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Wstęp 

Ciągłość dostaw energii elektrycznej jest jednym z podstawowych 
kryteriów oceny operatora sieci. Majątek przedsiębiorstwa w po-
staci aparatury i sieci wysokiego napięcia powinien zatem praco-
wać z optymalną wydajnością. Zjawiskiem, które powoduje stop-
niową degradację układów izolacyjnych transformatorów, roz-
dzielnic, generatorów, silników, linii kablowych i innych kluczo-
wych urządzeń elektrycznych, obniżając ich wytrzymałość elek-
tryczną i prowadząc do awarii, są wyładowania niezupełne (wnz) – 
lokalne wyładowania elektryczne o niskiej energii występujące w 
każdym medium izolacyjnym pod wpływem silnego, niejednorod-
nego pola elektrycznego.  Konsekwencją awarii są koszty wynika-
jące z nieplanowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej 
i niespełnienia wskaźników jakościowych, również kary finansowe 
nakładane przez regulatora. Awarie układów izolacyjnych apara-
tury wysokiego napięcia mogą także skończyć się pożarem, wybu-
chem i poważnymi obrażeniami personelu.  

W przypadku operatorów sieci elektroenergetycznych monitoro-
wanie aktywności wnz jest zatem niezbędnym elementem zapew-
nienia ciągłości dostaw energii i bezpieczeństwa obsługi sieci.  
Jednak monitorowanie majątku w obszarze kontroli aktywności 
wnz nie jest proste i oczywiste. Wyładowania niezupełne w 
układach izolacyjnych mogą być skutkiem wielorakich czynników: 
błędów produkcyjnych, niestarannej instalacji, albo defektów 
materiału pojawiających się w długotrwałej eksploatacji urządzeń i 
sieci. Ponadto wykrywane wyładowania niezupełne o niskim 
poziomie zazwyczaj nie wymagają niezwłocznej reakcji, w 
szczególności jeśli stwierdzony poziom wnz jest niższy niż wartości 
wskazane w międzynarodowej normie  IEC 60270, która często 
uznawana jest za „biblię” pomiarów wyładowań niezupełnych.    

Monitorowanie poziomów wyładowań niezupełnych przez dłuższy 
czas, wykrywanie na bieżąco  zmian w aktywności wnz w układach 
izolacyjnych i śledzenie ich postępu  jest jedynym sposobem za-
pewnienia, że przypadki wymagające pilnej uwagi będą ujawniane 
odpowiednio wcześnie, a także uzyskania pewności, że sieć 
pracuje z optymalną wydajnością.    

Gdy stawką jest sprawność operacyjna wyposażenia technicznego 
sieci elektroenergetycznej, właściciele i operatorzy sieci potrze-
bują niezawodnego i prostego w obsłudze sprzętu pomiarowego i 
jednocześnie merytorycznego, eksperckiego  wsparcia ze strony 
producenta przyrządów.  

 

Marka Power Diagnostix firmy Megger, znana na rynku z szero-
kiego asortymentu ręcznych czujników wnz zapewniających szyb-
kie wyniki testów, poszerzyła wachlarz produktów, oferując       
urządzenia  pomiarowe przeznaczone do szeregu różnych zasto-
sowań, odpowiadające potrzebom producentów sprzętu elek-
trycznego, operatorów sieci elektroenergetycznych i operatorów 
sieci prywatnych w zakładach przemysłowych. Rozbudowa asor-
tymentu przyrządów pomiarowych nastąpiła w 2019 roku, z 
chwilą przejęcia przez firmę Megger niemieckiej spółki Power 
Diagnostix specjalizującej się w pomiarach i diagnostyce wyła-
dowań niezupełnych.     

„Nasi klienci reprezentują różne branże, od operatorów sieci 
regionalnych, do producentów w sektorze wysokich technologii, 
gdzie ciągłość zasilania jest kluczowa” – mówi Tony Wills, inżynier 
ds. wdrożeń w firmie Megger.    

 

Obecnie eksploatowane sieci wysokiego napięcia w Wielkiej 
Brytanii pochodzą w dużej mierze z lat siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych, a więc  badanie aktywności wyładowań 
niezupełnych w tym starzejącym się majątku jest szczególnie 
uzasadnione. Tymczasem technika ciągłego monitorowania 
aparatury za pomocą czujników rejestrujących na bieżąco sygnały 
wnz  i przesyłających je do analizy co kilka sekund dostępna jest 
dopiero od mniej więcej dwóch dekad. Nic dziwnego, zatem, że 
takie systemy są bardziej powszechne w krajach, w których 
infrastruktura elektroenergetyczna jest młodsza, na przykład na 
Bliskim Wschodzie czy w Afryce.  

Tego typu systemy monitorowania wnz coraz częściej też 
pojawiają się w Wielkiej Brytanii, w miarę jak starsze instalacje są 
modernizowane lub wymieniane.    

 

 

 



Raport Utility Week: Postęp w monitorowaniu wyładowań niezupełnych  
 

  
 

 

Podstawy wyładowań niezupełnych 

Gdy materiał izolacyjny poddany jest natężeniu pola elektrycznego 

znacznie silniejszego niż pod normalnym napięciem roboczym, 

może nastąpić przebicie izolacji i chwilowy przepływ dużego prądu 

powodującego powstanie stałej ścieżki przewodzącej, co w rozwa-

żaniach naukowych określa się  terminem „wyładowanie zupełne”. 

Wyładowania niezupełne, natomiast, są to swoiste mikro-

eksplozje w materiale izolacji wywołane wysokim, ale 

dopuszczalnym napięciem, które powodują lokalne przebicia 

małej części izolacji, a w dłuższym czasie prowadzą do 

stopniowego tworzenia ścieżek przewodzących i ostatecznie do 

całkowitego przebicia  – wyładowania zupełnego.     

W powstawaniu wyładowań niezupełnych znaczącą rolę odgry-

wają niedoskonałości materiału izolacyjnego – mikropęknięcia, 

rozwarstwienia lub zamknięte inkluzje gazowe w izolacji stałej, 

pęcherzyki gazu w cieczy elektroizolacyjnej (oleju), a w przypadku 

aparatury w izolacji gazowej – nierównomierności powierzchni 

elementów konstrukcyjnych czy śladowe zawartości wody lub 

swobodne mikrocząstki metalu w medium izolacyjnym. Defekty 

izolacji prowadzące do wyładowań niezupełnych mogą być także 

skutkiem błędów instalacji, np. przecięcia izolacji, albo wynikiem 

normalnego zużycia w okresie eksploatacji.  

Nie wszystkie formy wyładowań niezupełnych są jednakowo po-

ważne w skutkach. Wyładowania koronowe z napowietrznej sieci 

wysokiego napięcia są stosunkowo nieszkodliwe, podczas gdy inne 

rodzaje wyładowań niezupełnych powodują postępująca degrada-

cję izolacji, prowadząc do awarii w czasie od kilku godzin do kilku 

lat.  Pomiary i monitoring wyładowań niezupełnych powinny za-

tem trafnie rozpoznawać typy i lokalizacje defektów wnz, umożli-

wiając identyfikację przypadków pilnych, wymagających nie-

zwłocznego zaplanowania prac remontowych i takich, których 

postęp należy dalej obserwować.         

„Megger oferuje szeroką gamę przyrządów pomiaro-

wych Power Diagnostix o konstrukcji modułowej; 

klienci mają możliwość rozbudowy posiadanych sys-

temów – od wersji podstawowej do zaawansowanej.” 

Tony Wills, inżynier ds. wdrożeń, Megger  

Jak mierzone są wyładowania niezupełne 
Transformatory, rozdzielnice, silniki elektryczne czy instalacje ka-

blowe zazwyczaj nie zapewniają łatwego dostępu w celu dokona-

nia inspekcji lub przeprowadzenia pomiarów zjawisk zachodzących 

wewnątrz aparatury i osprzętu. W przypadku pomiarów wyłado-

wań niezupełnych opracowano jednak szereg metod pozwalają-

cych „zajrzeć” do wnętrza badanych urządzeń i instalacji. Metody 

pomiaru wyładowań niezupełnych wykorzystują fakt, że aktyw-

ność wnz emituje fale dźwiękowe i sygnały elektromagnetyczne. 

Modułowe systemy pomiarowe firmy Megger zapewniają za-

równo pomiary „offline”, czyli na urządzeniach wyłączonych z 

ruchu, jak też badania diagnostyczne „online” - w czasie normalnej 

pracy aparatury i sieci. „Jest to szeroka gama przyrządów pomia-

rowych o konstrukcji modułowej; klienci mają możliwość rozbu-

dowy posiadanych systemów – od wersji podstawowej do zaa-

wansowanej” – mówi inżynier Wills. 

Aby przeprowadzić pomiary w oparciu o sygnały elektryczne bar-

dzo wysokiej częstotliwości (UHF) emitowane przez wyładowania 

niezupełne, do układu pomiarowego wysyła się najpierw impulsy o 

znanej wartości ładunku w celu kalibracji układu, a następnie mie-

rzy się odchylenia od oczekiwanych wartości, by stwierdzić 

obecność wnz. Jeśli mierzony poziom wyładowań niezupełnych 

jest niższy niż graniczna wartość dopuszczalna, uznaje się, że 

badana aparatura lub instalacja pozytywnie przeszła test. Wartości 

graniczne określone są w międzynarodowej normie IEC 60270. 

Pomiary wymagają zastosowania urządzeń sprzęgających odbie-

rających impulsy elektryczne wnz. Sygnały wysokiej częstotliwości 

są odpowiednio przetwarzane i wysyłane do modułu akwizycji 

danych, często przechodząc najpierw przez przedwzmacniacz od-

filtrowujący niepożądane sygnały tła. Do wykrywania sygnałów 

wnz w kablach lub przewodach uziemiających transformatorów 

najczęściej używane są przekładniki prądowe częstotliwości ra-

diowych (RFCT), którymi można łatwo objąć badane kable lub 

przewody.    

Urządzenia monitorujące Power Diagnostix prezentują sygnały 

elektryczne wnz w postaci obrazów fazowo rozdzielczych (PPRD), 

w których charakterystyczne wzorce impulsów można odnieść do 

poszczególnych typów wyładowań. Ocena rozkładów fazowo roz-

dzielczych pozwala zidentyfikować typ defektu izolacji.  

Niektóre obrazy PPRD przedstawiają typowe, rozpoznawalne pro-

blemy, na przykład rozwarstwienie izolacji stałej (celulozowej) 

transformatora. W innych przypadkach konieczna jest bardziej 

zaawansowana analiza, pozwalająca określić  charakter i lokaliza-

cję uszkodzenia z dokładnością kilku centymetrów. „W takich 

przypadkach często potrzebna jest wiedza ekspercka, by prawi-

dłowo zinterpretować dane. Taką analizę oferują nasi niemieccy 

koledzy” – zapewnia inżynier Wills.   

W każdym zastosowaniu wymagany jest solidny sprzęt pomia-

rowy, wytrzymujący warunki pracy w terenie. Ta cecha sprzętu 

pomiarowego jest szczególnie ważna w przypadku ciągłego moni-

torowania aparatury. „Zważywszy, że transformatory mocy eks-

ploatowane są przez 40 czy 50 lat, zainstalowane urządzanie mo-

nitorujące powinny funkcjonować niezawodnie przez taki właśnie 

okres czasu, a więc muszą być solidne i wytrzymałe. Nasze sys-

temy modułowe pozwalają na wymianę elementów i czujników w 

okresie eksploatacji, przy jednoczesnym zachowaniu pozostałej 

części konstrukcji. Nasz sprzęt charakteryzuje się wysokimi para-

metrami technicznymi, jest łatwy w obsłudze i można go unowo-

cześniać” – mówi inżynier Wills.  

Wyładowaniom niezupełnym towarzyszy również emisja sygnałów 

akustycznych o częstotliwościach słyszalnych. W porównaniu z 

sygnałami elektrycznymi fale dźwiękowe przemieszczają się sto-

sunkowo wolno, z prędkością zależną od medium, w którym pro-

pagują, czy to będzie olej, metal, czy gaz. Zastosowanie kilku czuj-

ników akustycznych rozmieszczonych w różnych punktach apara-

tury pozwala zlokalizować defekty izolacji generujące wnz za po-

mocą analizy opóźnień sygnałów akustycznych.  Jednak pomiar 

emisji akustycznej sam w sobie nie dostarcza informacji uzasad-

niającej podjęcie czynności naprawczych. Zazwyczaj jest to infor-

macja wstępna – pierwszy krok do precyzyjnego rozpoznania 

charakteru i dokładnej lokalizacji uszkodzenia.  

W przypadku transformatorów olejowych decyzja o wykonaniu 

pomiarów wyładowań niezupełnych często zapada po analizie 

wyniku badania zawartości gazów rozpuszczonych w oleju (DGA), 

jako że aktywność wnz wyzwala gazy wewnątrz kadzi. Tempo wy-

dzielania gazów może również wskazywać stopień nasilenia ak-

tywności wnz. Jednak analiza DGA zawiera niewiele, lub wręcz 

wcale, użytecznych informacji o lokalizacji źródła wyładowań nie-

zupełnych.    
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Sprzęt pomiarowy do diagnostyki wyładowań niezupełnych 

Firma Power Diagnostix wchodząca w skład grupy 

Megger oferuje kompletny asortyment systemów 

pomiarowych wnz wraz z osprzętem wymiennym, 

wspólnym dla wielu przyrządów, takim jak czujniki, 

sprzęgacze, kable, przetworniki częstotliwości i 

przedwzmacniacze eliminujące  szumy tła. 

  

Zestaw ICMsystem 

Zestaw ICMsystem, współpracujący zarówno z czujnikami 

UHF i akustycznymi, zaprojektowany jest w szczególności 

do pomiarów transformatorów mocy wysokiego napięcia. 

Pomiary można wykonać w warunkach „offline” w fabryce 

lub laboratorium, albo „online” w warunkach normalnej 

pracy aparatury. Jednostka pomiarowa współpracuje z 

szeroką gamą sprzęgaczy Meggera – czwórnikami, 

przekładnikami prądowymi i kondensatorami 

sprzęgającymi, rozpoznawanymi w jednostce głównej 

systemu, w której wybierany jest tryb pracy odpowiedni do 

wykonywanego zadania.  

 

Zestaw ICMcompact 

ICMcompact jest uniwersalnym detektorem cyfrowym wnz 

przeznaczonym do oceny kondycji układów izolacyjnych 

średniego i wysokiego napięcia – przekładników 

pomiarowych, rozdzielnic, kabli, izolatorów i pojedynczych 

elementów aparatury elektrycznej. Podobnie jak 

ICMsystem, zestaw ICMcompact może być użyty zarówno w 

przemyśle i laboratoriach w procedurach kontroli i 

zapewniania jakości, jak też w diagnostyce aparatury w 

terenie z zastosowaniem różnego rodzaju sprzęgaczy i 

przedwzmacniaczy. Detektor ICMcompact jest urządzeniem 

autonomicznym, ale może współpracować z laptopem z 

zainstalowanym oprogramowaniem Power Diagnostix.     

ICMmonitor 

ICMmonitor jest nieinwazyjnym cyfrowym detektorem 

wyładowań niezupełnych instalowanym długookresowo w 

celu monitorowania izolacji systemów i aparatury średniego 

i wysokiego napięcia. Użytkownik może nastawić progi 

alarmowe dla wybranych poziomów wnz. Modułowy system 

może być zastosowany do ciągłego monitorowania maszyn 

wirujących, systemów kablowych, transformatorów mocy i 

rozdzielnic w warunkach normalnej pracy sieci i aparatury.  

 

ICMflex 

Przyrządy pomiarowe serii ICMflex przeznaczone są do 

diagnostyki i lokalizacji wyładowań niezupełnych a także 

pomiarów współczynnika strat dielektrycznych (tg delta) 

kabli rozdzielczych w warunkach terenowych.  Zakres 

badanych materiałów obejmuje zarówno starzejące się 

kable o izolacji polimerowej jak też kable bardzo wysokich 

napięć o izolacji XLPE.     

AIAcompact 

AIAcompact jest uniwersalnym, przenośnym przyrządem 

przeznaczonym do pomiarów wyładowań niezupełnych 

metodami akustyczną i elektryczną (UHF) w rozdzielnicach z 

izolacja gazową (GIS) a także transformatorach i osprzęcie 

kablowym. Dzięki konkurencyjnej cenie jest to przyrząd 

popularny wśród operatorów sieci, wprowadzający 

użytkowników w świat pomiarów wyładowań niezupełnych 

(więcej informacji na stronie internetowej firmy Megger).  
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Znaczenie pomiarów wyładowań niezupełnych 

w eksploatacji rozdzielnic GIS 

Rozdzielnice w izolacji gazowej (GIS) są niezwykle ważnym ele-

mentem każdej sieci rozdzielczej. W przypadku tych urządzeń pola 

elektryczne o wysokim natężeniu skupione są w stosunkowo małej 

przestrzeni, stąd ewentualne awarie mogą prowadzić do rozle-

głych zniszczeń i długotrwałych przerw w dostawie energii. 

Ponadto gaz stosowany w tych rozdzielnicach – mający doskonałe 

właściwości izolacyjne sześciofluorek siarki (SF6) – jest również 

gazem cieplarnianym, bardziej niż jakakolwiek inna znana sub-

stancja. Planowany okres eksploatacji rozdzielnic GIS można prze-

dłużyć, wykonując regularne pomiary wnz, na przykład przyrzą-

dem Power Diagnostix AIAcompact firmy Megger (zobacz zdjęcie 

powyżej).  

Sygnały emitowane przez impulsy wnz są oczywiście uwięzione 

wewnątrz rozdzielnicy GIS, ale stosując odpowiednie czujniki i 

sprzęgacze można je wykryć, wzmocnić i przetworzyć na czytelne 

sygnały i odczyty poddawane dalszej analizie. System AIAcompact 

odbiera sygnały wnz za pośrednictwem zarówno czujników emisji 

akustycznej i czujników UHF. Dzięki możliwości zastosowania obu 

typów przetworników, mobilności i solidności wykonania oraz 

łatwej obsłudze, zestaw AIAcompact jest uniwersalnym urządze-

niem pomiarowym odpowiednim do pomiarów wnz w różnych 

rodzajach aparatury elektrycznej. 

Defekty wewnętrzne rozdzielnicy GIS, które mogą być źródłem 

wyładowań niezupełnych to między innymi swobodne cząstki ma-

terii znajdujące się w medium izolacyjnym, poluzowane połącze-

nia, cząstki zanieczyszczeń na powierzchni izolatora, pęknięcia w 

izolatorze, czy też mikroostrza na powierzchni szyny wysokonapię-

ciowej lub obudowie rozdzielnicy. W celu wykrycia i zlokalizowania  

defektów generujących sygnały wnz, przetworniki UHF montuje 

się na przykład na kołnierzach połączeniowych czy też powierzchni 

okienka rewizyjnego. Na dużych przedziałach rozdzielnic GIS ko-

nieczne może być wykonanie kilku pomiarów.     

    

 

Większość nowoczesnych rozdzielnic GIS wyposażona jest w wbu-

dowane czujniki UHF, przygotowane do przeprowadzania pomia-

rów. Do kontroli poziomu wyładowań niezupełnych można więc 

użyć zarówno czujników zewnętrznych, jak też wbudowanych na 

stałe w aparaturę. Sygnały pochodzące z czujników wbudowanych 

są zazwyczaj silniejsze, a więc wymagają zastosowania modułów 

IPU (Input Protection Unit) zabezpieczających wejścia  jednostki 

monitorującej. 

W przypadku defektów takich jak zanieczyszczenie w postaci swo-

bodnych cząstek metali, „skaczących” pod wpływem impulsów 

wnz (skąd ich nazwa – hopping albo bouncing particles), wykrywa-

nie aktywności wyładowań niezupełnych metodą akustyczną jest 

znacznie skuteczniejsze, niż metodą elektryczną. Przetworniki 

akustyczne najczęściej montuje się na spodniej ścianie obudowy 

(rury) rozdzielnicy, jako że swobodne cząstki metali gromadzą się 

zazwyczaj u dołu aparatu.  

Oprócz obrazów fazowo rozdzielczych sygnałów UHF, przyrząd 

AIAcompact wyświetla wyniki pomiarów emisji akustycznej w 

trybie „czasu ulotu”, wskazując odległość pokonaną przez swo-

bodne cząstki, co pozwala oszacować liczbowo niektóre defekty i 

określić stopień nasilenia zjawiska.    

Zalety i korzyści pomiarów wyładowań 

niezupełnych  

W przedsiębiorstwach sieciowych pomiary wyładowań niezupeł-

nych są zazwyczaj wdrażane w ramach strategii konserwacji CBM 

(tj. opartej na stanie technicznym urządzeń). Celem tej strategii 

jest zwiększenie niezawodności sieci, redukcja nieplanowanych 

wyłączeń zasilania, zwiększenie bezpieczeństwa i przedłużenie 

czasu eksploatacji i tym samym opóźnienie wymiany majątku.  

Po stwierdzeniu niesprawności o niskim stopniu ryzyka, w wielu 

wypadkach możliwe jest kontynuowanie eksploatacji 

transformatora czy rozdzielnicy, jednocześnie zmniejszając 

obciążenie tych urządzeń, do czasu, gdy możliwe będzie 

wyłączenie ich z ruchu w celu przeprowadzenia remontu. Niekiedy 

jednak konieczny jest pilny remont aparatury.   

Pomiary wyładowań niezupełnych mogą dostarczyć informacji o 

charakterze  wymaganych czynności naprawczych przed rozpoczę-

ciem procedury remontowej, eliminując konieczność wykonania 

rozległych badań diagnostycznych w celu zlokalizowania miejsca 

uszkodzenia dielektryka.  Informacje uzyskane na podstawie po-

miarów wnz pozwalają określić, czego można się spodziewać po 

otwarciu transformatora czy rozdzielnicy, ułatwiając tym samym 

przygotowanie prac remontowych.  To z kolei pozwala skrócić czas 

wyłączeń planowanych i nieplanowanych i zwiększyć bezpieczeń-

stwo dostaw energii elektrycznej. Operatorzy sieci zazwyczaj rów-

nież oczekują precyzyjnych danych o poziomie aktywności wyła-

dowań niezupełnych w chwili zakupu nowej aparatury. „Planując 

zakup nowego transformatora wysokiego napięcia, klienci okre-

ślają wymagania dotyczące aktywności wnz, a producent apara-

tury musi udowodnić na podstawie protokołu końcowych badań 

fabrycznych, że izolacja urządzenia jest odpowiednio wysokiej 

jakości” – stwierdza inżynier Wills. 

Rozdzielnica wyłączona z ruchu na czas pomiarów diagnostycz-

nych lub remontu, przed przywróceniem do eksploatacji zazwyczaj 

poddawana jest testom sprawdzającym poziom aktywności wnz. 

Wyniki pomiarów poziomu wyładowań niezupełnych w okresie 

eksploatacji aparatury elektrycznej najczęściej odnoszone są do 

wartości wyjściowych, uzyskanych w badaniach odbiorczych w 

fabryce lub w poprzednich pomiarach i badaniach diagnostycz-

nych.    
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„Lepsze rozpoznanie stopnia aktywności 
wyładowań niezupełnych i tym samym 
właściwości izolacyjnych gazu oznacza możliwość 
uniknięcia zbędnych napraw rozdzielnic GIS i 
większą zdolność przewidywania i zapobiegania 
awariom”.   

Firmy ubezpieczeniowe i ich agenci mogą w warunkach 
ubezpieczenia zastrzec konieczność wykonywania pomiarów 
wyładowań niezupełnych w ubezpieczanym majątku, takim jak 
transformatory i rozdzielnice, których wartość często liczona jest 
w milionach funtów. „Badanie aktywności wnz zwiększa pewność 
ubezpieczycieli, że właściciel majątku rzetelnie dba o jego 
bezpieczeństwo” – zauważa inżynier Wills.  

Kontrola aktywności wyładowań niezupełnych ma również wymiar 
środowiskowy. Przede wszystkim rozwój źródeł generacji 
rozproszonej wymaga coraz większej liczby aparatury łączeniowej 
umożliwiającej odbiór i dystrybucję mocy. Wiele lokalnych sieci 
ma już niewiele miejsca, by zapewnić bezpieczne nowe przyłącza. 
W tej kwestii szczególna rola przypada zarządzaniu majątkiem, z 
uwzględnieniem precyzyjnego planowania remontów i inwestycji, 
a więc również kontroli wyładowań niezupełnych w sieci i 
urządzeniach.  

Rozdzielnice w izolacji gazowej (GIS) stanowią szczególne 
wyzwanie dla środowiska. W rozdzielnicach tego typu medium 
izolacyjnym i gaszącym łuk elektryczny jest sześciofluorek siarki 

(SF6), który z jednej strony jest bardzo skutecznym izolatorem, ale 

jednocześnie ma właściwości gazu cieplarnianego. Przyłączanie do 
sieci nowych instalacji odnawialnych źródeł energii spowodowało 
w ostatnich latach zwiększenie liczby eksploatowanych rozdzielnic, 
z których zdecydowana większość to aparatura GIS, gdzie medium 
izolacyjnym jest sześciofluorek siarki, choć w ostatnich latach 
dostępne są także alternatywne gazy izolacyjne.      

 

    

 

Badania przeprowadzone w 2018 roku przez naukowców 
Uniwersytetu  Cardiff (Walia) analizujące dane raportowane przez 
sześciu regionalnych operatorów sieci rozdzielczych i operatorów 
sieci przesyłowych wykazały, że w okresie 2010/11 do 2015/16 
zasoby sześciofluorku siarki w rozdzielnicach GIS wzrastały o około 
40 ton rocznie. Raporty operatorów sieci rozdzielczych co prawda 
przekonują, że w tym okresie emisja SF6 z rozdzielnic GIS do 
atmosfery nie zwiększyła się prawie wcale, jednak rosnąca 
całkowita objętość tego gazu w rozdzielnicach stanowi 
potencjalne zagrożenie wycieku. Lepsze rozpoznanie stopnia 
aktywności wyładowań niezupełnych i tym samym parametrów 
izolacyjnych gazu oznacza możliwość uniknięcia zbędnych napraw 
rozdzielnic GIS i większą zdolność przewidywania i zapobiegania 
awariom.   

Innym ważnym argumentem przemawiającym za koniecznością 
stosowania diagnostyki wnz są kwestie BHP. Zgodnie z regulacjami 
ESQCR (Bezpieczeństwo, Jakość i Ciągłość Zasilania) 
obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, regionalni operatorzy sieci 
rozdzielczych zgłaszają każdą nieplanowaną przerwę w zasilaniu 
związaną z uszkodzeniem sprzętu do Głównego Inspektoratu 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (HSE). Ze statystyk HSE wynika, że 
w okresie 2014/15 do 2018/19 zgłaszano średniorocznie 14 000 
zdarzeń, ale w ostatnim roku tego okresu liczna incydentów 
wzrosła do 14 992. Wyładowania niezupełne w układach 
izolacyjnych nie są, co prawda, jedynym czynnikiem prowadzącym 
do niesprawności urządzeń i instalacji, ale uważane są za jedną z 
głównych przyczyn awarii elektrycznych.       

 

Wnioski 
Wyładowania niezupełne są obecne w aparaturze 
elektrycznej WN od początku istnienia aparatów, 
maszyn i sieci wysokiego napięcia. Natomiast 
pierwsze metody pomiaru wnz pojawiły się nieco 
ponad 50 lat temu.  W miarę rozwoju 
elektroenergetyki gwałtownie rośnie też liczba i 
różnorodność aparatury elektrycznej i 
jednocześnie rosną koszty awarii, stąd operatorzy 
sieci oczekują coraz to lepszych metod oceny 
stanu technicznego eksploatowanego majątku.  

Przyrządy pomiarowe do diagnostyki wyładowań 
niezupełnych oferowane przez firmę Megger, 
dzięki modułowej konstrukcji i współdzielonym 
osprzęcie, zaspokajają potrzeby użytkowników – 
od podstawowych pomiarów, których celem jest 
wykrycie aktywności wnz do pełnej diagnostyki ze 
wskazaniem lokalizacji defektów izolacji.  

W dzisiejszych czasach dostęp do rzetelnej infor-
macji odgrywa niebagatelną rolę w wielu dziedzi-
nach życia człowieka. W obszarze pomiarów i dia-
gnostyki wyładowań niezupełnych wszechstronny 
asortyment narzędzi pomiarowych firmy Megger 
zapewnia uzyskanie danych koniecznych do wdra-
żania racjonalnych strategii konserwacji, utrzyma-
nia i wymiany majątku elektrycznego.  

 

 
 


