InĪ. Ryszard Bluszcz
•Energopomiar-Elektryka• Sp. z o.o.

Zabezpieczenia typu Buchholz
w transformatorach energetycznych
í koniecznoĞü badaĔ okresowych
WĞród czĊĞci personelu eksploatującego transformatory energetyczne istnieje jakĪe
báĊdne przekonanie, Īe zabezpieczenia typu Buchholz są niewiele warte i niepotrzebne, bo
istnieją bardzo dobre zabezpieczenia cyfrowe. Takie opinie moĪna usáyszeü niekiedy równieĪ
z ust specjalistów z dáugoletnim staĪem pracy na stanowiskach kierowniczych w energetyce,
a takĪe niektórych przedstawicieli kadry naukowej wyĪszych uczelni. Efektem tego jest
bagatelizowanie badaĔ eksploatacyjnych i okresowych tych zabezpieczeĔ. Sprowadza siĊ je
do czysto mechanicznych prób dziaáania zabezpieczeĔ przyciskiem !TEST" w odstĊpach
kilkuletnich, a pomija siĊ zupeánie peáne badania laboratoryjne w urządzeniach
odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy zabezpieczenia. Doszáo do sytuacji, Īe
zamontowane w niektórych transformatorach zabezpieczenia nie byáy badane laboratoryjnie
przez kilkadziesiąt lat.
W niniejszym artykule podjĊto próbĊ przypomnienia jak waĪną rolĊ speániają
zabezpieczenia typu Buchholz w prawidáowej i bezawaryjnej eksploatacji transformatorów
energetycznych, zwracając uwagĊ na celowoĞü wykonywania okresowych badaĔ kontrolnych
niezawodnego dziaáania tych zabezpieczeĔ.

Dziaáanie zabezpieczenia typu Buchholz
Zabezpieczenie gazowo-przepáywowe typu Buchholz (rys. 1) instaluje siĊ na rurociągu
áączącym kadĨ transformatora z konserwatorem. Jego zadaniem jest ochrona transformatora w
nastĊpujących przypadkach:
x

x

x

przy wszystkich zwarciach wewnątrz kadzi,
przy wydzielaniu siĊ gazów na skutek rozkáadu termicznego izolacji staáej,
przy obniĪeniu siĊ poziomu oleju na skutek wycieków z kadzi.

Wedáug krajowych przepisów takie zabezpieczenie naleĪy stosowaü dla wszystkich
jednostek o mocach powyĪej 1 MVA.
Zabezpieczenia gazowo-przepáywowe dziaáają dwustopniowo:
Pierwszy stopieĔ zabezpieczenia jest związany z obniĪeniem siĊ poziomu oleju
wewnątrz zabezpieczenia, co moĪe byü spowodowane wyciekami z kadzi, lub í znacznie
czĊĞciej í zbieraniem siĊ gazu pod górną pokrywą zabezpieczenia. W tym drugim przypadku
opadniĊcie páywaka i zadziaáanie pierwszego stopnia zabezpieczenia wymaga 100-300 cm3
gazu, przy czym moĪe to byü powolny proces akumulacji. Wydzielanie siĊ gazu jest
najczĊĞciej spowodowane rozkáadem izolacji. Istnieją jednak równieĪ inne przyczyny
zadziaáania pierwszego stopnia zabezpieczenia, takie jak pojawienie siĊ w przekaĨniku gazów
nagromadzonych w kadzi przy napeánianiu jej olejem, czy teĪ nagáe ocháodzenie
transformatora; przy zmianie jego temperatury od 75°C do 25°C moĪe wydzieliü siĊ
powietrze absorbowane przez olej w iloĞci odpowiadającej 1,2% objĊtoĞci oleju.
Pierwszy stopieĔ zabezpieczenia gazowego nie powoduje automatycznego wyáączenia
transformatora, a jedynie uruchomienie sygnalizacji. Aby zweryfikowaü przyczynĊ alarmu,
sprawdza siĊ niekiedy, czy zgromadzony gaz páonie (w atmosferze powietrza), bo jeĞli nie, to
rozkáad izolacji jako przyczyna zadziaáania jest maáo prawdopodobny. JeĪeli jednak gaz ten
jest palny, to z duĪą dozą prawdopodobieĔstwa moĪna wnioskowaü o rozwijającym siĊ
zwarciu wewnĊtrznym i wówczas transformator naleĪy moĪliwie szybko wyáączyü.
Jeszcze lepszą metodą oceny stanu zagroĪenia jest analiza chromatograficzna gazu
rozpuszczonego w oleju. ObecnoĞü takich skáadników, jak wodór, tlenek wĊgla, wĊglowodory
nasycone i nienasycone í w odpowiednich iloĞciach í Ğwiadczą nie tylko o rozkáadzie
izolacji, lecz mogą nawet wskazaü, jaki rodzaj izolacji i w którym miejscu podlega
uszkodzeniu. JeĞli áączna iloĞü tych palnych gazów przekracza 5%, transformator naleĪy
wyáączyü.
Drugi stopieĔ zabezpieczenia dziaáa, gdy przez rurociąg prowadzący do konserwatora
nastĊpuje przepáyw gazu lub oleju (czy teĪ ich mieszanki) z prĊdkoĞcią ok. 50 cm/s, co
odpowiada przepáywowi ok. 2300 cm3/s. Na kaĪdą kilowatosekundĊ energii traconej w
miejscu zwarcia przypada Ğrednio 75 cm3 gazu. W celu spowodowania dziaáania drugiego
stopnia zabezpieczenia niezbĊdne jest wydzielanie siĊ w miejscu zwarcia mocy wynoszącej
ok. 30 kW.
Drugi stopieĔ zabezpieczenia powinien dziaáaü ze zwáoką moĪliwie niewielką,
wynoszącą wedáug krajowych przepisów nie wiĊcej niĪ 0,3 s przy przepáywie oleju
dwukrotnie wiĊkszym niĪ dolna granica zadziaáania. Jednak rzeczywiste opóĨnienie

wzglĊdem chwili powstania zwarcia zaleĪy od wielu czynników, takich jak usytuowanie
miejsca zwarcia, ekranujące dziaáanie elementów konstrukcyjnych, czy teĪ zdolnoĞü kadzi do
odksztaácania siĊ.
Zadziaáanie moĪe byü spowodowane równieĪ przyczynami niemającymi nic wspólnego z
uszkodzeniami wewnĊtrznymi, np. przepáywem oleju przy nagáym wzroĞcie obciąĪenia
transformatora, drganiami uzwojeĔ, przez które przepáywa bardzo duĪy prąd (udar prądu
magnesowania, prąd zwarcia zewnĊtrznego), ruchem oleju spowodowanym wáączeniem
pomp olejowych.
W transformatorach bezkonserwatorowych, pracujących z poduszką gazową, zamiast
przekaĨników Buchholza stosuje siĊ przekaĨniki ciĞnieniowe, reagujące na poziom ciĞnienia
wewnątrz kadzi i/lub na szybkoĞü wzrostu tego ciĞnienia. Rozwiązanie to jest
rozpowszechnione na kontynencie amerykaĔskim.

Rodzaje uszkodzeĔ transformatora,
przed którymi chroni go zabezpieczenie
Zwarcia
Zwarcia wewnątrz kadzi mogą byü zwarciami na wyprowadzeniach uzwojeĔ, zwarciami
zwojowymi oraz zwarciami pomiĊdzy uzwojeniem a kadzią. Pierwsze z nich, oprócz skutków
takich jak te wywoáane zwarciami w polu transformatora, powodują znaczny stopieĔ
uszkodzeĔ wewnątrz kadzi. Są one przyczyną zniszczenia izolacji, przewodów, a niekiedy i
rdzenia. Mogą takĪe spowodowaü znaczny wzrost ciĞnienia wewnątrz kadzi, wywoáany
energią áuku, rozkáadającą olej na produkty gazowe. Zwarcia te, podobnie do zwarü w polu,
charakteryzują siĊ znacznymi prądami, wiĊc są doĞü áatwo wykrywalne przez zabezpieczenia.
Zwarcia zwojowe mogą w skrajnym przypadku dotyczyü jednego zwoju. Wówczas na
skutek transformacji wystĊpuje takie zjawisko, Īe prąd w zwartych zwojach (czy teĪ zwoju)
osiąga duĪe wartoĞci, na zaciskach zaĞ pojawia siĊ prąd o niewielkiej wartoĞci, czĊsto
mniejszy od prądu znamionowego. JeĞli jednak zwarcie to wystąpi tylko w jednym
równolegáym przewodzie skáadającym siĊ na uzwojenie, prąd zwarciowy mierzony na
zaciskach transformatora moĪe byü nawet mniejszy niĪ 10% prądu znamionowego. Natomiast
poprzez áuk páynie bardzo duĪy prąd, niekiedy parĊ setek krotnoĞci prądu znamionowego.
Spadek napiĊcia na wystĊpującym áuku ma zwykle wartoĞü zbliĪoną do 100 V, co pozwala

oszacowaü energiĊ wyáadowującą siĊ wewnątrz kadzi. Na kaĪdą kilowatosekundĊ energii
wydzielanej na áuku przypada ok. 75 cm3 gazu bĊdącego produktem rozkáadu oleju.
MoĪna zatem oceniü te iloĞci gazu powstające przy zwarciu zwojowym i groĪące
spowodowaniem wybuchu kadzi, mimo Īe wynik pomiaru prądu na zaciskach transformatora
na to nie wskazuje. JednoczeĞnie prąd zwarciowy páynący przez uszkodzony zwój (lub zwoje)
powoduje szybki wzrost temperatury przewodów. OsiągniĊcie temperatury topnienia miedzi
(1080°C) jest moĪliwe juĪ po czasie rzĊdu 1 s. Zwarciu wewnĊtrznemu miĊdzy uzwojeniem a
kadzią towarzyszy prąd zaleĪny od liczby zwartych zwojów oraz od tego, czy punkt
gwiazdowy jest uziemiony. JeĞli tak jest, to zwarcie moĪna traktowaü jako zwarcie zwojowe
pewnej liczby zwojów.
Dla doboru zabezpieczeĔ i ich nastawienia naleĪy przyjąü kryterium zwarcia na
zaciskach oraz zwarcia wewnĊtrzne zwojowe, obejmujące pojedynczy zwój.

Wzrost strumienia w rdzeniu
Rdzenie wspóáczesnych transformatorów, w których maksymalna znamionowa indukcja
siĊga 1,6í1,75 T, pracują blisko poziomu nasycenia, wynoszącego 2,0í2,1 T dla
zimnowalcowanych blach transformatorowych. JeĞli w czasie pracy indukcja ulegnie
zwiĊkszeniu na skutek wzrostu napiĊcia i/lub zmniejszenia czĊstotliwoĞci, to nastąpi zjawisko
nasycania siĊ rdzenia, zwáaszcza w tych jego czĊĞciach, gdzie wystĊpują zwĊĪenia przekroju.
Podczas nasycenia zmienia siĊ rozpáyw strumienia i zwiĊksza jego czĊĞü zamykającą siĊ
przez powietrze. Jest to szczególnie groĨne w otoczeniu Ğrub mocujących, przez które w
normalnych warunkach przepáywa maleĔka czĊĞü strumienia. Po nasyceniu sytuacja ulega
zmianie, gdyĪ wiĊkszy strumieĔ przechodzący przez stalowe lite Ğruby powoduje
powstawanie znacznych prądów wirowych i nagrzewanie siĊ tych fragmentów konstrukcji.
Wzrost temperatury moĪe byü tak duĪy, Īe zostaną zniszczone podkáadki izolujące
konstrukcjĊ od rdzenia, tworzące diamagnetyczną przegrodĊ dla strumienia. Mogą wiĊc
powstaü lokalne obszary, w których nawet po zmniejszeniu indukcji strumieĔ przechodzi
przez elementy, wywoáując w nich nadal znaczne prądy wirowe i nagrzewając je. Taki
dáugotrwaáy stan podwyĪsza temperaturĊ w sąsiedztwie izolacji przewodów, prowadząc
zarówno do jej stopniowego osáabiania, a niekiedy nawet do zwarü wewnĊtrznych, jak i do
skrócenia trwaáoĞci uĪytkowej transformatora. Z tego wzglĊdu dopuszczenie dáugotrwaáego
wzrostu indukcji w rdzeniu powyĪej granicy 2 T jest dla transformatora groĨne. Rozpatrując
pomiar prądu na zaciskach transformatora naleĪy stwierdziü, Īe nadmierna wartoĞü strumienia
powiĊksza prąd magnesowania, który w warunkach normalnych, przy parametrach

znamionowych, ma bardzo maáą wartoĞü (w nowoczesnych duĪych transformatorach
najczĊĞciej mniej niĪ 1% prądu znamionowego). Jednak dziesiĊcioprocentowy wzrost
indukcji w rdzeniu powoduje przewaĪnie trzykrotny wzrost tego prądu, natomiast
zwiĊkszenie indukcji o 20% í aĪ dziesiĊciokrotny wzrost jego wartoĞci skutecznej.
JednoczeĞnie nastĊpuje zwiĊkszenie zawartoĞci wyĪszych harmonicznych nieparzystych w
przebiegu tego prądu. W skrajnych przypadkach nadmiernej indukcji w rdzeniu wartoĞü
skuteczna prądu magnesowania jest zbliĪony do poziomu 50% prądu znamionowego, gáównie
dziĊki piątej harmonicznej najbardziej typowej dla tego zjawiska.

Przegrzanie uzwojeĔ
Energia wydzielana na rezystancji uzwojeĔ jest przyczyną wzrostu temperatury
wewnątrz kadzi. Powstające ciepáo jest oddawane izolacji staáej i olejowi, który przez system
naturalnego, a nawet czĊĞciej wymuszonego obiegu oleju powoduje efekt cháodzenia.
NajgorĊtsza jest wierzchnia warstwa oleju, ale ze wzglĊdu na cieplne zagroĪenie stanu izolacji
istotniejsze jest to miejsce na powierzchni przewodu uzwojenia, w którym lokalnie
temperatura osiąga najwiĊkszą wartoĞü. W stanie normalnym temperatura górnej warstwy
oleju moĪe wynosiü 90°C, co odpowiada temperaturze ok. 105°C w najgorĊtszym miejscu
przewodu. JeĞli natomiast temperatura górnej warstwy przekroczy 105°C, oznacza to, Īe
najgorĊtszy punkt ma zapewne temperaturĊ ok. 140°C i moĪna ją uznaü za granicznie
dopuszczalną. Taki wzrost temperatury uzwojeĔ moĪe byü wywoáany przeciąĪeniem
prądowym lub zmniejszeniem intensywnoĞci cháodzenia, np. na skutek caákowitego lub
czĊĞciowego wyáączenia pomp wymuszających obieg oleju.

Ogólna ocena sytuacji w zakresie uĪytkowania zabezpieczeĔ
Kilka lat temu •Energopomiar-Elektryka• Sp. z o.o. í na zlecenie PSE S.A. í
przeprowadziá:
i

i

inwentaryzacjĊ zabezpieczeĔ zainstalowanych na transformatorach w krajowej
energetyce,
badania jakoĞci zabezpieczeĔ typu Buchholz róĪnych producentów.

Wyniki inwentaryzacji zabezpieczeĔ transformatorów byáy bardzo niepomyĞlne. Istnieje
nadal sporo zabezpieczeĔ, których wiek siĊga kilkudziesiĊciu lat i nigdy nie byáy badane

laboratoryjnie. Są one wyposaĪone w styki rtĊciowe, a te zgodnie z przepisami są
wycofywane z urządzeĔ energetycznych. Nie moĪna takĪe pominąü faktu ich degradacji
technologicznej i dokáadnoĞci dziaáania oraz zakoĔczenia produkcji kilkadziesiąt lat temu.
Badania jakoĞci zabezpieczeĔ obejmowaáy urządzenia firm niemieckich, angielskich,
wáoskich i rumuĔskich. W wyniku tych badaĔ stwierdzono:
x
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x
x

zabezpieczenia niemieckiej firmy Barleben są najlepsze i od lat stosowane do
zabezpieczania transformatorów energetycznych;
zabezpieczenia angielskie mają zbyt duĪe wymagania co do dokáadnoĞci montaĪu i
nachylenia rurociągów (np. dwa stopnie odchyáki od pionu powodują brak dziaáania);
zabezpieczenia wáoskie cechuje niestaranne wykonanie i brak moĪliwoĞci regulacji, a w
niektórych typach dziaáanie niezgodne z oznaczeniem;
zabezpieczenia rumuĔskie cechuje niepewnoĞü dziaáania i brak moĪliwoĞci regulacji.

Podsumowanie wyników nastąpiáo w PSE S.A., gdzie w konkluzji zostaáy podjĊte
nastĊpujące decyzje:
a í wszystkie transformatory mają zostaü wyposaĪone w zabezpieczenia firmy Barleben;
b í zabezpieczenia mają byü badane cyklicznie co trzy lata oraz po kaĪdym awaryjnym
zadziaáaniu.
Decyzje te niestety nie zostaáy zamieszczone w Īadnym rozporządzeniu, co nadal
utrudnia przekonywanie niektórych sáuĪb odpowiedzialnych za eksploatacjĊ transformatorów
do potrzeby wymiany zabezpieczeĔ i ich cyklicznych badaĔ. I tak przypuszczalnie bĊdzie do
momentu trwaáego uszkodzenia transformatora. A przecieĪ koszty nowego zabezpieczenia
oraz jego badaĔ są niewspóámiernie maáe w odniesieniu do ceny nowego transformatora.

Zagadnienia badaĔ okresowych stanu zabezpieczeĔ
Preferowane w energetyce zabezpieczenia typu Buchholz firmy Barleben są wyposaĪone
w magnetyczne szklane styki kontaktronowe.
Z doĞwiadczeĔ eksploatacji wynika, Īe z upáywem czasu uĪytkowania zabezpieczeĔ ich
kontaktrony ulegają uszkodzeniom wskutek zalewania olejem transformatorowym (rys. 2).
To zjawisko wiąĪe siĊ z tym, Īe w procesie produkcji w szklanych rurkach kontaktronów
są zatapiane metalowe koĔcówki styków i w miejscach przejĞcia szkáo-metal powstają

nieuniknione mikropory, przez które w czasie eksploatacji nastĊpuje staáe przenikanie oleju
transformatorowego do wnĊtrza kontaktronu; a przy tym olej transformatorowy
charakteryzuje siĊ takĪe duĪymi wáaĞciwoĞciami penetracyjnymi.
W związku z tym niekorzystnym zjawiskiem wystĊpują dwa stany zagroĪenia
awaryjnego.
Uszkodzenie 1. JeĪeli przy zalanych olejem kontaktronach uĪyje siĊ przycisku !TEST",
to uzyska siĊ zwarcie styków i pojawienie siĊ impulsu, albo teĪ nie uzyska siĊ wáaĞciwego
dziaáania styków, bo zestyk ruchomy moĪe zostaü !przyssany" olejem do Ğcianki
kontaktronu. OczywiĞcie tego stanu nie moĪna zaobserwowaü bez demontaĪu zabezpieczenia,
a usterka wymaga przecieĪ wymiany kontaktronu.
Uszkodzenie 2. Gdy wczeĞniej zalany olejem kontaktron zostanie poddany parametrom
zwarcia wewnĊtrznego w kadzi transformatora, powstaje pĊkniĊcie kontaktronu Prowadzi to
do powaĪnego uszkodzenia transformatora, bo zabezpieczenie z takim uszkodzeniem nie jest
w stanie wyáączyü transformatora.

Takim problemom moĪna zapobiegaü przez systematyczne poddawanie zabezpieczeĔ
kontrolnym badaniom w laboratorium.
Z doĞwiadczeĔ eksploatacyjnych wynika, Īe opisane uszkodzenia kontaktronów zdarzają
siĊ zwykle po trzech latach od momentu napeánienia zabezpieczenia olejem.
Istotny wpáyw na proces zalewania olejem kontaktronów mają warunki eksploatacji
transformatora: stopieĔ obciąĪenia, czĊstoĞü przeciąĪeĔ, wystĊpowanie zwarü. Zabezpieczenia
eksploatowane w umiarkowanych warunkach mogą dziaáaü bez awarii nawet przez 10 lat.
WaĪnym kryterium jest takĪe jakoĞü oleju transformatorowego, która, niestety doĞü
czĊsto, bywa záa.
Zabezpieczenia dostarczane do badaĔ w laboratorium zawierają zawsze resztki oleju;
niekiedy wygląda on jak przepracowany olej silnika spalinowego (czarny, spalony).
WystĊpują takĪe zanieczyszczenia staáe: kawaáki metalowych podkáadek, czĊĞci izolacji;
dotyczy to zazwyczaj zabezpieczeĔ przeáącznika zaczepów.
Biorąc pod uwagĊ wymienione warunki, zabezpieczenia po badaniach w laboratorium
otrzymują Ğwiadectwo, w którym waĪnoĞü badania okreĞla siĊ na okres trzech lat lub do
pierwszego awaryjnego wyáączenia transformatora.

Zagadnienia montaĪu zabezpieczeĔ
Prace montaĪowe zabezpieczeĔ typu Buchholz powinny byü prowadzone przy dodatnich
temperaturach otoczenia, czyli w okresie od póĨnej wiosny do wczesnej jesieni. Wymaganie
to jest związane z naprĊĪeniami mechanicznymi rurociągów, a tym samym z trudnoĞciami
uszczelnienia záącz.
Zdarzaáo siĊ jednak, Īe prace montaĪowe byáy prowadzone zimą; autorowi znany jest
przypadek prac przy temperaturze nawet -17°C. W takich warunkach montaĪ rurociągów z
zabezpieczeniami jest za maáo precyzyjny. Po wymontowaniu zabezpieczenia do jego badania
kontrolnego i ewentualnie naprawy nastĊpuje rozprĊĪenie rurociągu í przesuniĊcie w pionie i
poziomie koĔcówek z koánierzami. Wówczas ponowny montaĪ zabezpieczenia wymaga
uĪycia duĪych siá i utrudnione jest zapewnienie dobrego uszczelnienia rurociągu.

Przykáad prawidáowego montaĪu zabezpieczenia z jednym zaworem na rurociągu
pomiĊdzy zabezpieczeniem a konserwatorem przedstawiono na rysunku 3.







Podczas wykonywania montaĪu naleĪy zwracaü uwagĊ, aby:
czerwona strzaáka znajdująca siĊ na zabezpieczeniu wskazywaáa w stronĊ konserwatora;
wzniesienie rurociągu w stronĊ konserwatora nie wykazywaáo wiĊkszego odchylenia od
poziomu niĪ 5°;
ukoĞne poáoĪenie zabezpieczenia, poprzeczne w stosunku do kierunku przepáywu, nie
wykazywaáo wiĊkszego odchylenia od pionu niĪ 5°;
rurociąg nie wykazywaá Īadnych zagiĊü, a áuki byáy o promieniach wewnĊtrznych
wiĊkszych niĪ 50 mm;
swobodna dáugoĞü rurociągu pomiĊdzy zabezpieczeniem a najbliĪej poáoĪonym punktem
staáym nie przekraczaáa okreĞlonej wartoĞci, np.:



í przy Ğrednicy rurociągu:

DN25

DN50

DN80

í odstĊpu:

0,5 m

0,7 m

1,0 m;

do zabezpieczenia nie przedostaáy siĊ Īadne ciaáa obce, zanieczyszczenia i wilgoü.
W niektórych przypadkach jeden zawór nie jest wystarczający, szczególnie w duĪych

jednostkach, kiedy demontaĪ przeprowadza siĊ krótko po wyáączeniu transformatora z ruchu.
Wówczas zaleca siĊ zastosowanie, w miarĊ moĪliwoĞci, drugiego zaworu umieszczonego
pomiĊdzy zabezpieczeniem a kadzią transformatora.

Wprowadzenie drugiego zaworu uáatwia montaĪ i demontaĪ zabezpieczenia, poniewaĪ
po zamkniĊciu obydwu zaworów moĪna wymontowaü zabezpieczenie bez obawy wycieku
oleju. Transformator z dwoma zaworami na rurociągu moĪe staü dowolnie dáugo z
wymontowanym

zabezpieczeniem

bez

obawy

zawilgocenia

oleju.

UmoĪliwia

to

wykonywanie badaĔ laboratoryjnych zabezpieczenia w odpowiednich terminach.

Podsumowanie
Proces powstawania uszkodzeĔ wewnĊtrznych transformatorów powoduje stopniowe
zmiany parametrów oleju transformatorowego: wydzielania siĊ gazu, szybkoĞci przepáywu,
ciĞnienia. Te zmiany mogą byü odpowiednio wczeĞnie wykryte przez zabezpieczenia typu
Buchholz, chroniące transformator przed zniszczeniem.
Nie moĪna lekcewaĪyü zadziaáania pierwszego stopnia zabezpieczenia, poniewaĪ jest to
sygnaá alarmujący o powstawaniu Ĩródáa przyszáej powaĪnej awarii. Po jego zadziaáaniu
naleĪy niezwáoczne sprawdziü jakoĞü nagromadzonego gazu. Pozwala to na okreĞlenie, jaka
jest przyczyna wydzielania siĊ gazu i na podjĊcie stosownej decyzji, co do dalszej
eksploatacji transformatora.
W celu zapewnienia podstawowych warunków technicznych do skutecznej ochrony
transformatora niezbĊdne jest wyposaĪenie go w niezawodnie funkcjonujące zabezpieczenie
typu Buchholz í z uwzglĊdnieniem nie tylko wymaganej jakoĞci wykonania samego
urządzenia i jego instalacji, ale i przeprowadzania okresowych badaĔ kontrolnych jego stanu i
dziaáania w laboratorium specjalistycznym.
Warto nadmieniü, Īe przedstawione w artykule informacje opierają siĊ na
doĞwiadczeniach jego autora z ponad 35-letniego okresu badaĔ zabezpieczeĔ typu Buchholz
prowadzonych w firmie Energopomiar, nastĊpnie Energopomiar-Elektryka.

