszkodzenia powodowany wyładowaniami niezupełnymi w izolacji papierowej (a) 

 i z polietylenu usieciowanego (b) 

 

a) b) 

 
 

 

Rys. 2. Rozkład natężenia pola elektrycznego wzdłuż promienia izolacji zawierającej wtrącinę gazową (a)  

i schemat zastępczy pojemności izolacji (b) 

 

Wyładowania niezupełne wykrywa się metodami 

opartymi na zjawiskach świetlnych, akustycznych 

bądź elektrycznych, przy czym w diagnostyce kabli 

wykorzystuje się metody elektryczne wykorzystujące 

fakt, że wynikiem wyładowania niezupełnego jest 

lokalne zakłócenie elektryczne w postaci przejścio-

wego zwarcia małej objętości izolacji. Zjawisko to 

powoduje chwilową zmianę pojemności badanego 

obiektu, którą można mierzyć wykorzystując odpo-

wiednio czułe przyrządy pomiarowe. Czas trwania 

pojedynczego impulsu wyładowania jest rzędu nano-

sekund i z punktu widzenia analizy częstotliwościo-

wej impuls ten ma charakter sygnału szerokopasmo-

wego, o górnej częstotliwości granicznej do 1 GHz. 

Widok izolacji z wtrąciną gazową i rozkład natężenia 

pola elektrycznego wzdłuż promienia izolacji przed-

stawiono na rys 2a, a odpowiadający temu schemat 

zastępczy pojemności na rys. 2b. 

C1 jest pojemnością wtrąciny gazowej natomiast C21 

i C22 pojemnościami kolumny dielektryka pomiędzy 

elektrodami (C2 to pojemność zastępcza kolumny). 

Całkowita pojemność badanego obiektu oznaczona 

jest jako C3. Osłabione miejsca posiadają z reguły 

mniejszą wytrzymałość elektryczną niż dielektryk, 

natomiast natężenie pole elektrycznego jest w nich 

większe. Utrata wytrzymałości elektrycznej w miejscu 

wtrąciny powoduje powstanie wyładowania niezupeł-

nego, z którym  związany jest ładunek qw: 
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Rys. 3. Propagacja impulsu wyładowania niezupełnego w kablu  

(U – źródło napięcia, UP – układ detekcyjny) 

 

 1CUq ww ×D=   (1) 

 

gdzie  

wUD jest różnicą napięcia zapłonu Uz i gaszenia Ug 

wyładowania: 

 

 gzw UUU -=D   (2)  

 

Ze względu na fakt, że wartości pojemności C1  

i C2 nie są znane, nie ma możliwości pomiaru ani 

obliczenia napięcia Uz i ładunku qw. Zgodnie z [2], 

wielkością charakteryzującą poziom wyładowań 

niezupełnych jest tzw. ładunek pozorny qa, odpo-

wiadający ładunkowi, który wstrzyknięty między 

zaciski obiektu badanego, spowodowałby takie sa-

mo wskazanie przyrządu pomiarowego jak impuls 

prądowy wnz, przy czym po przyjęciu założenia, że 

w rzeczywistych warunkach zachodzi nierówność 

C3>>C1>>C2: 

 

 
1

2
2

21

21

C

C
qCU

CC

CC
Uq wwwa =D»

+
D=  (3) 

 

Poziom wyładowań niezupełnych określa się po-

przez pomiar przez czułe układy detekcyjne impulsu 

napięcia na zaciskach badanego obiektu DUC3 zwią-

zanego z wyładowaniem: 
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C
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×
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Właściwa diagnostyka predykcyjna wymaga po-

miaru wyładowań niezupełnych przy najwyższym 

napięciu jakie może się pojawić w systemie. Jeżeli 

przy tym napięciu nie wykryje się żadnych wyłado-

wań, to można uznać, że w najbliższej przyszłości 

wyładowania niezupełne nie powinny być przyczyną 

uszkodzenia, co zostało potwierdzone badaniami [5]. 

Zastosowanie przy pomiarach wyładowań niezupeł-

nych napięcia dwu- lub trzykrotnie przewyższającego 

napięcie znamionowe izolacji może rodzić obawy  

o skutki badań, jednakże doświadczenia wskazują, że 

bardzo rzadko dochodzi do uszkodzeń podczas te-

stów [5] i pomiary wnz uznawane są za nieniszczące, 

szczególnie jeżeli czas ich trwania jest krótki. Oprócz 

poziomu wyładowań niezupełnych bardzo ważnymi 

wielkościami są napięcie początkowe wnz (napięcia 

przy którym wyładowania się pojawiają) oraz napię-

cie gaśnięcia wnz. Niewielka wartość napięcia po-

czątkowego oznacza pojawianie się wyładowań nie-

zupełnych już przy niewielkich przepięciach lub 

nawet przy napięciu roboczym, co w przypadku kabli 

o izolacji z polietylenu w nieunikniony sposób  

w krótkim czasie prowadzi do awarii.  

W ostatnich latach, rozwój w zakresie detekcji sła-

bych sygnałów oraz ich obróbki umożliwił lokaliza-

cję miejsc powstawania wyładowań niezupełnych 

opartą na zasadzie reflektometrii. Sygnał emitowany 

przez źródło wyładowania (osłabione miejsce w izo-

lacji) rozchodzi się w obydwie strony kabla (rys. 3). 

Znając długość kabla i prędkość rozchodzenia się fali 

można określić miejsce defektu poprzez pomiar róż-

nicy czasów dotarcia do czujnika fali bezpośredniej  

i odbitej od przeciwnego końca kabla (alternatywnie 

można mierzyć różnicę czasów przybycia impulsów 

do końców kabla). Pewne informacje dotyczące ro-

dzaju defektu oraz jego położenia można też uzyskać 

na podstawie analizy kształtu impulsu [6].  
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Główne problemy związane z lokalizacją wyłado-

wań niezupełnych to: 

· tłumienie słabego sygnału napięciowego podczas 

jego przemieszczania się wzdłuż kabla; utrudnia to 

wyodrębnienie sygnału odbitego od zakłóceń, 

szczególnie przy długich odcinkach kabli (tłumie-

nie ogranicza maksymalną długość kabla w pomia-

rach do ok. 3-4 km), 

· trudności lokalizowania wyładowań niezupełnych 

w krótkich odcinkach kabli lub gdy źródło znajduje 

się w pobliżu końca kabla z powodu nakładania się 

impulsów pierwotnego i odbitego, 

· brak możliwości lokalizacji w sieciach rozgałęzio-

nych, 

· wpływ zewnętrznych czynników zakłóceniowych 

na pomiary, 

· konieczne duże doświadczenie przy przeprowadza-

niu pomiaru i interpretacji wyników. 

Lokalizacja wyładowań niezupełnych może być 

również prowadzona on-line, tzn. bez wyłączania 

linii spod napięcia, jednakże takie układy pomiaro-

we nie są jeszcze powszechnie stosowane. Głów-

nymi ograniczeniami tej metody są wysokie koszty, 

konieczność instalowania czujników wzdłuż trasy 

kabla (co kilkaset metrów) oraz niewielki odsetek 

wykrywanych defektów – wykrywane są tylko źró-

dła wyładowań o napięciu początkowym nie więk-

szym od napięcia roboczego. Ponadto nie istnieją 

wymagania normatywne dotyczące kalibracji ukła-

dów pomiarowych i dopuszczalnego poziomu wnz. 

Oczywistą zaletą pomiarów on-line jest brak ko-

nieczności wyłączania linii spod napięcia i możli-

wość ciągłego pomiaru.  

 

 

5. PODSUMOWANIE 

 

 

Wybór właściwej metody diagnostyki zależy od 

właściwości badanego kabla (długości, wieku, mate-

riału izolacyjnego itp.), oczekiwanych rezultatów 

(stwierdzenie przydatności do dalszej pracy lub okre-

ślenie przewidywanej dalszej żywotności) oraz do-

stępności aparatury i kwalifikacji obsługi. W ostat-

nich latach coraz więcej zastrzeżeń budzi przeprowa-

dzanie prób napięciowych kabli o izolacji z poliety-

lenu usieciowanego będących w eksploatacji, ze 

względu na niekorzystne skutki tych prób. Jedyną 

metodą pozwalającą na określenie osłabionych 

miejsc linii kablowej bez powodowania degradacji 

izolacji jest pomiar poziomu i lokalizacja wyładowań 

niezupełnych. Systematyczne prowadzenie takich 

pomiarów pozwala na określenie tempa niekorzyst-

nych zjawisk zachodzących w izolacji i wytypowanie 

kabli szczególnie narażonych na awarie. Zebranie 

doświadczeń wynikających z przeprowadzonych 

pomiarów i stwierdzonych uszkodzeń może pozwolić 

na sformułowanie zasad oceny i interpretacji wyni-

ków badań. Pełniejszy obraz stanu izolacji kabla dają 

pomiary wyładowań niezupełnych przeprowadzone 

wraz z innymi badaniami, np. współczynnika strat 

dielektrycznych tg d. 
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