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MOTTO: 

Ale zimno, ale mróz, ci heca z tym Celsjuszem. Ciągle minus a 

nie plus, z robotą dziś nie ruszę. Nie będzie się zabawić za co, nie 

będzie za co wziąć na ząb bo mnie paluszki czucie tracą na taki 

ziąb! [1] 



Streszczenie 

 W referacie zaprezentowano skrótowo 

zagadnienie wpływu biegunowości napięcia na 

wytrzymałość izolacji elektrycznej. Wykazano, że 

biegunowość ujemna napięć unipolarnych 

stanowi większe zagrożenie niż dodatnia. 

Omówiono także jaki wpływ ma biegunowość 

napięć stałych i udarowych na wytrzymałość 

izolacji transformatorów energetycznych. 
 



1. Wstęp 

 W systemie energetycznym Polski linię prądu stałego 

mamy tylko w stacji elektroenergetycznej Słupsk 

Wierzbięcino gdzie kabel prądu stałego 450 kV łączy tę stację 

ze stacją Starnö w Szwecji. I tylko transformatory w tej stacji 

są narażone na obecność składowej stałej napięcia w 

uzwojeniach przyłączonych do przekształtników.  

 Wszystkie pozostałe transformatory w Polsce mają 

narażenia jednobiegunowe tylko w postaci przepięć 

łączeniowych i przepięć atmosferycznych. W przypadku 

napięć jednobiegunowych istotną cechą jest ich biegunowość. 

Przy napięciu przemiennym biegunowość napięcia ma 

znaczenie przy rozpatrywaniu zjawiska ulotu w liniach 

elektroenergetycznych napowietrznych.  
 



 Znacznie trudniejszym zagadnieniem są narażenia od przepięć 

piorunowych (LI - lighting impulse), których zachowanie w uzwojeniu 

jest skomplikowane, a rozkłady napięć są nieliniowe. 

 Transformatory energetyczne przechodzą u producenta cykl 

badań odbiorczych, w skład którego wchodzą miedzy innymi próby 

udarami łączeniowymi i próby udarami piorunowymi. 

W obydwu przypadkach stosuje się udary o biegunowości ujemnej. 

Warto wiedzieć dlaczego.  

 Transformatory współpracujące z liniami prądu stałego 

(transformatory HVDC) dodatkowo poddawane są próbom 

wytrzymałości elektrycznej przy rewersji napięcia stałego (PR – Polarity 

Reversal test). 

 Referat ma na celu pokazanie jak biegunowość napięcia stałego 

czy udarów napięciowych warunkuje narażenia i wytrzymałość izolacji. 



 

2. WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA 

 Wytrzymałość elektryczna układów izolacji papierowo-olejowej 

typu transformatorowego przy napięciu przemiennym zależy od 

wytrzymałości odstępów olejowych gdzie natężenia pola elektrycznego 

są większe niż w odstępach papierowych czy preszpanowych, 

odpowiednio do niższej przenikalności względnej oleju względem 

papieru (~ 2.2/4.5). Przy napięciu stałym, gdy mamy do czynienia z 

polem przepływowym, natężenia zależą od przewodności odstępów 

izolacyjnych i wówczas większe natężenia występują w odstępach 

izolacji stałej gdzie przewodność jest odpowiednio mniejsza niż w oleju i 

dodatkowo zależy od kilku czynników jak np. temperatura czy natężenie 

pola. 

 Wytrzymałość odstępów olejowych zależy od wielu czynników, 

w tym przykładowo najważniejsze to:  geometria elektrod;  materiał 

elektrod; chemiczna czystość oleju; fizyczna czystość oleju;  kształt i 

czas oddziaływania napięcia (DC czy AC, częstotliwość,  kształt udaru  

dla SI  oraz LI) etc. 



  Dla napięcia DC, SI oraz LI dodatkowo ważna jest biegunowość 

napięcia, co z kolei związane jest z sekwencją narażeń napięciowych, 

symetrią napięciową i stopniem niejednorodności pola elektrycznego. 

 Pomijając czynniki chemiczne i fizyczne zacząć należy od 

geometrii elektrod. W układach z elektrodami płaskimi, czyli w układach 

o polu równomiernym biegunowość napięcia nie ma żadnego znaczenia 

bo obojętnym jest która z elektrod jest katodą, a która anodą. W układach 

o polu równomiernym nie występują pośrednie formy wyładowań takie 

jak ulot czy snopienie. Występuje tylko przeskok (w układach z izolacją 

samoregenerujacą się np. powietrzną) lub przebicie (gdy izolacja ulega 

trwałemu uszkodzeniu). Zatem ze względu na biegunowość napięcia 

ciekawe są tylko układy o polu nierównomiernym. Skrajnym, 

wzorcowym układem o polu nierównomiernym jest układ 

pręt-płyta. 



 Mechanizm wyładowań elektrycznych w powietrzu, w 

polach nierównomiernych 

 Na rysunku pokazano układ ostrze płyta o promieniu 

zaokrąglenia ostrza r, odstępie elektrod a oraz napięciu 

między elektrodami U. Na powierzchni pręta natężenie pola 

elektrycznego K jest znacznie większe niż przy płycie i można 

powiedzieć, że jest ono proporcjonalne do ilorazu napięcia i 

promienia 

 
 



 

 

Rys.1a. Układ pręt – płyta [3] Rys.1b. Ko – natężenie pola na ostrzu;            

Kx – natężenie pola w przestrzeni 

międzyelektrodowej 
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 Natomiast w przestrzeni międzyelektrodowej pole elektryczne 

jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości od powierzchni 

ostrza. 



 

 
Rys.2a Rozkład pola w przestrzeni międzyelektrodowej;  

Lina przerywana zaznacza obszar jonizacji 
Rys.2b Rozkład pierwszego współczynnika Townsenda: 

xo – obszar gdzie  > 0 

 

 Zależność natężenia Kx od odległości x od powierzchni ostrza podaje rysunek 2a. 

Współczynnik jonizacji zderzeniowej jest większy od zera tylko w obszarach gdzie jest 

spełniony (w warunkach normalnych) warunek K>21 kV/cm. Zatem istnieje pewne x0, poza 

którym  = 0. Ponieważ współczynnik jonizacji zderzeniowej  jest proporcjonalny do 

natężenia pola elektrycznego K, zatem wykres zależności  od odległości x od powierzchni 

ostrza może wyglądać jak na rys. 2b. Jeśli pole pod krzywą z rys. 2b ma wartość 

wystarczająco dużą (czyli gdy jest spełniony warunek samoistności wyładowania) to nastąpi 

wyładowanie samoistne. Jednakże wyładowanie samoistne w układzie z polem 

nierównomiernym nie jest równoznaczne z przeskokiem, jak to było w układach płaskich. 

W układach o polu nierównomiernym istnieją pośrednie formy wyładowań jak ulot, 

snopienie i dopiero przeskok. 



 Powyższe uwagi są słuszne niezależnie od tego jaka jest 

biegunowość elektrody ostrzowej. Jednakże mechanizm wyładowań 

należy rozpatrzyć oddzielnie dla każdej z biegunowości potencjału 

elektrody prętowej. 

1.   Pręt ma biegunowość ujemną.  

 Emisja elektronów z ostrza, wywołana zewnętrznymi fotonami 

zapoczątkowuje rozwój lawin. Napięcie jest odpowiednio wysokie, by 

strefa x0 była większa od zera (rys. 2b) lecz na tyle niskie, by strefa ta 

była mniejsza od odstępu elektrod a. Jeśli warunek samoistności nie 

jest spełniony to lawiny zanikają i wyładowań nie ma. Spełnienie 

warunku samoistności to warunek zapoczątkowania wyładowań 

ulotowych. Przy zapoczątkowaniu snopienia, niektóre z lawin 

zaczynają dojrzewać (osiągając 109 elektronów) i przemieniają się w 

strimery. Strimery trafiają do obszaru słabego pola elektrycznego i po 

przejściu pewnej drogi zanikają. Lawiny dochodzą najwyżej do x0 

natomiast strimery deformując pole własnym ładunkiem przechodzą 

dalej nie osiągając odległości a. Dalsze zwiększanie napięcia prowadzi 

do rozszerzenia strefy strimerów i w efekcie do przeskoku. 



1. Pręt ma biegunowość dodatnią.  

 Przy ostrzu dodatnim fotoemisja wystąpić nie może. Jednak ulot 

z ostrza dodatniego również zachodzi. Jeśli w obszarze silnego pola 

elektrycznego w pobliżu ostrza, czyli w strefie poniżej odległości x0 od 

ostrza, zostanie wskutek fotojonizacji wywołanej zewnętrznym fotonem 

wyzwolony elektron to może powstać lawina skierowana ku ostrzu. 

Warunki inicjowania tych lawin są jednak bardzo trudne, gdyż energia 

jonizacji cząstek gazu jest znacznie wyższa od pracy wyjścia z metalu 

(kilkanaście/kilka eV) czyli Ej > Ew, więc: 

czyli napięcie progu ulotu jest niższe jeśli biegunowość ostrza jest 

ujemna (stąd biegunowość napięcia w elektrofiltrach – dodatkowo duża 

różnica względem napięcia przeskoku), a wyższe gdy jest dodatnia. Przy 

napięciu przemiennym ulot rozpoczyna się w ujemnej połówce napięcia. 



 Jednakże warunki rozwoju lawin są, w przypadku ostrza 

dodatniego, znacznie lepsze bowiem lawina porusza się w kierunku 

wrastających wartości natężenia pola elektrycznego, czyli przy rosnącej 

wartości współczynnika jonizacji zderzeniowej. Zatem w przypadku 

ostrza dodatniego są znacznie lepsze warunki przemiany lawiny w 

strimer, stąd: 

co oznacza, że napięcia progu snopienia i progu przeskoku są niższe przy 

biegunowości dodatniej. 

 Tak więc w układzie ostrze-płyta napięcie początkowe ulotu jest 

niższe przy ostrzu ujemnym natomiast napięcie snopienia i napięcie 

przeskoku są niższe przy ostrzu dodatnim. Różnice dochodzą do 40%. 

Przy napięciu przemiennym ulot zaczyna się w półokresie ujemnym na 

ostrzu natomiast przeskok występuje, gdy na ostrzu jest półokres 

dodatnim (podobnie jest w liniach napowietrznych). Ponieważ udary 

napięciowe są przebiegami unipolarnymi, więc wszystkie powyższe 

uwagi dotyczą również napięć udarowych. 



Przykładowe dane eksperymentalne dla izolacji papierowo-olejowej; 
 

 
 

 

 
 

Rys. 17a. Model izolacji transformatora [9]  Rys. 17b. Napięcie przebicia DC dla modelu izolacji 

transformatora z rys. (a) [9] 

 

 

 

 
 

 

 
 

Rys. 17a. Model izolacji transformatora [9]  Rys. 17b. Napięcie przebicia DC dla modelu izolacji 

transformatora z rys. (a) [9] 

 

 

Rys. 3a Model izolacji transformatora [4] Rys. 3b Napięcie przebicia DC dla modelu jak na rys. 3a  

 



  Jak wynika z powyższego rysunku, dla izolacji typu 

transformatorowego (przykład dotyczy izolacji jarzmowej) 

biegunowość napięcia stałego nie odgrywa większej roli. Wynika 

to z faktu, że konstruuje się układ izolacyjny z maksymalnym 

zbliżeniem do układu z polem równomiernym, W izolacji głównej 

warunek równomierności pola jest jeszcze lepiej spełniony. Zatem 

dla izolacji wewnętrznej transformatora jest obojętne jaka 

biegunowość będzie miał udar probierczy.  

 Nie jest to natomiast obojętne dla izolacji zewnętrznej typu 

przepust-kadź czy przepust-przepust.  W tych przypadkach mamy 

do czynienia z izolacją powietrzną i z polem silnie 

nierównomiernym, gdy biegunowość napięcia ma decydujące 

znaczenia. Zatem by uniknąć podczas prób odbiorczych 

przeskoków na zewnątrz transformatora stosujemy udary ujemne, 

dla których napięcie przeskoku jest znacznie większe niż dla 

udarów dodatnich. 
 



ZAGROŻENIA 

1. Zarys teorii wyładowań atmosferycznych 

 Wyładowania atmosferyczne występują w ośmiu postaciach. 

Cztery gdy wyładowanie się zaczyna i nie dochodzi do ziemi i cztery gdy 

kończy się wyładowaniem doziemnym. Interesujące są tylko 

wyładowania zupełne: 

 

Rys. B_3 Rodzaje wyładowań doziemnych 
 

 
Rys.4 Typy wyładowań doziemnych zupełnych 

 



  Nie wnikając w szczegóły mechanizmu 

wyładowań atmosferycznych można powiedzieć, że 

dominującą formą wyładowań atmosferycznych są 

wyładowania typu 1b, czyli wyładowania odgórne 

ujemne. Jest to szczególne wyraźne w terenach 

nizinnych. Zatem  z punktu widzenia narażeń 

piorunowych przy wyładowaniu bezpośrednim, udar 

ujemny stanowi częstsze narażenie niż udar dodatni.  
 



2. Zagrożenia od fal przychodzących do podstacji 

 Podstacja elektroenergetyczna wysokiego napięcia, której istotną 

częścią jest transformator jest chroniona przed bezpośrednimi 

wyładowaniami atmosferycznym siecią zwodów (zwykle pionowych), 

które mają zapewnić stuprocentową ochronę. Zatem transformator może 

być zagrożony tylko przepięciami piorunowymi przychodzącymi z linii 

napowietrznej. Linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia chronione 

są przewodami odgromowymi, których zadaniem jest niedopuszczenie  

do bezpośredniego wyładowania do przewodów fazowych linii. Zatem 

do przewodów fazowych linii fala przepięciowa może się przedostać 

wskutek zaindukowania lub wskutek tzw. przeskoku odwrotnego czyli 

przeskoku od uziemionego słupa do przewodu fazowego.  

 Do przeskoku odwrotnego dochodzi gdy przekroczony zostaje 

piorunowy poziom izolacji linii, czyli najniższa wartość szczytowa Ip 

prądu pioruna, przy której, dla założonej stromości sp tego prądu, 

występuje przeskok na izolacji linii. Piorunowy poziom izolacji linii 

zależy głównie od:  rezystancji uziemień słupów;  wysokości słupów; 

długości (wysokości) izolatorów liniowych. 



  Im napięcie znamionowe linii jest niższe tym wysokość 

(długość) izolatorów liniowych jest mniejsza - mniejsze jest 

napięcie przeskoku wzdłuż izolatora i piorunowy poziom 

izolacji linii maleje. W liniach ŚN, gdzie piorunowy poziom 

izolacji linii jest niewielki, stosowanie przewodów 

odgromowych traci sens, gdyż przy każdej wartości 

szczytowej prądu pioruna zachodzi przeskok odwrotny. W 

strefach podzwrotnikowych o większej liczbie dni burzowych 

niż w Polsce, również w liniach średnich napięć stosuje się 

przewód odgromowy wysunięty na pewną wysokość ponad 

przewody fazowe w celu zmniejszenia składowej indukowanej 

napięcia na słupie (rys. 5). 



Rys. 5. Linie średniego napięcia w Tajlandii 



 Linie wyższych klas napięciowych są zwykle chronione 

przewodami odgromowymi na całej długości, natomiast linie SN chroni 

się jedynie na długości tzw. podejścia do stacji energetycznej 

(15 km). Na takim podejściu stosuje się dodatkowe zabiegi zmierzające 

do podwyższenia piorunowego poziomu izolacji linii. Przykłady takich 

zabiegów to: zmniejszanie rezystancji uziemień - jest to szczególnie 

kosztowne przy piaszczystych gruntach;  utrzymywanie izolatorów w 

czystości i w nie uszkodzonym stanie. 

 Zatem w przewodzie fazowym linii napowietrznej może się 

pojawić fala przepięciowa pochodzenia atmosferycznego gdy nastąpi 

przeskok odwrotny czyli przeskok wzdłuż izolatora liniowego, a więc w 

polu nierównomiernym. Zatem fala przepięciowa o biegunowości 

ujemnej będzie miała większą wartość szczytową w skutek wyższego 

napięcia przeskoku przy tej biegunowości.  



 
Rys.6.  Wyładowanie atmosferyczne, które spowodowało przeskok odwrotny na dwóch słupach [5] 

 



 Fale przychodzące z odległości dalszych nie mogą 

przekraczać wartości udarowego napięcia przeskoku wzdłuż 

izolatorów, które można, w pierwszym przybliżeniu, 

oszacować jako równe Uiz  8 Un, gdzie Un jest napięciem 

znamionowym izolatora. Dodatkowo, fala przychodząca z 

dalszej odległości jest silnie wytłumiana, głównie przez ulot. 

 Tym niemniej końcowy wniosek jest taki, że większe 

zagrożenie stanowi fala ujemna wskutek wyższej wartości 

szczytowej wynikającej z wyższego napięcia przeskoku na 

izolatorach przy tej biegunowości. 
 



TRANSFORMATOR 

1. Próby udarowe 

 Zatem jak wynika z powyższych rozważań 

słusznym jest, że próby udarowe transformatora 

wykonuje się przy biegunowości ujemnej z kilku 

powodów: 

 - dla izolacji wewnętrznej biegunowość napięcia 

probierczego udarowego jest nieistotna; 

 - podczas prób napięciowych unika się 

przeskoków na izolacji zewnętrznej; 

 - zagrożenie od udarów ujemnych 

przychodzących do podstacji może być większe; 



  2. Ograniczniki przepięć 

 Transformatory energetyczne wysokich napięć 

chronione są ogranicznikami beziskiernikowymi z 

warystorami na bazie tlenku cynku (ZnO). Ograniczniki tego 

typu mają poziomy ochrony niezależne od biegunowości 

udaru; 

 Transformatory średnich napięć typu SN/nn 

(np. słupowe) są jeszcze często chronione ogranicznikami typu 

wydmuchowego. Takie ograniczniki mają kilka zalet: są tanie i 

są odporne na bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne. 

Jednakże mają poziom ochrony przy biegunowości ujemnej 

znacznie wyższy niż przy biegunowości dodatniej. 

Transformatory są zatem przy biegunowości ujemnej narażone 

na znacznie wyższe przepięcia.  

  
 



 Niektórzy użytkownicy preferują 

nabudowywanie iskierników ochronnych na przepusty 

transformatorowe jako dodatkową ochronę. Tu znów 

mam do czynienia z niższym dodatnim napięciem 

ochrony. Dodatkowo iskierniki ucinając stromo falę 

przepięciową stwarzają dodatkowe zagrożenie dla 

uzwojeń ze względu na ich dużą indukcyjność. 



3. Składowa stała w transformatorach HVDC  

 Problematyka wytrzymałości elektrycznej 

izolacji papierowo-olejowej transformatorów 

przekształtnikowych jest skomplikowana gdyż 

obejmuje kompleks zagadnień związanych z 

narażeniami napięciem AC, DC, AC+DC, AC+LI, 

DC+LI, AC+SI, DC+SI etc. 

 Najtrudniejsze warunki napięciowe występują 

przy zmianie kierunku przepływu mocy, a tym samym 

przy zmianie biegunowości napięcia DC. W fabryce 

odwzorowuje to próba ze zmianą biegunowości 

napięcia stałego (PR – Polarity Reversal test). 



 Przykład rozkładów pola dla różnych narażeń napięciowych 

pokazują rys. 7. i rys. 8. Na rys. 7(a) można zaobserwować, że przy 

napięciu AC całe pole jest skumulowane w oleju i to olej decyduje o 

wytrzymałości elektrycznej układu. Na rys. 7(b) dla napięcia DC jest 

odwrotnie. Cale pole jest skumulowane w preszpanie, a olej 

praktycznie nie jest naprężany elektrycznie. Przypadki 7(c) – 

wyłączenie napięcia (turn-off) i 7(d) – zmiana biegunowości (polarity 

reversal) są przypadkami groźniejszymi. Jest to szczególnie widoczne 

dla rewersji biegunowości 7(d) gdzie zagęszczenie linii sił pola w oleju 

jest wyraźnie większe niż w pozostałych trzech przypadkach. Zatem ten 

przypadek (biorąc pod uwagę, że wytrzymałości oleju jest istotnie 

niższa niż preszpanu) należy uznać za przypadek najgroźniejszy, i który 

musi być brany pod uwagę przy wymiarowaniu układu izolacyjnego. 

Zagrożenie w tym przypadku wynika z kumulacji ładunku na 

powierzchni izolacji preszpanowej.  



  
Rys. 7. Rozkład natężeń pola 

elektrycznego/przepływowego dla różnych napięć, w 

układzie olej/preszpan (PB) dla przypadku dużego 

ilorazu przewodności [6]  

Rys. 8. Różnice między rozkładami pola 

elektrycznego/przepływowego AC i DC w 

transformatorze przekształtnikowym HVDC [6]  

 

 



  Na rys. 8 pokazano rozkłady pola elektrycznego 

dla stanów ustalonych DC w górnej części i AC w 

dolnej części rysunku. Jak widać rozkłady pola są 

zasadniczo różne. Dla AC o wytrzymałości decyduje 

ostępy olejowe. W przypadku DC naprężenia w oleju 

są istotnie niższe niż w preszpanie.  



 
Rys.8. Rozkład pola elektrycznego/przepływowego, w izolacji krańca uzwojeń, w stanie PR, w różnych 

chwilach czasowych [7] 

 



  Przy odwróceniu kierunku przepływu mocy, co jest 

związane ze zmianą biegunowości napięcia stałego (PR) nadal 

podwyższone natężenie pola występuje w objętości 

dielektryków stałych, jednakże różnica jest mniejsza niż przy 

DC i o wytrzymałości decyduje olej i wyładowania ślizgowe 

po powierzchni przegród i przekładek. Stan PR jest 

newralgiczny dla transformatorów prostownikowych i ma 

swoje odzwierciedlenie w próbach elektrycznych odbiorczych 

tych transformatorów oraz bogatą i nadal rosnącą literaturę 

naukową. Rys. 8 [7] obrazuje skomplikowanie stanu PR 

pokazując zmiany rozkładu pola w funkcji czasu od początku 

rewersji napięcia. Widać wyraźnie, że w początkowym okresie 

PR (60 s) naprężana jest izolacja olejowa, by po osiągnięciu 

nowego stanu ustalonego znów przejść do większych naprężeń 

w izolacji stałej. 



 

Rys. 9 .Transformator do systemu ± 800 kV DC, 6400 MW, 2071 km, jednofazowy, 550 kV AC, 816 kV DC, 

 321 MVA, firmy Siemens, według [8] 
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