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Streszczenie: Laboratorium Wysokich Napięć na AGH powstało 70 lat temu wraz z utworzonym
wówczas na uczelni Wydziałem Elektrycznym. Przez cały okres istnienia stanowi ono miejsce
nowoczesnych, zaawansowanych prac badawczych w zakresie inżynierii wysokonapięciowej,
głównie zastosowań związanych z elektroenergetyką. Podstawowe obszary badań obejmują pro-
blematykę układów elektroizolacyjnych i dielektryków, w tym działających na nie narażeń eks-
ploatacyjnych, inicjowania i rozwoju procesów starzeniowych, wyładowań niezupełnych oraz
metod i narzędzi diagnostycznych. W Laboratorium Wysokich Napięć prowadzone są też zajęcia
laboratoryjne dla studentów kierunku elektrotechnika.

Słowa kluczowe: laboratorium wysokich napięć, inżynieria wysokonapięciowa, izolacja elek-
tryczna, dielektryki, narażenia eksploatacyjne, procesy starzeniowe, wyładowania niezupełne

HIGH VOLTAGE LABORATORY
AT THE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AGH –
HISTORY AND ACTIVITY

Abstract: The High Voltage Laboratory at AGH University of Science and Technology was es-
tablished 70 years ago together with the Faculty of Electrical Engineering, which was established
at the university at that time. Throughout its existence, it has been a site of modern, advanced
research in the field of high-voltage engineering, mainly for power engineering applications.
The basic areas of research include the issues of electrical insulating systems and dielectrics,
including operational stresses acting on them, initiation and development of aging processes,
partial discharges, and diagnostic methods and tools. The HV Laboratory also conducts labora-
tory classes for students of electrical engineering.

Keywords: high voltage laboratory, high voltage engineering, electrical insulation, dielectrics,
operational exposures, aging processes, partial discharges

https://doi.org/10.7494/978-83-66727-89-2_1

https://orcid.org/0000-0002-8452-5271
https://orcid.org/0000-0001-9597-0189
https://orcid.org/0000-0003-4539-1749
https://orcid.org/0000-0003-1785-2878


18 B. Florkowska, R. Włodek, M. Florkowski, P. Zydroń

1. Wprowadzenie

Laboratorium Wysokich Napięć (LWN) jest ośrodkiem prac badawczych doty-
czących w szczególności właściwości układów izolacyjnych urządzeń elektrycznych,
wpisujących się jednak w znacznie szerszy obszar zagadnień teoretycznych i praktycz-
nych związanych z elektroenergetyką. Wysokie napięcie (WN) jest parametrem zna-
mionowym tych urządzeń na wszystkich poziomach napięciowych stosowanych podczas
wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. W Laboratorium Wysokich Na-
pięć na Wydziale Elektrycznym AGH oprócz badań naukowych realizowane są również
zadania w zakresie kształcenia studentów. Działalność ta, rozpoczęta w 1952 roku, trwa
nieprzerwanie aż do dzisiaj, a w bieżącym roku przypada 70. rocznica utworzenia La-
boratorium. Jest to równocześnie rok jubileuszu Wydziału Elektrycznego, przy czym
nazwa ta zastępuje kolejne jego nazwy, zmieniające się na przestrzeni lat wraz z poja-
wianiem się nowych kierunków badań i kształcenia. W artykule przedstawiono historię
Laboratorium, lata budowy i rozbudowy, scharakteryzowano prowadzone w nim prace
badawcze, działalność dydaktyczną, a także udział Laboratorium w akcjach promocyj-
nych Wydziału i Uczelni.

2. Projekt i budowa Laboratorium Wysokich Napięć

Laboratorium Wysokich Napięć jest zlokalizowane na tyłach pawilonu B-1, głów-
nego budynku Wydziału, w ciągu hali technologicznej H-B1B2. Wspomnienie o po-
czątkach budowy LWN należy zacząć od pamiątkowego zdjęcia, na którym jeden
z murarzy kładzie cegły przy wznoszeniu pawilonu B-1, przyszłej siedziby Wydziału
Elektrycznego (rys. 1).

Rys. 1. Prace murarskie na budowie pawilonu B-1 AGH
Źródło: Muzeum AGH
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W oddali widać niczym jeszcze niezasłonięte wieże kościoła Mariackiego. Zdjęcie
pochodzi prawdopodobnie z lat 1948–1950, gdyż pawilon B-1 został oddany do użytku
w roku 1952, jako drugi po ukończonym wcześniej pawilonie B-2. Historia Laborato-
rium Wysokich Napięć jest częścią historii Wydziału Elektrycznego w AGH, a na nim
Katedry Urządzeń Elektrycznych i Sieci, obecnie Katedry Elektrotechniki i Elektro-
energetyki. Wydział Elektryczny powstał w 1952 roku z podziału ówczesnego Wydziału
Elektromechanicznego utworzonego w Akademii Górniczej w 1946 roku. Wskutek
reorganizacji i podziału tego wydziału stworzono Wydział Elektryfikacji Górnictwa
i Hutnictwa oraz Wydział Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa. Nazwa Wydziału Elek-
tryfikacji Górnictwa i Hutnictwa została zmieniona w roku 1957 na Wydział Elektrotechni-
ki Górniczej i Hutniczej. Jedną z katedr na nowym Wydziale Elektryfikacji Górnictwa
i Hutnictwa była Katedra Urządzeń Elektrycznych i Sieci utworzona przez Profesora
Stanisława Bladowskiego, który zorganizował w niej od podstaw działalność naukową
i dydaktyczną (Florkowska 2022). Mając doświadczenie nabyte w pracy w przemyśle
elektrotechnicznym, szczególnie kablowym, Profesor Bladowski dostrzegał potrzebę
i znaczenie eksperymentów oraz zajęć praktycznych dla rozwoju nauki i dydaktyki.
Opracował podstawowe założenia do projektu Laboratorium Wysokich Napięć, we-
dług którego była realizowana jego budowa aż do jej ukończenia w roku 1954. Główne
założenia tego projektu to: odpowiednia kubatura i wysokość hali umożliwiająca
umieszczenie obiektów o dużych wymiarach pionowych; znaczna powierzchnia pozwa-
lająca na rozmieszczenie stanowisk wysokonapięciowych; zapewnienie bezpiecznych
odległości; możliwość prowadzenia badań, a także zajęć dydaktycznych; możliwość ob-
serwacji z galerii efektów działania pola elektrycznego z zachowaniem odpowiednich
odstępów od źródeł wysokiego napięcia.

Profesor Stanisław Bladowski był zafascynowany rolą techniki wysokich napięć
w systemach przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, a w szerszym ujęciu – rolą tej
dziedziny w rozwoju elektroenergetyki. W działalności dydaktycznej podkreślał zna-
czenie bezpośredniego udziału studentów w badaniach eksperymentalnych i możliwość
ich prowadzenia w ramach ćwiczeń laboratoryjnych. W początkowym okresie budowy
Laboratorium Wysokich Napięć w hali za pawilonem B-1 zajęcia dydaktyczne (ćwicze-
nia laboratoryjne z techniki wysokich napięć) odbywały się w pawilonie B-2 na jednym
stanowisku z transformatorem na napięcie 60 kV. Umożliwiało ono realizowanie kilku
tematów ćwiczeniowych charakterystycznych dla tej dziedziny.

3. Początkowy okres działalności Laboratorium Wysokich Napięć

Zgodnie z projektem Profesora Bladowskiego Laboratorium Wysokich Napięć
miało zostać wyposażone w źródła napięcia stałego, przemiennego i udarowego. Zało-
żenie to było realizowane w latach pracy Profesora (do 1971 r.) i następnie w kolejnych
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latach funkcjonowania Laboratorium. W 1957 roku w Laboratorium uruchomiono
generator elektrostatyczny Van de Graaffa, przeniesiony z Instytutu Fizyki Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, przeznaczony do prowadzenia badań w dziedzinie elektrostatyki
(rys. 2). Charakterystyczną częścią tego generatora była widoczna na zdjęciu zewnętrz-
na, wysokonapięciowa elektroda walcowo-kulista. Generator ten był urządzeniem bar-
dzo wrażliwym na zmiany wilgotności i temperatury otoczenia, co utrudniało otrzymy-
wanie powtarzalnych wyników jego działania, więc z tego powodu po wielu latach
został zdemontowany, a jego miejsce zajęły nowe urządzenia badawcze.

Rys. 2. Generator Van de Graaffa w LWN AGH (lata 60. XX w.)
Źródło: Muzeum AGH

Wysokie napięcie przemienne jest napięciem probierczym stosowanym w bada-
niach w zakresie wysokonapięciowych układów izolacyjnych w polu elektrycznym,
w tym różnych form wyładowań elektrycznych. Do wytwarzania wysokiego napięcia
przemiennego służyły początkowo dwa transformatory probiercze typu TP na napięcie
60 kV i 110 kV.

Napięcie udarowe piorunowe jest napięciem probierczym stosowanym w bada-
niach odporności układów izolacyjnych na przepięcia wywołane wyładowaniami atmos-
ferycznymi. Profesor Stanisław Bladowski zaprojektował i z pomocą warsztatu AGH
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zbudował 10-stopniowy generator napięć udarowych o napięciu 100 kV, z kondensato-
rami impulsowymi. Konstrukcja generatora wykonana z drewna była unikalna w tej
dziedzinie (rys. 3). Elektroda wysokonapięciowa w górnej części generatora, pod sufi-
tem hali, tworzyła kulistą kopułę. Napięcie udarowe piorunowe było z niej wyprowa-
dzane na iskiernik kulowy o średnicy 50 cm.

Na potrzeby planowanych badań zjawiska ulotu elektrycznego, w szczególności
wpływu warunków atmosferycznych na intensywność wyładowań, zbudowano na tere-
nie AGH, wzdłuż ściany wschodniej pawilonu B-1 przęsło linii napowietrznej dwuprze-
wodowej (rys. 4).

4. Wysokonapięciowe zespoły probiercze
i specjalizowane stanowiska badawcze

W pracach badawczych realizowanych eksperymentalnie w Laboratorium przez
długi czas dominowały: badania kabli prowadzone przy współpracy z Krakowską Fa-
bryką Kabli; badania kondensatorów prowadzone przy współpracy z Krakowskimi

Rys. 3. Generator napięć udarowych 100 kV
w LWN (ok. 1960 r.)
Źródło: Muzeum AGH

Rys. 4. Przęsło linii napowietrznej
wzdłuż pawilonu B-1
Źródło: Muzeum AGH
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Zakładami Elektronicznymi Unitra-Telpod oraz Zakładami Podzespołów Radiowych
MIFLEX w Kutnie; badania wyładowań niezupełnych w dielektrykach i układach izo-
lacyjnych przy współpracy z Instytutem Energetyki w Poznaniu oraz Zakładami Wy-
twórczymi Aparatury Wysokiego Napięcia ZWAR w Warszawie; badania form wyłado-
wań elektrycznych w powietrzu; badania wyładowań elektrostatycznych; badania
górniczych przewodów oponowych. Do badań izolacyjnego sprzętu ochronnego zbu-
dowano specjalne urządzenie do wytwarzania sztucznego deszczu.

System organizacji każdego laboratorium wysokich napięć, ze względu na zakres
badań z zastosowaniem wysokich napięć (WN), ma cechy szczególne. Z warunków eks-
ploatacji urządzeń probierczych WN wynikają również założenia odnośnie do systemu
organizacyjnego Laboratorium oraz zasady bezpiecznej pracy na jego terenie. Elemen-
tami tego systemu są: wyodrębnione powierzchniowo i przestrzennie stanowiska ba-
dawcze, tzw. pola probiercze, umożliwiające rozmieszczenie urządzeń wysokiego na-
pięcia; zapewnione odpowiednie odstępy, dające gwarancję niewystąpienia przeskoku
(wyładowania elektrycznego) w powietrzu między częściami pod napięciem i uziemio-
nymi, tzw. odstępy bezpieczne; ekrany metalowe (pełne lub siatkowe) obniżające natę-
żenia pola elektrycznego E oraz poziom zakłóceń pochodzących od urządzeń WN i od
zewnętrznych źródeł, mające również na celu uniemożliwienie bezpośredniego dotknię-
cia elementów pod napięciem; metody ograniczenia wartości natężenia pola elektrycz-
nego na połączeniach i elektrodach w obwodach wysokonapięciowych; izolacyjny
sprzęt ochronny do czynności manewrowych w stanowiskach pomiarowych; systemy
zabezpieczeń włączania napięcia oraz awaryjnego wyłączania.

Ekranowanie źródeł wysokiego napięcia ma na celu zmniejszenie oddziaływa-
nia pola elektrycznego na aparaty pomiarowe i na środowisko. Rolą ekranu jest rów-
nież zapobieganie emisji zakłóceń elektromagnetycznych z ekranowanego obszaru do
środowiska zewnętrznego. W trzech kabinach ekranowanych znajdujących się w Labo-
ratorium prowadzone są badania, w których wymagana jest duża czułość aparatury
pomiarowej oraz niski poziom dopuszczalnych zakłóceń przewodzonych i promienio-
wanych (rys. 5). W tym celu stosowana jest również separacja i filtracja napięcia zasi-
lającego te stanowiska. Do badań wymagających niskiego poziomu zakłóceń należą
pomiary ładunku pozornego impulsów wyładowań niezupełnych (wymagane poziomy
zakłóceń <0,5 pC), pomiary prądów polaryzacji i depolaryzacji w dielektrykach
(o wartościach szumu na poziomach od <10–14 A do 10–13 A) oraz pomiary ładunku
przestrzennego.

W kolejnych latach, w miarę rozwoju badań naukowych, do których niezbędne
były napięcia o większych wartościach, Laboratorium było rozbudowywane i moderni-
zowane. Wprowadzono nowe elementy do systemu organizacyjnego, zaprojektowany
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i zbudowany został układ kaskadowy transformatorów na napięcie 250 kV i nowy gene-
rator napięć udarowych na napięcie 400 kV, organizowane i rozbudowywane były spe-
cjalistyczne stanowiska badawcze.

Rys. 5. Ekranowana kabina z aparaturą do pomiaru wyładowań niezupełnych

Układ kaskadowy transformatorów (UKT 250) wytwarzający napięcie 250 kV jest
stosowany w bieżących pracach badawczych oraz w dydaktyce (rys. 6). Cechą charakte-
rystyczną układu kaskadowego transformatorów są profilowane elektrody przeciwulo-
towe na zakończeniach uzwojeń transformatorów pierwszego i drugiego stopnia. Elek-
trody, w kształcie toroidu składającego się z wielu metalowych dysków o zagiętych
krawędziach, tworzą tzw. elektrody wielosegmentowe. Zostały one odpowiednio za-
projektowane i zwymiarowane, aby mogły spełniać swoją funkcję ograniczenia natęże-
nia pola elektrycznego przy powierzchni toroidu. Wyniki symulacji natężenia pola
elektrycznego w otoczeniu elektrod toroidalnych na pierwszym i drugim stopniu ukła-
du kaskadowego przedstawia rysunek 7.

Napięcie udarowe jest krótkotrwałym przebiegiem impulsowym o charakte-
rystycznym, dwuwykładniczym kształcie. Znormalizowane napięcie udarowe pioruno-
we (wg normy IEC 60060-1), reprezentujące przepięciowy efekt wyładowania pioru-
nowego, jest napięciem probierczym we wszystkich grupach urządzeń elektrycznych
według klasyfikacji IEC, a więc urządzeń o napięciu znamionowym od 1 kV do napięć
najwyższych.
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Rys. 6. Układ kaskadowy transformatorów UKT 250 w LWN

Rys. 7. Rozkład natężenia pola elektrycznego [kV/mm] w otoczeniu
elektrod toroidalnych układu kaskadowego transformatorów 250 kV

Źródło: Adamczyk i Florkowska (2014)

Rzeczywiste przepięcia piorunowe o czasach trwania rzędu 10–5 s są modelowane
w laboratoriach badawczych udarami napięciowymi znormalizowanymi o czasie czoła
1,2 μs (±30�) i czasie do półszczytu 50 μs (±20�). Napięcia takie są stosowane w ba-
daniach wytrzymałości elektrycznej udarowej materiałów izolacyjnych, próbach odpor-
ności układów izolacyjnych na przepięcia atmosferyczne, badaniach mechanizmów wy-
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ładowań atmosferycznych, badaniach w zakresie ochrony przepięciowej oraz modelo-
waniu strefy osłonowej instalacji odgromowej. Generator napięć udarowych GU-400,
o konstrukcji kolumnowej, wytwarza udary napięciowe znormalizowane o wartości
szczytowej do 400 kV i o energii do 13 kJ. Jest zainstalowany w ekranowanym stanowi-
sku laboratoryjnym (rys. 8).

Rys. 8. Generator napięć udarowych GU-400 w LWN

5. Działalność naukowo-badawcza w Laboratorium Wysokich Napięć

Badania eksperymentalne są podstawą działalności naukowej, której celem jest
wspomaganie projektowania wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elek-
troenergetycznych, ocena skutków narażeń eksploatacyjnych i ich wpływu na nieza-
wodność tych urządzeń, a także dobór materiałów do ich konstrukcji. Prace naukowo-
-badawcze realizowane w Laboratorium Wysokich Napięć obejmują liczną grupę
zagadnień z tego zakresu.

5.1. Pomiary wytrzymałości elektrycznej dielektryków
i kompozytowych materiałów izolacyjnych

W pomiarach wytrzymałości elektrycznej statycznej i udarowej wykonywanych według
procedur znormalizowanych stosowane jest napięcie przemienne o częstotliwości 50 Hz
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oraz napięcie udarowe. Szczególną grupę badań stanowią pomiary wytrzymałości elek-
trycznej materiałów modyfikowanych wypełniaczami, w tym nanocząsteczkowymi,
których zastosowanie ma służyć uzyskaniu wymaganych i kontrolowanych właściwości
dielektrycznych.

5.2. Próby doraźne i długoczasowe działania narażeń eksploatacyjnych

Układy izolacyjne wysokonapięciowych urządzeń elektrycznych lub ich reprezen-
tatywnych fragmentów (np. kilkunastometrowe odcinki kabli elektroenergetycznych)
poddawane są w Laboratorium próbom napięciowym w celu potwierdzenia zapasu wy-
trzymałości elektrycznej przy określonym w normach napięciu probierczym (o wartości
np. 2,5-krotnie większej od znamionowego napięcia roboczego badanego urządzenia).

Z kolei próby długoczasowe, do których należą między innymi tzw. próby trwało-
ści układów izolacyjnych z zastosowaniem narażeń zespolonych, np. elektrycznych, ter-
micznych i środowiskowych, dostarczają zbiorów wartości napięć przebicia i wytrzyma-
łości elektrycznej do analizy prawdopodobieństwa wystąpienia wyładowania zupełnego
(przebicia elektrycznego) w badanym układzie, w warunkach eksploatacyjnych.

5.3. Badania efektów silnych pól elektrycznych
w gazowych układach izolacyjnych

Do tej grupy należą badania form wyładowań elektrycznych w powietrzu i w gazo-
wych układach izolacyjnych w polu elektrycznym jednostajnym i niejednostajnym,
występujących w rzeczywistych konstrukcjach urządzeń elektrycznych. Przykładem są
badania wpływu ciśnienia w zakresie 0,1–0,6 MPa na mechanizm wyładowań niezupeł-
nych (WNZ) przy napięciu stałym w modelowym układzie elektrod o silnie niejedno-
stajnym polu E (elektroda ostrzowa – płaszczyzna, współczynnik niejednostajności roz-
kładu pola elektrycznego β > 100) (rys. 9) (Florkowska i in. 2015).

Zastosowanie podwyższonego ciśnienia zapewnia zmniejszenie intensywności WNZ
w stosunku do poziomu przy ciśnieniu atmosferycznym. Istotny jest również wpływ ła-
dunków przestrzennych w tym mechanizmie, praktycznie niewystępujący przy napięciu
przemiennym.

Do tej grupy zagadnień należą również badania ulotu elektrycznego charaktery-
stycznego dla elektroenergetycznych, napowietrznych linii wysokiego napięcia. W ba-
daniach laboratoryjnych z zastosowaniem układów modelowych identyfikowano formy
ulotu metodą VHF/UHF (Very High Frequency/Ultra High Frequency) (Florkowska i in.
2001a). Do detekcji zaburzeń promieniowanych zawierających składową generowaną
przez ulot elektryczny zastosowano antenę prętową oraz analizator widma pracujący
w zakresie częstotliwości do 1,8 GHz. Przykład identyfikacji i wydzielenia wąskiego
fragmentu widma ulotu (f0 = 35,86 MHz) z widma szerokopasmowego i synchronizacji
uzyskanego sygnału z częstotliwością 50 Hz przedstawia rysunek 10.
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Rys. 9. Profile intensywności wyładowań niezupełnych w polu elektrycznym niejednostajnym
przy ujemnej biegunowości napięcia stałego, przy ciśnieniu w zakresie 0,1–0,6 MPa

Rys. 10. Etapy identyfikacji sygnału ulotowego przy napięciu 75 kV: widmo sygnału
do f = 200 MHz, zawierające zaburzenie pochodzące od ulotu (a); widmo sygnału

do f = 36 MHz: bez zakłócenia ulotowego (b) i z zaburzeniem od ulotu (c); sygnał od ulotu
(na f = częstotliwości 35,86 MHz) synchronizowany z napięciem o częstotliwości 50 Hz (d)

a) b)

c) d)
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5.4. Badania mechanizmów fizykalnych
procesów degradacji w materiałach i układach izolacyjnych
pod działaniem wyładowań niezupełnych

Wspólną cechą mechanizmów powstawania i działania WNZ w izolacji wysokona-
pięciowej urządzeń elektrycznych jest energetyczne oddziaływanie ładunków elek-
trycznych powstałych w wyniku jonizacji i zjawisk emisji powierzchniowej na struktury
łańcuchowe polimerów naturalnych i syntetycznych. Przykładem tego są ślady erozji
powierzchniowej (tracking) i ślady węgla na izolacji celulozowej lub efekty tzw. drze-
wienia elektrycznego (electrical treeing) w izolacji polimerowej, a także efekty wewnątrz
inkluzji gazowych (Florkowska 1997, Florkowska i in. 2001b, 2020, Florkowski i in.
2018, Florkowski 2020).

Rys. 11. Efekty działania WNZ: a) erozja powierzchniowa; b) drzewienie elektryczne;
c) mapowanie klastrów rezystywności powierzchniowej po WNZ w inkluzji gazowej

Detekcja przebiegów impulsowych WNZ wraz z ich rejestracją metodą PRPDA
(Phase-Resolved Partial Discharge Analysis) stanowią cenne narzędzie analityczne i diag-
nostyczne, które pozwala:

– w próbach długoczasowych z zastosowaniem określonego zespołu narażeń – uzy-
skiwać informacje o trwałości materiałów w tych warunkach;

– w badaniach z zastosowaniem napięć o różnych parametrach (rys. 12) – wniosko-
wać o dynamice procesów warunkujących powstawanie i rozwój WNZ (Florkow-
ska i in. 2004);

– w badaniach diagnostycznych – określać rodzaj defektu stanowiącego źródło
WNZ oraz stan układu izolacyjnego.

a) b)

c)
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Rys. 12. Wpływ częstotliwości napięcia probierczego AC na intensywność WNZ
w defektach izolacji kabla SN oraz struktury ich rejestrowanych obrazów fazowo-rozdzielczych

5.5. Badania właściwości dielektryków
do zastosowań w układach izolacyjnych WN DC

Pomiary ładunku przestrzennego w dielektrykach polimerowych mają szczególne
znaczenie dla oceny ich roli w konstrukcjach kabli elektroenergetycznych wysokiego
napięcia stałego. Dobór materiałów izolacyjnych jest istotny ze względu na wysoki
i najwyższy poziom napięć roboczych, a więc i roboczego natężenia pola elektrycznego.
Identyfikacji zjawisk polaryzacyjnych w materiałach izolacyjnych służą w badaniach la-
boratoryjnych charakterystyki dyspersyjne w zakresie częstotliwości od 10 μHz do 10 MHz.

5.6. Prace w dziedzinie diagnostyki
wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych

Diagnostyka wysokonapięciowa obejmuje zespół badań mających na celu ocenę
stanu układów izolacyjnych w eksploatacji, ale również opracowanie metod właściwych
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dla nowych konstrukcji tych urządzeń. Pomiary wyładowań niezupełnych są od wielu
lat obszarem prac badawczych w Laboratorium. Są realizowane w specjalistycznych
stanowiskach pomiarowych, w kabinach ekranujących aparaturę pomiarową umożli-
wiającą rejestracje przebiegów impulsowych wyładowań z czułością ładunkową poniżej
1 pC (Florkowska 2016, Florkowska i Florkowski 2022).

IEC zaleca, aby do badań prowadzonych w celu oceny odporności maszyn elek-
trycznych na wyładowania niezupełne stosować próbki modelowe uzwojeń (twisted pair)
(Florkowska i in. 2012).

Prace w zakresie diagnostyki dotyczą także badania uszkodzeń uzwojeń transformato-
rów i maszyn elektrycznych jako skutków zjawisk przepięciowych i zwarciowych. W szcze-
gólności rozwijane są metody bezinwazyjnej identyfikacji zniekształceń i uszkodzeń
występujących w uzwojeniach powstałych pod wpływem narażeń eksploatacyjnych.
Przykład detekcji przesunięcia osiowego uzwojenia transformatora metodą analizy
funkcji przenoszenia przedstawia rysunek 13 (Florkowski i Furgał 2003, 2004, 2013).

Rys. 13. Przykład detekcji przesunięcia osiowego h uzwojenia transformatora
metodą funkcji przenoszenia: 1 – h = 0 mm, 2 – h = 6 mm, 3 – h = 11 mm, 4 – h = 15 mm

5.7. Pomiary natężenia pola elektrycznego

Skuteczność ekranów pionowych i poziomych w otoczeniu stanowisk wysokona-
pięciowych w Laboratorium oceniano na podstawie pomiarów natężenia pola elek-
trycznego. Zanim zakupione zostały dla Katedry komercyjne mierniki natężenia pola
elektrycznego, w pomiarach stosowane były mierniki zaprojektowane i skonstruowane
przez pracowników Laboratorium, ze sferyczną sondą dipolową pola E (Florkowska
i Furgał 2017). Inną grupę badań stanowiły pomiary natężenia pola elektrycznego pod
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napowietrznymi liniami przesyłowymi oraz w stacjach elektroenergetycznych, przez
wiele lat wykonywane na potrzeby lokalnej spółki dystrybucyjnej oraz dla innych pod-
miotów zewnętrznych.

6. Działalność dydaktyczna i popularyzatorska
w Laboratorium Wysokich Napięć

Laboratorium Wysokich Napięć od początku swego istnienia jest pod względem
organizacyjnym i aparaturowym przystosowane, zgodnie z założeniami projektu, do
prowadzenia w nim zajęć dydaktycznych (z ćwiczeniami laboratoryjnymi) oraz standar-
dowych i niestandardowych prac eksperymentalnych. Działalność dydaktyczna prowa-
dzona w Laboratorium jest związana z programami przedmiotów realizowanych na
kierunku elektrotechnika oraz na specjalności elektroenergetyka. Jest ona poświęcona
różnym zagadnieniom związanym z procesami wytwarzania, przesyłu i rozdziału ener-
gii elektrycznej, a także wyjaśnieniu roli i znaczenia wysokiego napięcia w systemach
elektroenergetycznych oraz problemom ich eksploatacji, w tym związanym z diagnozo-
waniem stanu urządzeń. Obecnie na studiach stacjonarnych są to następujące przed-
mioty: technika wysokich napięć, inżyniera materiałowa w elektrotechnice, ochrona od-
gromowa i przepięciowa, ochrona przepięciowa instalacji i urządzeń niskiego napięcia,
podstawy pomiarów i diagnostyki eksploatacyjnej w elektroenergetyce, diagnostyka
w elektroenergetyce, Inżynieria wysokonapięciowych układów przesyłowo-rozdzielczych.
Elementem metodyki prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych jest zawsze zwrócenie
uwagi na stosowany system organizacji pracy i badań (właściwy dla pracy przy urządze-
niach WN) oraz na zasady i procedury bezpieczeństwa, a także na kształcenie umiejęt-
ności praktycznych.

Należy zauważyć, że Laboratorium było i jest też obecnie miejscem działalności
naukowej dla studentów zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym Elektroener-
getyków „Piorun”, działającym na Wydziale Elektrycznym od 1984 roku (formalna
rejestracja nastąpiła dwa lata później, w maju 1986 roku). Aktywność członków Koła
obejmowała w tym okresie między innymi realizację licznych projektów naukowych
związanych z techniką i diagnostyką wysokonapięciową. Wiele spośród nich było finan-
sowane z funduszy konkursów o grant rektorski oraz zdobywało nagrody podczas Kon-
ferencji Studenckich Kół Naukowych AGH. Przykładem tego może być projekt „Gra-
jący transformator Tesli” – jego efektem jest sterowany za pomocą przekształtnika
energoelektronicznego transformator Tesli wytwarzający wyładowania elektryczne, któ-
rych sekwencje są modulowane przebiegami o częstotliwościach akustycznych. Skutkuje
to generacją przez te wyładowania dźwięków odtwarzających wybraną melodię.
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Laboratorium jest w pewnych terminach dostępne dla osób zainteresowanych
badaniami naukowymi z zakresu techniki wysokich napięć, zjawiskami fizykalnymi
zachodzącymi w polu elektrycznym przy wysokim napięciu, takimi jak na przykład wy-
ładowania elektryczne w powietrzu reprezentujące wyładowania piorunowe, wyłado-
wania powierzchniowe, wyładowania ślizgowe na powierzchniach płyt z materiałów
dielektrycznych lub na izolatorach albo wspomniane już wyładowania wysokiej często-
tliwości wytwarzane przez transformator Tesli. Pokazy w Laboratorium, adresowane
do gości odwiedzających Uczelnię i Wydział podczas dni otwartych czy Małopolskiej
Nocy Naukowców lub wycieczek szkolnych cieszą się zawsze bardzo dużym zaintereso-
waniem ich uczestników.

Prace badawcze w Laboratorium Wysokich Napięć, skupiające się głównie na pro-
blemach elektroenergetyki, mają charakter interdyscyplinarny. Są dziedziny, w których
wzrasta zapotrzebowanie na badania właściwości eksploatacyjnych wysokonapięcio-
wych układów izolacyjnych, np. w systemach elektromobilności, energoelektroniki,
trakcji elektrycznej, elektrotechnologii i innych. Wraz ze wzrostem wartości napięć ro-
boczych w tych systemach zwiększa się oddziaływanie w nich pola elektrycznego o natę-
żeniu zbliżonym do ich wytrzymałości elektrycznej. Są to zagadnienia, których uwzględ-
nienie jest konieczne również w programach kształcenia.

Należy dodać, że Laboratorium Wysokich Napięć AGH jest członkiem zało-
życielem (nr 35) Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB utworzonego
w 1997 roku.
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