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Diagnostyka i monitoring
transformatorów
Tematyka związana z szeroko rozumianą diagnostyką techniczną oraz monitoringiem stanu transformatorów pojawiała
się w dużej grupie referatów. W większości przypadków miały one charakter przyczynkowy. Niemniej należy zauważyć, iż
postęp w tej dziedzinie jest konsekwencją
wykorzystywania najnowszych osiągnięć
w technice informatycznej (rozbudowa infrastruktury, lepsze procesory, obsługa dużych baz danych i in.).

no, że proces degradacji PPZ w większości
przypadków jest długotrwały, zdecydowano tam - również na podstawie przesłanek
ekonomicznych - realizować pomiary okresowo przy wykorzystaniu jednego zestawu
przenośnej aparatury pomiarowej. Pomiary
wykonywano raz do roku w odniesieniu do
PPZ niewykazujących problemów eksploatacyjnych, po każdej inspekcji wewnętrznej/naprawie oraz po zaobserwowaniu nieprawidłowej pracy przełącznika.
W zaprezentowanym na Sesji rozwiązaniu [1] rejestrację spektrum wibroakustycznego PPZ włączono jednak do
systemu monitoringu transformatora pracującego w czasie rzeczywistym (on-line)
tworząc w nim - razem z pomiarem prądu
pobieranego przez silnik napędowy przełącznika - zintegrowany blok diagnostyki
PPZ. Typowe przebiegi monitorowanych
wielkości ilustruje rysunek 1.
Możliwości diagnostyczne bloku w odniesieniu do typowych niesprawności przełączników zaczepów pod obciążeniem
różnych typów w kategoriach czułości na
wystąpienie tychże niesprawności podano
w tabela 1.

W kanadyjskiej ﬁrmie Hydro-Quebec od
kilku lat wykorzystuje się spektrum wibroakustyczne w trakcie cyklu przełączania do
oceny stanu technicznego przełączników
zaczepów pod obciążeniem. Opis zasady
pomiaru oraz możliwości metody można
znaleźć np. w [34, 35]. Ponieważ stwierdzo-
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Monitoring on-line izolatorów
przepustowych
Coraz powszechniej wprowadza się monitoring on-line izolatorów przepustowych
do praktyki eksploatacyjnej. Pomiary realizuje się przy napięciu roboczym przy wykorzystaniu odczepu pomiarowego izolatora
oraz specjalnych układów pomiarowych.
Najczęściej mierzy się tgį i pojemność C
izolatorów lub/oraz prąd upływu, przy czym
uważa się [1], iż pomiary tgį i pojemności są
bardziej dokładne niż pomiar prądu upływu.
W jednym i drugim przypadku eliminuje się
zakłócenia wynikające z wpływu warunków
otoczenia (np. opady deszczu) w drodze
ciągłej ich rejestracji oraz odpowiedniej obróbki rejestrowanych sygnałów. Przy pomiarach prądu upływu uwzględnia się ponadto
zmianę napięcia podczas pracy transformatora [14], gdyż prąd ten jest zależny od napięcia izolatora względem ziemi.
Celowość instalowania układów monitoringu izolatorów przepustowych wynika
z faktu, iż konwencjonalne metody pomiarowe stosowane w trybie off-line mają ograniczoną możliwość zapobiegania uszko-
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Na ubiegłorocznej, 44 Sesji CIGRE poruszano problematykę związaną z trzema
tematami wiodącymi (Preferential Subject):
³ PS1 - Transformator w sieci elektroenergetycznej przyszłości (Transformer
for the network of the future),
³ PS2 - Ekologiczne konstrukcje / Ekologiczne zastosowania (Transformer Eco
Design / Eco Use),
³ PS3 - Obwód magnetyczny transformatora (Transformer magnetic circuit).

Rys. 1. Typowe przebiegi prądu pobieranego przez silnik napędowy oraz spektrum
wibroakustycznego w trakcie cyklu przełączania PPZ [1]
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Zaawansowane analizy
statystyczne

Tabela 1
Czułość zintegrowanego bloku diagnostyki PPZ na typowe niesprawności
Pomiar
Podzespoły/niesprawności

prądu pobieranego
przez silnik napędowy

spektrum
wibroakustycznego
typ PPZ

wszystkie

próżn.

dław.

rez.

Przełącznik mocy, wybierak
zużycie styków
przegrzanie, zapieczenie
czas przejścia
wyrównanie styków
łuk elektryczny
sekwencja przełączania (timing)
Zespół napędowy
silnik
hamulce
smarowanie
elementy sterowania, przekaźniki
łączniki, koła zębate
Kolor czerwony - mała czułość, pomarańczowy - średnia, żółty - dobra, zielony - bardzo dobra;
próżn. - przełączniki z komorą próżniową, dław. - z dławikowym ograniczeniem prądu,
rez. - z rezystancyjnym ograniczeniem prądu

dzeniom tych izolatorów [38]. Na przykład
według danych z lat dziewięćdziesiątych
pochodzących z energetyki rosyjskiej [40],
około 95% uszkodzeń izolatorów przepustowych ma miejsce w okresie nieprzekraczającym 100 dni od ostatniego badania
diagnostycznego. Interesujące w tym zakresie informacje pochodzące z energetyki
brazylijskiej podano w referacie [14]. Obok
typowych wolno rozwijających się uszkodzeń izolatorów o czasie rozwoju rzędu
kilku, kilkunastu dni zaobserwowano również występowanie uszkodzeń o szybkim
charakterze, które prowadzą do eksplozji
izolatora już po kilku minutach. W tej sytuacji koniecznym staje się zaimplementowanie w systemie monitoringu odpowiednich
procedur alarmowych, gdyż reakcja personelu obsługi w takich przypadkach może
być spóźniona.
Inteligentny algorytm oceny stanu
technicznego transformatora
Właściwa ocena stanu technicznego
transformatora wymaga odpowiedniej
interpretacji wyników szeregu badań diagnostycznych. Służą do tego nowoczesne
narzędzia wnioskowania. W referacie [6]
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przedstawiono zasady służącego do oceny stanu technicznego układu izolacyjnego „inteligentnego” algorytmu, różnego
od stosowanego w krajowych systemach
monitoringu - patrz np. [37], pozwalającego na dokonanie takiej oceny na podstawie badań DGA, PDC i FDS. Powstał
on z połączenia algorytmu SVM (Support
Vector Machine) oraz SOM (Self-Organizing Map). Trafność diagnozy zależy
przede wszystkim od poprawności przyjętego modelu, jak również odpowiednio
dobranego zestawu danych „treningowych” - rysunek 2.
Ze względu na dość przypadkowy dobór danych treningowych podany w [6]
przykład oceny stanu układu izolacyjnego
pięciu transformatorów ma charakter jedynie ilustracyjny.

Zestaw danych
treningowych (x,y)

Niezależnie od sposobu tworzenia diagnozy, niezmiernie istotna jest w procesie
diagnozowania systematyczna ocena
zgromadzonych do tej pory doświadczeń.
Droga prowadząca do większej pewności
diagnozy to przede wszystkim analiza statystyczna wsparta elementami rachunku
prawdopodobieństwa dużej liczby wyników badań diagnostycznych w eksploatacji. Efekty takich zaawansowanych analiz
statystycznych przedstawiono w referatach [11, 20].
W [11] podstawą analizy były wyniki badań diagnostycznych dużej liczby transformatorów o napięciu strony górnej 550 kV,
pracujących w energetyce chińskiej najwyżej 20 lat. Na podstawie znanego modelu
mechanizmu degradacji izolacji papierowej, którego parametry (m. in. współczynniki kształtu) określono przy wykorzystaniu zaawansowanej analizy statystycznej
w odniesieniu do wybranych wielkości
diagnostycznych dotyczących oleju, opracowano kryteria uszkodzeń z określonym
prawdopodobieństwem. Wyniki analizy podano w tabeli 2. W celach porównawczych
zestawiono tam również wartości dopuszczalne stosowane w energetyce krajowej
[39] odnoszące sie do transformatorów
sieciowych grupy I.
Bazą analiz przedstawionych w referacie [20] były z kolei wyniki badań diagnostycznych oleju (inhibitowanego i nieinhibitowanego) z 369 transformatorów o mocy
w granicach 50 - 600 MVA eksploatowanych w dużej ﬁrmie niemieckiej zajmującej
się przesyłem energii elektrycznej. Średnie
wartości wybranych parametrów diagnostycznych oleju w zależności od wieku
transformatora przedstawia tabela 3.

Algorytm „uczenia”
komputera

Model
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Rys. 2. Koncepcja „inteligentnego” algorytmu do oceny stanu technicznego układu izolacyjnego [6]

www.energetyka.eu

strona

223

PKWSE
POLSKI KOMITET WIELKICH SIECI ELEKTRYCZNYCH

Tabela 2
Statystyczne kryteria uszkodzeń wg [11]
Prawdopodobieństwo uszkodzenia, %
0,5

1,5

10

100

Wart. dop.
wg IET [39]

Suma gazów palnych, ppm

-

720

1 900

4 600

2 880 - 3 700

Węglowodory, ppm

-

335

1 300

3 200

-

CO2 , ppm

-

2 500

4 000

10 000

4 000

0,05

0,07

2

4

6

10

15

20

25

30

0,03

0,1

0,2

0,5

0,3

Nap. pow., mN/m

50

40

30

20

22

Nap. przebicia, kV

70

60

50

40

50

Parametr

Tgį, %
Zaw. wody, ppm
Kwasowość, mgKOH/g

Nowy wskaźnik stopnia zużycia
izolacji papierowej w eksploatacji

Tabela 3
Średnie wartości wybranych parametrów diagnostycznych oleju w populacji
analizowanej w [20] w zależności od wieku transformatora
Wiek transformatora,
lata

Zaw.
inhibitora,
%

do 10

0,32

Zawilgocenie,
ppm

Kwasowość,
mgKOH/g

tgd, [-]

CO2, ppm

CO, ppm

I

N

I

N

I

N

I

N

I

N

2,8

3,0

0,02

0,02

0,005

0,007

498

1 588

90

147

10 - 20

3,3

0,03

0,012

1 730

155

20 - 30

3,7

0,05

0,040

2 006

195

30 - 40

0,25

2,9

4,6

0,03

0,06

0,008

0,045

1 537

1 997

151

164

pow. 40

0,19

5,0

7,1

0,05

0,07

0,021

0,065

2 517

2 843

206

176

I - olej inhibitowany, N - olej nieinhibitowany

Przedstawione powyżej rezultaty
uzasadniają celowość prowadzenia analiz statystycznych. Niestety w przypadku
energetyki krajowej analizy statystyczne
prowadzone niegdyś centralnie zostały zawieszone w końcu lat 80. Przekształcenia
własnościowe oraz decentralizacja gospodarki doprowadziły do podziału energetyki
polskiej na szereg niezależnych podmiotów, w zasadzie niezainteresowanych prowadzeniem takich analiz. Jeden z przykładów rozwiązania problemu można znaleźć
w energetyce niemieckiej [36], gdzie wszyscy użytkownicy transformatorów są zobowiązani do prowadzenia rejestracji danych
statystycznych. W celu ułatwienia zadania
utworzono dokładnie zdeﬁniowany, ograniczony do niezbędnego minimum, wykaz
danych przystosowany do ich automatycznego przetwarzania. Dane zbierane są przy
wykorzystaniu specjalnego, utworzonego
na tę okoliczność, oprogramowania i przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego
łącza internetowego.
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Monitoring on-line
podstawowych parametrów
technicznych transformatora
W referacie [10] przedstawiono możliwość ciągłego (tryb on-line) monitorowania
takich podstawowych parametrów technicznych transformatora, jak przekładnia transformatora, jego impedancja zwarcia oraz
straty na podstawie dostępnych wartości
prądów, napięć i mocy. Dokładność takich
pomiarów jest uwarunkowana klasą zastosowanych przekładników i - w przypadku
wykorzystania do tego celu sygnałów z układów pomiarowo-rozliczeniowych lub z układów zabezpieczeń transformatora - jest porównywalna z dokładnością pomiarów realizowanych na wyłączonym transformatorze.
Informacje takie dostarczane na bieżąco
mogą mieć istotne znaczenie diagnostyczne. Na przykład zmiana przekładni podczas
eksploatacji jest wynikiem najczęściej zwarcia zwojowego lub zwarcia części uzwojenia, co dyskwaliﬁkuje transformator, a przy-
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najmniej wymaga znalezienia przyczyny
takiego stanu rzeczy oraz jej usunięcia. Inną
przyczyną zmiany przekładni podczas eksploatacji może być uszkodzenie układu napędowego PPZ, powodujące niewłaściwe
połączenia na niektórych pozycjach.

Praktyczne wykorzystanie dobrego
wskaźnika stanu mechanicznego izolacji
papierowej, jakim jest jej stopień polimeryzacji DP, jest ograniczone jedynie do
przypadków, w których istnieje możliwość
pobrania próbek izolacji dostępnych tylko
podczas wewnętrznego przeglądu transformatora lub jego remontu. Zwiększająca
się liczba transformatorów starszej konstrukcji spowodowała konieczność poszukiwania innych, skutecznych narzędzi
kontroli stopnia zużycia izolacji papierowej.
Należy do nich nieinwazyjny pomiar koncentracji niektórych czynników rozpuszczonych w oleju transformatorowym. Są to
przede wszystkim: tlenki węgla CO i CO2,
ich suma CO + CO2 i stosunek CO2/CO
oraz furany, a w szczególności 2-furfural
(2FAL). Obydwa te wskaźniki mają jednak
szereg niedostatków. Tematyka związana
z korelacją pomiędzy zawartością 2FAL
w oleju a DP w transformatorze była dość
szczegółowo omówiona np. w [41].
Od pewnego czasu - pierwsze badania podjęto w 2001 roku w IREQ (Kanada)
- zaczęto wykorzystywać do szacowania
stopnia zużycia izolacji papierowej w eksploatacji koncentrację metanolu (CH3OH)
w oleju transformatorowym. Rezultaty
zarówno badań laboratoryjnych, jak i pomiarów porównawczych z koncentracją
2FAL w oleju transformatorów blokowych
w elektrowniach jądrowych w Belgii podano w referacie [7] prezentowanym na
forum Komitetu Studiów A2 oraz w referacie [33] przedstawionym w ramach Komitetu Studiów D1. Wynika z nich, że stopień
koncentracji metanolu w oleju może być
dobrym wskaźnikiem stopnia zużycia izolacji papierowej w eksploatacji, szczególnie
w początkowych etapach procesu starzenia, a więc tam, gdzie zmiany koncentracji
2FAL są niewielkie.
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Doświadczenia z eksploatacji
systemów monitoringu
W referacie [2] omówiono doświadczenia z eksploatacji zintegrowanych
systemów sterowania, diagnostyki i monitoringu SUMTO pracujących w trybie
on-line w energetyce rosyjskiej. Systemy
zaczęto instalować w roku 2003 w stacjach energetycznych 220 - 500 kV oraz
elektrowniach, w tym jądrowych. W końcu 2011 roku pracowało ich około 100
zamontowanych na około 300 transformatorach, autotransformatorach i dławikach. Systemy SUMTO, opracowane
i wykonane w Rosji zarówno w warstwie
sprzętowej, jak i w warstwie oprogramowania, zasadniczo wpisują się w strategię
„smart grid” i obejmują m. in. blok sterowania przełącznikiem zaczepów pod obciążeniem, blok efektywnego sterowania
układem chłodzenia oraz blok określania
możliwych przeciążeń.
W trakcie blisko 10-letniej eksploatacji
systemów ujawniło się szereg niedoskonałości o różnym charakterze. Należą do nich
na przykład:
³ niska stabilność i znaczna awaryjność
w rosyjskich warunkach klimatycznych
urządzeń do pomiaru zawartości gazów rozpuszczonych w oleju różnych
producentów (Calisto ﬁrmy Morgan Schaffer, Hydran M2 ﬁrmy GE - Energy, MTE ﬁrmy Hydrocal, Transﬁx ﬁrmy
Kelman),
³ mała trwałość wskaźników temperatury
z wyjściem analogowym 4 - 20 mA,
³ mała czułość pojemnościowych czujników zawilgocenia oleju.

Stwierdzono ponadto, że wymiana izolatorów przepustowych olejowych na impregnowane żywicą (RIP) spowodowała znaczne obniżenie ich awaryjności, co jednak nie
eliminuje konieczności monitorowania tychże izolatorów. Niemniej stosowana metoda
pomiaru prądu upływu charakteryzuje się
silną zależnością wyników pomiarów od
wahań i asymetrii napięć w sieci.
Zmiany wymaga algorytm stosowanego modelu cieplnego, przede wszystkim
w kategoriach wprowadzenia do niego
zestawu nie uśrednionych danych określonych w normach i przewodnikach, lecz
danych charakteryzujących monitorowaną jednostkę. Dane te obejmują przyrosty
temperatury oleju, przyrost średniej temperatury uzwojenie-olej, stałe czasowe transformatora i uzwojeń, współczynnik hot-spotu, wykładniki potęg przy przeliczaniu
przyrostu temperatury oleju ze zmianą strat
w transformatorze oraz przeliczaniu średniego przyrostu temperatury uzwojenie-olej
ze zmianą prądu obciążenia, wszystko
przy różnej liczbie pracujących chłodnic,
a w przypadku jednostek regulacyjnych
również na różnych pozycjach przełącznika zaczepów.
Inne postulaty o charakterze technicznym dotyczą zwiększenia klasy przekładników oraz skrócenia czasu wymiany uszkodzonych elementów systemu.
Ostatnia grupa wniosków dotyczy celowości wprowadzenia określonych rozwiązań formalnych, jak:
³ organizacja szkoleń treningowych personelu stacji energetycznych ukierunkowanych na obsługę systemów monitoringu,

a)

-1
-2
-1
-2
-1
-2

Estry naturalne
Estry syntetyczne
Olej silikonowy

- 1 – Temperatura palenia
- 2 ±7HPSHUDWXUD]DSáRQX

Olej mineralny
0

100
200
300
Temperatura [oC]

b)

³ opracowanie przepisów eksploatacji
takich systemów, obejmujących m. in.
obligatoryjność podejmowania sugerowanych przez system działań,
³ szersze niż do tej pory propagowanie
problematyki eksploatacyjnej wśród
personelu technicznego producentów
transformatorów.

Alternatywne płyny
elektroizolacyjne
Osobną grupę tematyczną wśród prezentowanych na ubiegłorocznej sesji plenarnej referatów stanowiły te, dotyczące
zagadnień zastosowania alternatywnych
płynów elektroizolacyjnych do transformatorów energetycznych o coraz większej
mocy i napięciu znamionowym. Jest kilka
głównych powodów, dla których podejmowane są próby rozpowszechnienia zastosowania tych właśnie płynów. Należą do
nich między innymi:
³ biodegradowalność,
³ trudnopalność,
³ możliwość wytwarzania z odnawialnych
źródeł.
Kilka artykułów zaprezentowanych
w trakcie ostatniej sesji CIGRE poświęconych było badaniom tychże płynów. W referatach [16], [18] oraz [25] znaleźć można
wyniki i wnioski dotyczące stosowalności
estrów jako zamienników oleju mineralnego. Autorzy zgodnie podają, że na obecnym
etapie prowadzonych badań i przed wprowadzeniem do powszechnego zastosowania w transformatorach energetycznych
na najwyższe napięcia (powyżej 110 kV)
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Rys. 3. Typowe wartości temperatury zapłonu i palenia (a) oraz biodegradowalności (b) płynów elektroizolacyjnych
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Rys. 4. Obliczony rozkład temperatury w uzwojeniu
w zależności od zastosowanego płynu elektroizolacyjnego
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i o dużej mocy znamionowej (powyżej
100 MVA), należy uwzględnić:
³ wytrzymałość elektryczną układu elektroizolacyjnego transformatora napełnionego estrami,
³ właściwości impregnacyjne estrów,
³ ich wpływ na wydajność układu chłodzenia,
³ kompatybilność estrów z innymi materiałami konstrukcyjnymi transformatorów,
³ stabilność starzeniową estrów oraz ich
interakcje z celulozą,
³ wpływ na uzyskiwane wyniki i sposób interpretacji wyników badań diagnostycznych (w tym DGA czy zawartości związków furanu) - jak podano w [18], gazy
generowane przy charakterystycznych
uszkodzeniach pozostają te same, lecz
ich koncentracje są już dalece inne.
Podstawowymi parametrami, które odróżniają estry od oleju mineralnego są biodegradowalność i trudnopalność. Na rysunku 3 zaprezentowano typowe wartości tych
parametrów w odniesieniu do poszczególnych płynów elektroizolacyjnych.
Wspomnianą trudnopalność scharakteryzować można energią, jaką należy
dostarczyć, aby podgrzać płyn do temperatury palenia. Dla zobrazowania różnicy
w [16] podano ilość energii potrzebną do
podgrzania 1 litra oleju mineralnego i estru
syntetycznego. Są to wartości w przybliżeniu odpowiednio 170 kJ oraz 500 kJ.
W opracowaniach [16] oraz [24] zaprezentowano wyniki badań i prób elektrycznych poszczególnych gatunków
płynów oraz obiektów nimi izolowanych,

1050

od 578 do 718
do 532
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Rys. 5. Wartość stopnia polimeryzacji papieru po próbie starzeniowej

z uwzględnieniem takich właściwości, jak
większa higroskopijność, wolniejsze tempo
impregnowania dielektryków stałych, kompatybilność materiałowa, itp.
W [18] przedstawiono także wyniki
badań dotyczących zastosowania alternatywnych płynów elektroizolacyjnych do
napełniania urządzeń, stanowiących wyposażenie transformatorów energetycznych,
w tym komór głowic podobciążeniowych
przełączników zaczepów czy izolatorów
przepustowych. W tym samym opracowaniu omówiono mieszalność poszczególnych płynów oraz wymianę oleju mineralnego na biodegradowalny płyn w transformatorach eksploatowanych.
Kolejnym zagadnieniem, które należy
uwzględnić przy projektowaniu transformatora z przeznaczeniem do napełnienia estrami
jest układ chłodzenia. Ze względu na lepkość kinematyczną, której typowe wartości
są 4 razy większe od wartości tego parametru w przypadku oleju mineralnego, znacząco mniej wydajnie odprowadzane jest ciepło
z uzwojeń. Mimo lepszej przewodności i pojemności cieplnej estrów, w skrajnym przypadku, w transformatorze o standardowej
konstrukcji, może to skutkować znacznym
zwiększeniem średniej wartości temperatury
w uzwojeniu (rys. 4).
Wartą zacytowania jest również przytaczana w [16] i [24] ocena procesów starzeniowych izolacji papierowej. W świetle
wyników przeprowadzonych prób starzeniowych, papier izolacyjny starzeje się wolniej
w przypadku zaimpregnowania estrami. Istnieje jednak warunek dodatkowy, dotyczący

www.energetyka.eu

kontaktu układu izolacyjnego z powietrzem.
Zaprezentowane na rysunku 5 wartości
stopnia polimeryzacji DP starzonego papieru
potwierdzają wniosek o lepszych właściwościach w rozwiązaniach hermetyzowanych.
Największą do tej pory jednostką wyprodukowaną i napełnioną estrem, która
przeszła próby i badania z wynikiem pozytywnym, jest opisany w [16] transformator
o mocy znamionowej 135 MVA i napięciu
znamionowym 245 kV. W świetle zaprezentowanych opinii należy oczekiwać wykorzystania alternatywnych płynów elektroizolacyjnych w coraz większych jednostkach.

REFERATY
KOMITETU STUDIÓW A2
[1]

[2]

[3]

[4]

A2-101. Picher P., Riendeau S., Gauvin
M., Léonard F., Dupont L., Goulet J., Rajotte C. (Kanada): New Technologies for
Monitoring Transformer Tap-Changers and
Bushings and their Integration into a Modern IT Infrastructure.
A2-102. Darian L., Valuyskikh A., Mordcovich A., Turcot V., Tsfasman G. (Rosja): The
Implementation and Operational Experience of Transformers Control, Monitoring and
Diagnostic Systems at the United National
Electric Power System of Russia.
A2-103. Colla L., Di Giulio A., Iuliani V., Palone F., Rebolini M. (Włochy): Autotransformers Evolution, Reliability, Safety and
Modelling in the Italian Transmission Grid.
A2-104. Iliceto F., Marton F. (Włochy), Darku
C. (Zachodnia Afryka): EHV/HV Autotransformers with In-Phase and In-Quadrature
Voltage Regulation. Applications in Ghana.

marzec

2013

44. SESJA

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

A2-105. Romero A., Harder F., Mombello
E., Ratta G., (Argentyna), Dib R. (Niemcy):
Dealing with the Lack of Loading and Overloading Data to Determine the Loss of Life
of the Power Transformer Insulating Paper.
A2-106. Ma H., Saha T. K., Ekanayake C.,
Allan D. (Australia): Modern Machine Learning Techniques for Power Transformer
Condition Assessment.
A2-107. Schaut A., Eeckhoudt S. (Belgia):
Identiﬁcation of early-stage paper degradation by methanol.
A2-108. El-Zahab E. A., Helmi D., Salah
M., Alokabi A. (Egipt): Enhanced Modelling
and Early Detection of Power Transformers
Internal Incipient Faults.
A2-109. Bocheński B., Mosiński F., Piotrowski T., Anders G. J. (Polska): A Computer Program for Life-Time Management
of Power Transformers.
A2-110. Bengtsson T. Abeywickrama N.
(Szwecja): On-line Monitoring of Power
Transformer by Fundamental Frequency
Signals.
A2-111. Gockenbach E., Zhang X. (Niemcy), Liu Z., Chen H., Yang L. (Chiny): Life
Time Prediction of Power Transformers
with Condition Monitoring.
A2-112. Tiwari R. K., Gupta S. K., Singh R.
K., Lalwani G., Kuntia J.S. (Indie): Critical
Technical Aspects During Design, Manufacturing and Testing of India's First 1200
kV UHVAC Transformer.
A2-113. Dewangan S. K., Srivastava T.,
Moorkath V. (Indie): Salient Design Features of 188 MVA, 220/96/28 kV Biggest Rating Regulating Transformer.
A2-114. Alves M. E. G., Pena M. C. M., Severino C. (Brazylia): Bushing Failures with
Rapid and Very Rapid Evolution Time Detected by Online.
A2-115. Gautschi D., Weiers T., Buchs G.,
Wyss S. (Szwajcaria): Ultra High Frequency (UHF) Partial Discharge Detection for
Power Transformers: Sensitivity Check on
800 MVA Power Transformers and First
Field Experience.
A2-201. Pukel G. J., Schwarz R., Baumann
F., Muhr H. M.,Eberhardt R., Wieser B.,
(Austria), Chu D. (USA): Power Transformers with Environmentally Friendly and
Low Flammability Ester Liquids.
A2-202 Loizos G., Souﬂaris T. (Grecja), Lagache P., Sacotte M. (Francja), Gokcen I.
(Turcja): Amorphous Metal-Based Distribution Transformers: Evaluation of the Current Technology Situation and a Proposed
Design for Short-Circuit Withstand.

marzec

2013

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

A2-203. Hajek J., Kranenborg J., Sundqvist
P., Jonsson R., Skytt T., Samuelsson B.
(Szwecja), Asano R. Jr (Brazylia), Frimpong
G. K., Girgis R. (USA): Considerations for
the Design, Manufacture, and Retro – Filling
of Power Transformers with High Fire Point,
Biodegradable Ester Fluids.
A2-204. Fogelberg T., Sjöberg D., Pradhan M. K., Pettersson L. A. A., Dahlgren
M., Rehme J., Nordigarden D. (Szwecja),
Swiatkowski M. (Polska), Mortensen E.
(Dania): Energy Eﬃcient Transformers
and Reactors, Some Incentive Models and
Case Studies to Show the Long Term Proﬁtability of Such Designs.
A2-205. Schaefer M., Atanasova-Hoehlein
I., Sundermann U. (Niemcy): Quo Vadis
Aged Transformer Fleets?
A2-206. Shaoyu L., Jixian M., Jiayang G.,
Kaihua L., Guoshaowei, Dawei Y. (Chiny):
Practical Application of on-site Vapour Phase
Drying Technique on Power Transformers.
A2-207. Prieto A., Cuesto M., Pacheco P.,
Oliva M., Prieto L., Fernandez A., Navarro
L., Gago H., Burgos M. (Hiszpania): Optimization of Power Transformers Based on
Operative Service Conditions for Improved
Performance.
A2-208. Murillo R., Nogués A. (Hiszpania),
Smajic J., Steinmetz T. (Szwajcaria), Tepper J.
(Niemcy): Electromagnetic Simulations Supporting the Development of Dry - Type Transformers for Subtransmission Voltage Levels.
A2-209. Wang Z. D., Liu Q., Wang X., Yi X.,
Jarman P., Wilson G., Dyer P., Walker D.,
Lashbrook M., Noakhes J. (Wk. Brytania),
Perrot F., Perrier C. (Francja): Ester Insulating Liquids for Power Transformers.
A2-210. Lashbrook M. (Wk. Brytania),
Kuhn M. (Szwajcaria): The Use of Ester
Transformer Fluids for Increased Fire Safety and Reduced Costs.
A2-211. Egger D., Krüsi U., Dais A., Zic
Z., Odermatt W., Czyzewski J., Rocks J.
(Szwajcaria): New Paper - Free Insulation
Technology for Dry High - Voltage Condenser Bushings.
A2-301. Bachinger F., Hackl A., Hamberger P., Leikermoser A., Leber G., Passath
H., Stoessl M. (Austria): Direct Current in
Transformers: Eﬀects and Compensation.
A2-302. Weijie Z. (Chiny): The Dynamic
Harmonics Characteristics Research of
Extra/Ultra High Voltage Magnetically Controlled Shunt Reactor.
A2-303. Ngnegueu T., Marketos F., Devaux
F. (Francja), Xu T., Bardsley R., Barker S.
(Wk. Brytania), Baldauf J., Oliveira J. (Bra-

www.energetyka.eu

zylia): Behaviour of Transformers Under DC/
GIC Excitation: Phenomenon, Impact on Design/Design Evaluation Process and Modelling Aspects in Support of Design.
[30] A2-304. Girgis R., Vedante K. (USA),
Gramm K. (Szwecja): Eﬀects of Geomagnetically Induced Currents on Power
Transformers and Power Systems.
[31] A2-305. Yokotsu K., Shirasaka Y., Ebisawa
Y., Murakami H. (Japonia): On-site Measurement, Suppressing and Assessment of
Inrush Currents in a 1000 kV UHV Transformer, with Consideration of Core Saturation.
[32] A2-306. Steinmetz T., Smajic J., Carlen
M. (Szwajcaria), Outten S., Hartmann T.
(USA): Beneﬁts of Transformers Based on
Triangular Wound Core Conﬁgurations.
[33] D1-103. Bertrand Y., Tran-Duy C., Murin V.
(Francja), Schaut A., Autru S., Eeckhoudt
S. (Belgia): MV/LV Distribution Transformers: Research on Paper Ageing Markers

PIŚMIENNICTWO
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Allard L., Lorin P., Foata M., Prajescu S.,
Rajotte C., Landry C.: Vibro - Acoustic Diagnostic: Contributing to an Optimized On
- Load Tap Changer (OLTC) Maintenance
Strategy, CIGRE 2010, Rep. A2-202.
Foata M., Rajotte C., Jolicoeur A.: On - Load
Tap Changer Reliability and Maintenance
Strategy, CIGRE 2006, Rep. A2-102.
Jagers J., Tenbohlen S.: Diﬀerent Approaches for the Acquisition of Reliability Statistics, CIGRE 2009, 6th Southern Africa Regional Conference, Somerset West (Cape
Town), 17 - 21 August 2009, Paper C-104.
Kaźmierski M., Kersz I., Pinkiewicz I., Wosiak
A., Figura M.: Zaawansowany system monitoringu transformatorów w eksploatacji, Mat.
Międzynarodowej Konf. Transformator’07,
Toruń 30 - 31 maja 2007, ss. 101 - 111.
Picher P., Rajotte C., Nguyen V. N.: Field
Experience with On - Line Bushing Diagnostic to Improve Transformer Reliability,
CIGRE 2008, Rep. A2-217.
Ramowa instrukcja eksploatacji transformatorów, Energopomiar - Elektryka, Gliwice 2012.
Svi P., Smekalov V.: Bushing Insulation
Monitoring in the Course of Operation, CIGRE 1996, Rep. 12 - 106.
Warczyński P., Kaźmierski M.: Transformatory - Komitet Studiów A2, Energetyka
nr 3, 2009, ss. 145 - 151.

CIGRE

strona

227

