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Czym jest wyładowanie ulotowe?

Wyładowanie niezupełne rozwija się wówczas, gdy powstaną lokalne
warunki do jonizacji ośrodka, tzn. gdy natężenie pola elektrycznego osiągnie
odpowiednią wartość (wartości jednak są niewystarczające do przebicia
izolacji lub powstania łuku). Przyczyna wyładowań niezupełnych tkwi
w niejednorodnej strukturze izolacji, będącej następstwem procesu
technologicznego przy produkcji materiałów izolacyjnych, warunków
eksploatacyjnych sprzyjających procesom starzenia się izolacji.

Do przyczyn eksploatacyjnych sprzyjających rozwojowi wyładowań
niezupełnych należą:

• Procesy cieplne w izolacji, występujące przy zmianach obciążenia, których
rezultatem jest rozszerzanie się i kurczenie izolacji,

• Narażenia termomechaniczne, powodujące pęknięcia i rozwarstwienie
izolacji,

• Rozkład chemiczny pod wpływem dużego natężenia pola elektrycznego.

Źródło: B.Florkowska, Technika Wysokich Napięć, AGH im S.Staszica w Krakowie



Skutki wyładowań ulotowych

Działaniu wyładowań niezupełnych w dielektrykach stałych
towarzyszą liczne zjawiska, z których najważniejsze to:

• Erozja powierzchniowa materiału stałego w wyniku atakowania
powierzchni przez elektrony i jony w miejscu działania wyładowania,

• Koncentracja wyładowania w pewnych punktach na powierzchni poddanej
działaniu wyładowań, tworzenie się zagłębień i lokalny wzrost natężenia
pola elektrycznego,

• Procesy chemiczne
• Wydzielanie gazów rozpuszczonych w syciwie
• Powstawanie agresywnych związków chemicznych z zjonizowanym gazie

takich jak kwas azotowy i ozon
• Rozkład elektrotechniczny wody zawartej w izolacji
• Promieniowanie ultrafioletowe, i to właśnie zjawisko wykorzystuje kamera

do detekcji

Źródło: B.Florkowska, Technika Wysokich Napięć, AGH im S.Staszica w Krakowie



Degradacja izolatorów polimerowych Pęknięcia porcelany



Czynniki wpływające na wyładowania ulotowe

Temperatura powietrza

wyższa mocniejszy ulot

Wilgotność powietrza

wyższa      mocniejszy ulot

Ciśnienie powietrza

niższe      mocniejszy ulot 



Widmo elektromagnetyczne





Zasada działania kamery ulotowej



Wyładowania koronowe wywołują efekty wizualne i słyszalne oraz
interferencję radiową.
Emisję UV można zobrazować za pomocą kamery ulotowej pracującej w
świetle dziennym, również w nocy i w słońcu.
Kamera zlicza plamki ulotowe w ciągu 3s a następnie ekstrapoluje do ilości
zliczeń na minutę. Plamka jest to pojedyncze wyładowanie na tle obrazu
widzialnego.
Zastosowanie:
Wszędzie tam, gdzie niezawodność i pewność zasilania są kluczowe.
Kamera zarejestruje wyładowanie ulotowe przy napięciu min 6kV.



Przykładowe miejsca występowania wyładowań 

ulotowych



Przykładowe miejsca występowania wyładowań 

ulotowych

kV



Dlaczego kamera ulotowa

• Nieniszcząca technika zdalnego pomiaru
• Bezpieczna, niezawodna, czuła w dowolnych warunkach 

oświetlenia
• Redukuje koszty utrzymania ruchu
• Unikamy nieplanowanych wyłączeń
• Wydłużamy czas życia urządzenia/aparatu
• Zwiększamy produktywność oraz zmniejszamy nakłady 

robocze
• Wykrywamy źródła zakłóceń radioelektrycznych



Zapraszamy do współpracy


