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Abstract- The loss of electrical and mechanical strength of 

polymeric insulators start as soon as they are put in operation in 

the electrical field of  high voltage transmission lines due to the 

aging caused by thestrong electric field, mechanical load of the 

weight of electrical conductor cables, vibrations, weathering, 

accumulation of pollutants containing salts, Corona discharge, 

acid generation. The two main critical failures of the polymeric 

insulators are the mechanical failure of GFRP by the brittle 

fracture and/or electric breakdown known as flashover due to the 

loss essentially of the hydrophobicity and build-up of pollutants. 

Among the new technologies for inspection of internal and hidden 

defects in polymeric insulators related to the brittle fracture, is 

the radiography with ionizing radiation, but in the high and the 

extra-high voltage transmission lines, X-rays or γ-rays can 

drastically reduce the voltage breakdown voltage due to the 

combined effects of air ionization and the Townsend discharge 

mechanisms.  At present work, experimental results of  testing 

aiming to evaluate the combined effect of air ionization around 

polymeric insulators of 500 kV induced by X-ray at different 

distance and up to 640 kV are presented and discussed.   

 

Index Terms-- Air ionization, Avalanche breakdown, Electric 

breakdown, electric field, X-rays  

I.  INTRODUÇÃO 

 

Devido a excepcional propriedade hidrofóbica conferida na 

tecnologia do isolador polimérico, estes passaram a ser 

extensivamente utilizado em linhas de transmissão de alta e 

extra-alta tensões e estima-se atualmente que há mais de 20 

milhões em operação em todos os continentes [1,2]. O bastão 

cilíndrico estrutural de compósito reforçado com fibras de 

vidro livre de boro (GFRP) fabricado pelo método de 

pultrusão é um material estrutural amplamente utilizado para 
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na fabricação de isoladores poliméricos [3-8]. O projeto 

construtivo de um isolador polimérico de extra-alta tensão 

possui uma geometria altamente complexa e grande dimensão, 

com comprimento em torno de 4 metros para o caso de 

isoladores poliméricos de linha de transmissão de 500 kV, 

como mostra a figura 1. Embora o material atual que reveste e 

protege o compósito de GFRP seja de um material resistente 

ao intemperes, mas a degradação dos  materiais inicia-se assim 

que os isoladores poliméricos são instalados e a tensão elétrica 

é aplicada.  

 

 
Figura 1. Torre de linha de transmissão de 500 kV com três 

isoladores poliméricos em “I” e em detalhes o isolador 

polimérico com anéis de equalização no lado fase e no lado 

terra e possui em torno de 4 metros de comprimento. 
  

Apesar de um isolador polimérico suportar mecanicamente 

mais de 120 kN de carga mecanicamente, mas devido ao 

intenso campo elétrico, ambiente hostil, descarga elétrica 

corona, resulta na geração de ácidos, principalmente de ácido 

nítrico,  como resultado, o GFRP pode falhar mecanicamente 

por fratura frágil. O ingresso de ácido nítrico e alcançar o 

compósito sob tensão mecânica, mecanismo conhecimento 
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como SCC,  mesmo a carga mecânica sendo um terço da carga 

suportável.  Por outro lado, se houver perda de 

hidrofobicidade e acúmulo de poluentes na superfície, 

descarga elétrica conhecida como flashover pode ocorrer. Na 

atualidade, visando mitigar principalmente as falhas mecânicas 

por SCC, os isoladores poliméricos são monitorados em linhas 

de transmissão energizadas através de inspeção visual, 

termografia de infravermelho, medição da variação de 

distribuição de campo elétrico. No entanto, sabe-se que são 

necessárias novas tecnologias para detectar, caracterizar,  

inspecionar, monitorar  defeitos milimétricos, submilimétros 

tais como fissuras sob camada  de poluição e sua extensão no 

isolador compósito no campo para um funcionamento mais 

confiável do sistema de transmissão, espessura do material que 

recobre o compósito GFRP devido a erro de fabricação. Entre 

várias tecnologias, a caracterização dos defeitos por imagem 

usando radiação ionizante deraios-X ou raios- é uma técnica 

de inspeção interessante por possibilitar observar defeitos 

internos, no entanto, nota-se que a radiação ionizante pode 

reduzir drasticamente a tensão de disrupção do isolador 

polimérico devido ao processo de descarga Townsend.  

Objetivo do presente trabalho foi avaliar 

experimentalmente em laboratório de alta tensão o efeito 

combinado do intenso campo elétrico de até 640 kV em 

isolador polimérico e radiação ionizante de raios-X.  

 

II.  FUNDAMENTOS DO EFEITO COMBINADO DO CAMPO 

ELÉTRICO E DA IONIZAÇÃO DO AR SOBRE TENSÃO DE 

SUPORTABILIDADE ELÉTRICA 

 

Neste estudo experimental, uma avaliação sobre a aplicação 

potencial da radiação de ionização para caracterização e 

inspeção de defeitos internos ocultos no isolador compósito 

com a presença de campo elétrico foi conduzida em 

laboratório de alta tensão aplicando tensões até 640 kV. 

O princípio da descarga Townsend diz que os elétrons livres 

são acelerados por um campo elétrico, colidem com moléculas 

de gás do ar e elétrons adicionais livres, resultando em uma 

multiplicação de avalanches que permite uma condução 

elétrica através do ar, como mostrado esquematicamente na 

figura 2.  

 
Figura 2. Avalanche de Townsend. 

Sabe-se que quando o raios-X ou raios- incide sobre um 

gás, no caso,  o ar, ele ioniza e a quantidade de íons ionizados 

depende da intensidade da radiação ionizante e pode ser 

detectado e medido pela câmara de ionização, conforme 

mostrado no esquema da figura 3. Além disso, quando a 

distância da fonte de raios-X varia de uma posição para outra, 

a intensidade do raios-X cai ao quadrado da distância, como 

mostrado na figura 4, esquema à direita. 

 

 
Figura 3. Câmara de ionização do raios-X. 

 

 
Figura 4. Redução de intensidade de radiação ionizante à 

medida que afasta da fonte radiação.  

III.  MATERIAIS E TESTES EXPERIMENTAIS 

 

Foram realizados testes experimentais para avaliar o efeito 

da radiação ionizante durante o teste de imagem radiográfica 

no Laboratório de Alta Tensão (LAT) da Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG), na cidade de Campina Grande / 

PB, Brasil. 

 
Figura 2. Arranjo experimental para teste do efeito combinado 

campo elétrico e radiação ionizante.   
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A distância da fonte de raios-X (FRX) para o isolador 

composto variou de 60 cm a 400 cm usando a potência 

máxima de raios-X (120 kV e 1mA) e o detetor Imaging Plate 

foi utilizado como detector de imagens. O isolador de 

compósito para linha de transmissão de 500 kV tem 380 cm de 

comprimento e é projetado para suportar a tensão de ruptura 

de 1200 kV quando novo e livre de deposição de poeira / 

poluição. Detalhe da construção e fissuras são mostrados 

abaixo. 

 

 

 
 

 

Figura 3. Detalhe construtivo de um isolador polimérico.  

 

Na figura 7 é mostrado esquematicamente o arranjo 

experimental, que foi adotado para realização dos testes 

radiográficos em laboratório de alta tensão energizado e 

também as disposições dos IPs que foram utilizados:  

 

 
Figura 4. Esquema do arranjo experimental do sistema de 

inspeção radiográfico do isolador polimérico  energizado no 

laboratório de alta tensão, onde a fonte de raios-X (FRX) foi 

posicionada de 0,6 m a 4 m de distância do isolador.  

 

No teste, conforme mostra o esquema da Figura 7, foram 

realizados testes de radiografia com dois filmes cada um em 

invólucros de papel posicionados junto ao isolador: um filme 

no limite das aletas do isolador na parte inferior (IP-3), 

portanto, entre o isolador e o anel equalizador e o outro filme 

logo em sequência (IP-2) logo acima, conforme a Figura 7. 

Neste teste decidiu-se realizar ensaio radiográfico com dois 

IPs bem próximos em sequência, mas sem contato fisicamente, 

próximo à fase em que foi aplicada a diferença de potencial de 

550 kV. Tendo como objetivo avaliar a possibilidade de 

aumentar a produtividade dos trabalhos reduzindo o tempo 

com o acréscimo de mais filmes detectores para uma mesma 

emissão da fonte de raios-x. À medida que a tensão foi sendo 

elevada, o ruído relacionado ao efeito corona também foi 

aumentando, e quando chegou à tensão desejada, foi iniciada a 

exposição com raios-x cobrindo todo o isolador pela radiação 

ionizante. De repente, durante a exposição radiográfica, notou-

se presença de chama entre nos detetores IP mais próximo à 

fase e o seu adjacente, como mostra a Figura 8. 

 

 
Figura 5. Ocorrência de chamas nos detectores IP. 

 

As investigações apontam o trilhamento no papel que 

envolve o IP que ficou na parte mais inferior, no interior do 

anel de equalização e como se pode observar na Figura 9.  

 
Figura 6. Foram utilizados dois IPs tipo SR (super resolution) 

disposto um acima do outro como mostrado na foto da 

esquerda. Em vermelho está destacado o incêndio e em azul os 

indícios de trilhamento. Na foto da direita observa-se o IP-2 

que pegou fogo e o seu invólucro. 
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As bordas dos papéis que envolvem os filmes ficaram com 

aspectos de princípio de chama, quando não queimou por 

completo. 

 

 
Figura 7. Descarga elétrica na parte de cima do IP mais 

próximo à fase. 

 

Ainda não há certeza o que possa ter ocasionado esta chama, 

mas um ponto a observar é o fato de o filme inferior ter sido 

montado abaixo do anel equalizador, portanto bem próximo do 

limite do isolador na união com a ferragem do quadruplicador, 

que sustenta os cabos de distribuição de eletricidade. 

O fenômeno que originou a chama nos IPs empregados 

provavelmente teve causa no elevadíssimo campo elétrico no 

qual estes filmes encontravam-se imersos. Uma secção 

razoável do isolador foi colocada em paralelo com tais filmes, 

os quais não foram projetados para suportar tais esforços 

elétricos. Desta forma, conforme se aplicou a tensão, 

concentrações de campo presentes nos filmes originaram 

descargas localizadas que permitiram a elevação da 

temperatura a ponto de permitir a inflamação do material que 

constitui o filme. Paralelamente a este fenômeno, correntes de 

fuga provavelmente estabeleceram-se nos filmes, o que 

facilitou ainda mais a formação das chamas. 

Com o objetivo de medir a resistência no IP, foi realizado o 

teste utilizando um multímetro conforme Figura 11. 

 

 
Figura 8. Teste da resistividade elétrica do Imaging Plate a 

com o multímetro que sofreu danos devido ao incêndio 

durante o efeito combinado campo elétrico e ionização do ar 

pelo raios-X. 

 

Com intuito de aprofundar o conhecimento sobre a descarga 

e consequente chama no IP-2 ocorrido no teste anterior, foi 

realizado um novo teste unindo fisicamente 2 IPs conforme a 

Figura 12.  

 

Figura 9. Dois IPs unidos fisicamente usando policarbonato 

resultando em torno de 85 cm de comprimento. 

 

Os dois IPs mostrados na Figura 12, unidos fisicamente 

foram posicionados na parte inferior do isolador próximo à 

fase e submetido a uma tensão de 550 kV, conforme mostrada 

na figura 13. 

 

 
Figura 10. Dois IPs unidos fisicamente e posicionados junto ao 

isolador polimérico com fita adesiva. 

 

IPs unidos 
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Neste ensaio foi observado que não houve ocorrência de 

incêndio e as imagens coletadas e as condições de realização 

do ensaio com intenso campo elétrico não apresentou 

interferência nos dados e muito menos ocorrência de uma 

disrupção devido à ionização do ar pelos raios-X no entorno 

do isolador. 

IV.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 As imagens radiográfica obtidas com sucesso e sem 

ocorrência de disrupção são mostradas na figura 14.  

 

 
Figura 11. Imagem do isolador de compósito tirada quando a 

ddp estava de 540 kV e a distância entre o isolador de 

compósito para a fonte de raios-X foi de 60 cm. 

 

Nos primeiros testes no laboratório de alta tensão, verificou-

se a ionização do ar, primeiramente com instrumento 

DAYCOR e, após, através de centelhamentos atípicos, não 

característicos do comportamento de gaps, nos trabalhos 

corriqueiros em alta tensão. Mais especificamente, quando a 

fonte de raios-X estava a cerca de 0,6 m da parte energizada e 

com campo elétrico já relativamente baixo, e quando havia o 

acionamento da fonte de raios-X, estabelecia-se um 

centelhamento que dificultava a extinção natural do pequeno 

arco elétrico. Houve a necessidade de pesquisa na internet 

para verificar estudos já feitos sobre a variação da rigidez 

dielétrica do ar em função da incidência de raios-X. Nada foi 

encontrado de útil. Não existe nenhum gráfico, fórmula, 

estudo sistemático, etc. Desta forma, foi impericiosa a 

abordagem por tentativa e erro e, posteriormente, sua 

validação pela convergência estatística, repetindo o 

experimento dezenas de vezes com a variação dos parâmetros 

distância da fonte de raios-X a parte energizada e tensão 

aplicada. Testou-se diversas distâncias, respeitando-se a 

praticidade e a qualidade das imagens radiográficas. Por fim, 

verificou-se que a distância em torno de 1,2 metros era o 

limiar de persistência do arco. Ou seja: Acima de 1,2m não 

havia mais o arco citado. Foram feitos experimentos 

adicionais variando a distância de 2 metros até 4 metros. Por 

fim, escolheu-se a distância de 4 metros entre a fonte de raios-

X e a parte energizada. Durante os experimentos foram 

também aplicadas sobretensões típicas de 10% e muito 

superiores. Não foram impericiosas aplicações de outros tipos 

de sobretensões em função das características de trabalhos 

com linha energizada: tempo bom e religamento da LT 

desativado. Esta distância de 4 metros, permitiu colocar a 

fonte na própria estrutura da linha de transmissão, sem perda 

da qualidade da imagem radiográfica e atendendo aos 

requisitos de segurança para a linha e para o pessoal, 

utilizando-se também a temporização possível, no 

acionamento da fonte de raios-X, de até 99 segundos. 

V.  CONCLUSÃO 

 

No presente trabalho, visou-se avaliar experimentalmente o 

efeito combinado do campo elétrico gerado pela tensão de até 

640 kV aplicada no isolador polimérico de 500 kV e da 

ionização  para estudar  a tensão de disrupção.  Através dos 

testes realizados descrito neste trabalho ainda não foi possível 

concluir quantitativamente a partir de quanto a ionização do 

raios-X ocorrerá a disrupção, mas pode-se  afirmar que o 

isolador polimérico submetido a uma tensão de até 640 kV, 

não ocorre a disrupção mesmo com a ionização do ar pelo  

raios-X gerado pela 120 kV e 1 mA. 
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