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Wprowadzenie 

Wytrzymałość elektryczna 

Przeskok (izolacja gazowa) Przebicie (izolacja ciekła i stała) 

Wartość najniższego napięcia, przy którym w określonych warunkach, 

(ciśnienie, temperatura, wilgotność itp.) nastąpi przeskok lub przebicie  

Wartość natężenia pola elektrycznego (oznaczanego najczęściej Ep lub 

Kp), przy którym następuje przeskok lub przebicie  

- wytrzymałość udarowa, przy udarze napięciowym o określonym kształcie 

- wytrzymałość krótkotrwała, przy napięciu rosnącym w sposób ciągły aż do 

przebicia czy przeskoku 

- wytrzymałość minutowa, godzinna itd., przy napięciu utrzymywanym przez 

określony czas 

- wytrzymałość długotrwała, przy stałej wartości szczytowej utrzymywanego w 

sposób ciągły napięcia 
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Wprowadzenie 

Parametry charakteryzujące udar napięciowy piorunowy: 

- wartość szczytowa Um, 

- czas trwania czoła T1, 

- czas do półszczytu T2, 

- biegunowość udaru, 

- stromość udaru (stosunek Um/T1), 

- czas do ucięcia (tylko dla udarów uciętych). 
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Metody wyznaczania udarowego napięcia przebicia 

Zjawiska związane z napięciem udarowym piorunowym mają mocno 

statystyczny charakter. Z tego względu nie ma prostej drogi, która w sposób 

jednoznaczny i wiarygodny pozwoliłaby oszacować udarowe napięcie 

przeskoku lub przebicia dielektryka (szerzej układu izolacyjnego). 

 

 

Wypracowanych zostało więc wiele metod, które pozwalają oszacować 

napięcie przebicia na podstawie eksperymentu doprowadzając najczęściej 

szereg udarów do badanego układu i określając prawdopodobieństwo 

przeskoku lub przebicia na danym poziomie napięcia i danej biegunowości. 
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Metody wyznaczania udarowego napięcia przebicia 

Najczęściej wyróżnia się 50%-owe napięcie przebicia oraz, po zastosowaniu 

obróbki statystycznej z użyciem np. rozkładu normalnego, napięcia 

przeskoku (przebicia) odpowiadające niskiemu i wysokiemu 

prawdopodobieństwu. W niektórych przypadkach (np. izolacji ciekłej bądź 

mieszanej ciekło-stałej) zastosować można również rozkłady bardziej 

skomplikowane jak rozkład Weibulla, gdzie bezpośrednio wyznaczyć można 

próg wytrzymałości elektrycznej na podstawie parametru przesunięcia Uo. 

 

 

Na kolejnych slajdach zaprezentowane zostały trzy wybrane metody 

stosowane do wyznaczania udarowego napięcia przeskoku (przebicia) 

dielektryków różnego rodzaju. 
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 Schematyczna ilustracja procedury badań metodą serii 

Metoda serii 
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Schematyczna ilustracja procedury badań metodą schodkową z jednym 

udarem na stopień 

Metoda schodkowa (Tetznera) 
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Schematyczna ilustracja procedury badań metodą schodkową z dwoma 

udarami na stopień 

Metoda schodkowa (Tetznera) 
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Schematyczna ilustracja procedury badań metodą góra-dół 

Metoda góra dół (Dixona-Mooda) 
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d [cm] 
p [%] 

2,3 15,9 50 84,1 99,7 

dodatnia biegunowość udaru [kV] 

7 59,0 61,5 63,1 65,2 69,0 

9 64,8 67,8 70,0 73,5 79,0 

11 72,0 75,5 78,9 82,4 89,2 

ujemna biegunowość udaru [kV] 

6 113,5 114,2 114,5 114,8 115,3 

7 130,1 130,5 130,9 131,4 132,0 

8,5 146,0 146,4 146,8 148,1 150,0 

Izolacja gazowa – powietrze  
(układ ostrze-płyta) 

Ujemne i dodatnie udarowe napięcie przeskoku w układzie ostrze-płyta 
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Izolacja gazowa  – powietrze  
(układ ostrze-płyta) 

Ujemne i dodatnie udarowe napięcie przeskoku w układzie ostrze-płyta 
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Izolacja ciekła – porównanie metod 

Graficzne przedstawienie udarowych napięć przebicia oleju mineralnego, estru 

syntetycznego i estru naturalnego wyznaczonych czterema różnymi metodami w 

układzie elektrod kulowych o d = 3,8 mm 
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Izolacja ciekła 

Zależność 50%-ego udarowego napięcia przebicia wybranych cieczy dielektrycznych od 

długości przerwy elektrodowej układu ostrze-płyta:  

a) ujemny udar napięciowy piorunowy 

b) dodatni udar napięciowy piorunowy  
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Rodzaj cieczy 

Napięcie przebicia - biegunowość 

ujemna [kV] 

Napięcie przebicia - biegunowość 

dodatnia [kV] 

Wartość średnia 
Odchylenie 

standardowe 
Wartość średnia 

Odchylenie 

standardowe 

Olej mineralny 

Shell Diala 127,50 6,98 60,75 1,83 

Ester syntetyczny  

Envirotemp 200 120,00 5,10 65,00 3,97 

Ester syntetyczny 

Midel 7131 123,00 5,23 64,50 3,20 

Ester mieszany 

Nomex 970 FLD 120,75 5,91 61,25 3,19 

Ester naturalny 

Envirotemp FR3 123,25 4,94 69,25 2,45 

Ujemne i dodatnie udarowe napięcie przebicia w układzie ostrze-kula o d=25mm 

Izolacja ciekła 
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Izolacja ciekła 

Ujemne (a) i dodatnie (b) udarowe napięcie przebicia w układzie ostrze-kula  

o d=25mm 

a) b) a) a) 

b) a) 
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Izolacja ciekła 

Dodatnie wyładowania elektryczne inicjowane udarem napięciowym piorunowym:  

a) ester naturalny, b) ester syntetyczny, c) olej mineralny 

Ujemne wyładowania elektryczne inicjowane udarem napięciowym piorunowym:  

a) ester naturalny, b) ester syntetyczny, c) olej mineralny 



18 

Izolacja ciekła 

Dodatnie i ujemne wyładowanie elektryczne w oleju mineralnym doprowadzające do przebicia 
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Układ izolacyjny ciecz-dielektryk stały 

Zależność napięć przebicia preszpanu w polu równomiernym: 1 – napięcie udarowe 

piorunowe po impregnacji preszpanu przy ciśnieniu 2*10-2 Torr, 2 – napięcie udarowe 

piorunowe po impregnacji preszpanu przy cisnieniu > 1 Torr, 3 – napięcie przemienne 1-

minutowe po impregnacji preszpanu przy ciśnieniu 2*10-2 Torr, 4 – napięcie przemienne 

1-minutowe po impregnacji preszpanu przy ciśnieniu > 1 Torr  
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Układ izolacyjny ciecz-dielektryk stały 

Model izolowanej elektrody WN użytej w badaniach 

wraz z podstawowymi wymiarami:  

1 – pręt mosiężny, 2 – otulina izolacyjna 

Dodatnie i ujemne wyładowanie elektryczne inicjowane udarem napięciowym piorunowym w 

oleju mineralnym 
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Zależność 50%-ego udarowego napięcia przebicia po powierzchni preszpanu w 

wybranych cieczach dielektrycznych od długości przerwy elektrodowej z 

uwzględnieniem krzywych reprezentujących przebicie w układzie bez preszpanu:  

a) ujemny udar napięciowy piorunowy,  

b) dodatni udar napięciowy piorunowy 

Układ izolacyjny ciecz-dielektryk stały 
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Wnioski 

W niniejszym artykule zaprezentowano skrótowo problematykę udarowego 

napięcia przebicia w odniesieniu do izolacji powietrznej, ciekłej i stałej 

(mieszanej). 

 

Przytoczone wyniki, na przykładzie pomiarów wykonanych dla próbek 

cieczy izolacyjnych, pokazały istotny wpływ użytej metody pomiarowej na 

otrzymane wyniki, przy zastosowaniu tego samego układu elektrod. Należy 

więc, przy podawaniu wartości udarowego napięcia przebicia dokładnie opisać 

warunki, w jakich prowadzono pomiary lub odniesienie do normy, której użyto. 

  

Przedstawione rozważania jednoznacznie wskazały na występujące różnice 

pomiędzy dodatnim a ujemnym udarowym napięciem przebicia wyznaczanym 

w polu nierównomiernym niezależnie od rodzaju dielektryka. Różnice te, tj. 

dużo wyższe ujemne udarowe napięcie przeskoku w powietrzu lub przebicia w 

cieczy izolacyjnej uzyskane podczas laboratoryjnych badań 

eksperymentalnych, potwierdzają powszechnie zaakceptowany fakt 

wykorzystywania podczas prób udarowych transformatorów olejowych udarów 

o biegunowości ujemnej. 


