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Układ elektrod uzyty w badaniach 

Schematyczna prezentacja układu elektrod z przegrodą wykorzystana w badaniach 
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Parametry 
Ester 

syntetyczny I 
Ester 

syntetyczny II 
Ester 

naturalny 

Ester mieszany 
o obniżonej 

lepkości 
Olej mineralny 

Gęstość w 20°C 
[kg/dm3] 

0.97 0.97 0.92 0.89 0.88 

Lepkość w 40°C 
[mm2/s] 

29 29 32 17 10 

Temperatura 
zapłonu [°C] 

260 265 320 200 191 

Temperatura 
płynięcia [°C] 

- 56 - 54 - 23 - 28 - 42 

Biodegradowalność 
łatwo 

biodegrad
owalny 

łatwo 
biodegrado-

walny 

łatwo 
biodegrado-

walny 

łatwo 
biodegrado-

walny 

nie 
biodegrado-

walny 

Nasycenie wilgocią 
w temperaturze 
otoczenia [ppm] 

2700 2700 1100 no data 55 

Przemienne 
napięcie przebicia 

[kV] 
> 75 78 73 70 70 

Tan δ w 90 °C i przy 
50 Hz 

< 0.02 < 0.02 < 0.02 0.04 < 0.002 

Przenikalność 
dielektryczna  

w 20 °C 
3.2 3.2 3.1 2.8 2.2 
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Metodologia badań 

Procedura pomiarowa: Δt1 – czas pomiędzy kolejnymi krokami napięciowymi, ΔU – założony 
krok napięciowy, Umax – założona maksymalna wartość napięcia probierczego 
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Wyniki pomiarów 

Rodzaj cieczy 

Parametry 

Vt [kV]  
dla układu ostrze-kula z przegrodą 

Vb- [kV] 
dla układu ostrze-kula bez 

przegrody 

stosunek Vt / 
Vb-  

Wartość średnia 
Odchylenie 

standardowe 
Wartość 
średnia 

Odchylenie 
standardowe 

----- 

Ester syntetyczny I  135.83 5.84 123.00 5.23 1.10 

Ester syntetyczny 
II  

140.83 9.17 121.50 5.10 1.16 

Ester naturalny  132.50 10.37 123.25 4.94 1.07 

Ester mieszany o 
obniżonej lepkości 

127.50 8.21 120.75 5.91 1.05 

Olej mineralny 130.00 9.49 127.50 6.98 1.02 
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Wyniki pomiarów 

Graficzna prezentacja wyników: Vb- - ujemne udarowe napięcie przebicia cieczy z wczesniejszych 
badań, Vt – progowa wartośc napięcia, przy którym sygnał światła pojawił się poniżej przegrody 

izolacyjnej 
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Wyniki pomiarów 

Zestaw oscylogramów pokazujących rozwój wyładowań w układzie z przegrodą wraz ze 
zwiększaniem napięcia probierczego dla przypadku estru syntetycznego II: (a) V = 100 kV,  

(b) V = 125 kV, (c) V = 140 kV, (d) V = 145 kV, (e) V = 170 kV; t = 4 μs/dz 
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Wyniki pomiarów 

Zestaw oscylogramów zarejestrowanych dla przypadku wyładowań rozwijających się tylko 
poniżej przegrody izolacyjnej, V = 120 kV: (a) olej mineralny, (b) ester naturalny, (c) ester 

syntetyczny I, (d) ester syntetyczny II, (e) ester mieszany o obniżonej lepkości; t = 10 μs/dz 
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Wyniki pomiarów 

Zestaw oscylogramów zarejestrowanych dla przypadku wyładowań rozwijających się poniżej i 
powyżej przegrody izolacyjnej, V = 150 kV: (a) olej mineralny, (b) ester naturalny, (c) ester 
syntetyczny I, (d) ester syntetyczny II, (e) ester mieszany o obniżonej lepkości; t = 10 μs/dz 
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Wnioski 

Na bazie przeprowadzonych badań można sformułować następujące 
wnioski: 
1) Niezależnie od cieczy izolacyjnej użytej w badanym układzie elektrod 
bariera izolacyjna z preszpanu podobnie poprawia wytrzymałość 
elektryczną układu zwiększając napięcie przebicia w stosunku do układu bez 
przegrody o co najmniej 50% (do 180 kV wartości szczytowej napięcia 
udarowego piorunowego biegunowości ujemnej). 
2) Porównując otrzymane wartości stosunku Vt / Vb- estry syntetyczne 
wydają się poprawiać właściwości udarowe badanego układu w 
największym stopniu. Ponieważ jednak czas rozwoju wyładowań w 
przypadku estrów syntetycznych był najdłuższy dla wszystkich poziomów 
napięcia probierczego, można stwierdzić, że w estrach syntetycznych 
warunki do propagacji wyładowań elektrycznych w tym rodzaju cieczy sa 
najłatwiejsze. Tak więc nie jest łatwym jednoznaczne wskzanie, która z 
cieczy zachowywała się lepiej w warunkach eksperymentu. 
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Wnioski 

3) Z zarejestrowanych oscylogramów światła z użyciem dwóch niezależnych 
fotopowielaczy można wywnioskować, że zaobserwowane zależności są 
podobne do tych odpowiadających układowi ostrze-kula bez przegrody 
izolacyjnej tzn.: 
- wyładowania rozwijały się zawsze jako powolne w całym zakresie napięć 
probierczych rozpatrywanych podczas badań,  
- intensywność procesów wyładowczych, porównując te same poziomy 
napięć probierczych, była zawsze większa w przypadku estrów. 
4) Zasadniczo uzyskane wyniki pokazały, że w rzeczywistych układach 
izolacyjnych transformatorów energetycznych, gdzie kanały olejowe są 
dzielone na części z wykorzystaniem przegród wykoannych z dielektryka 
stałego, użycie estrów jako medium izolacyjnego nie generuje problemów 
natury wyładowczej innych niż olej mineralny, rozpatrując narażenia 
udarem napięciowym piorunowym.  


