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Szanowni Pa stwo! 
 

 Po raz ósmy w szerokim gronie spotykamy si  w Wi le – Jaworniku na konferencji 

naukowo – technicznej po wieconej zagadnieniom ZARZ DZANIA EKSPLOATACJ  

TRANSFORMATORÓW. Tematyka ta na sta e wpisa a si  w cykl spotka  rodowiska 

kompetentnych osób, b d c miejscem zarówno prezentacji dorobku naukowo-

technicznego elektroenergetyków, jak i wymiany do wiadcze  wysokiej rangi specjalistów 

oraz praktyków. Oprócz wiod cych zagadnie  obecnej konferencji zwi zanych z technik  

transformatorow , a w szczególno ci optymalizacj  czynno ci eksploatacyjnych, 

obejmuj cych procedury dzia a  profilaktycznych, bada  diagnostycznych oraz prac 

remontowych i modernizacyjnych, poruszane b d  tematy zwi zane z terminem ich 

realizacji, który powinien wyprzedza  mo liwo  wyst pienia zak óce .  

Zarz dzanie eksploatacj  transformatorów uwzgl dnia  powinno nie tylko skutki nara e  

roboczych, ale tak e okre la  procedury wiadomej i celowo prowadzonej dzia alno ci 

personelu obs ugi. Ma ono na celu utrzymanie tych urz dze  w wysokiej dyspozycyjno ci 

równie  przez stosowanie nowoczesnych metod badawczych, zw aszcza systemów 

monitoringu i diagnostyki on-line oraz aparatury umo liwiaj cej uzyskanie wiarygodnych 

informacji o stanie transformatora. Pozwoli to na formu owanie odpowiednich wniosków  

i zalece  odno nie do dalszego post powania. 

Du  pomoc w realizacji tych zada  stanowi Ramowa Instrukcja Eksploatacji 

Transformatorów, której kolejna, znowelizowana ju  edycja uka e si  w bie cym roku. 

G ównym celem tej aktualizacji jest dostosowanie Instrukcji do wspó czesnego poziomu 

wiedzy i obj cie tre ci  ca okszta tu zagadnie  prowadzenia prawid owej eksploatacji 

transformatorów oraz podanie obja nie , porad praktycznych i wskazówek post powania  

w sytuacjach trudnych, wymagaj cych podj cia w a ciwych i odpowiedzialnych decyzji.  

Obecna nasza konferencja odbywa si  w roku XX-lecia istnienia naszej firmy. Patronat 

nad obradami konferencji sprawuj : 

− Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych PKWSE, 

− Polskie Towarzystwo Zaplecza Produkcyjno-Remontowego Energetyki, 

− Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP, 

− Towarzystwo Konsultantów Polskich TKP. 

 Dzi kuj c za udzia  w naszej konferencji, ycz  jednocze nie owocnych obrad, 

interesuj cych referatów, ciekawej dyskusji i mi ego pobytu. 
 

        Daniel Paw owski   
               Prezes Zarz du  
       ZPBE Energopomiar - Elektryka 
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XX LECIE ZPBE „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” 
Dzia alno  Zespo u Transformatorów i Izolacji 

 
Waldemar Olech Daniel Paw owski 

ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. Gliwice 

  

 W bie cym roku mija 20 lat od chwili powstania naszej firmy ZPBE  

Energopomiar – Elektryka Sp. z o.o, która zosta a wyodr bniona ze struktur dawnego 

Energopomiaru przez grup  pracowników, tworz c nowy podmiot gospodarczy. W ci gu 

tego okresu utrzymali my si  na rynku prac ukierunkowanych na prowadzenie bada   

i pomiarów g ównie w krajowej energetyce, ale tak e za granic , zajmuj c w wielu 

dziedzinach pozycj  lidera i przyczyniaj c si  do tego, e logo naszej firmy jest szeroko 

znane. Jedn  z wielu dziedzin, któr  zajmuje si  nasza Spó ka jest dzia alno  w zakresie 

diagnostyki technicznej transformatorów i izolacji tych urz dze . Ma ona bogat  tradycj , 

si gaj c  jeszcze lat pi dziesi tych ubieg ego wieku, kiedy to ówczesne Zjednoczenie 

Energetyki powo a o w Gliwicach Zak ady Pomiarowo - Badawcze Energetyki 

Energopomiar. W jednym z nich o profilu elektrycznym, powsta a w tamtym odleg ym 

czasie, kilkuosobowa komórka zajmuj ca si  eksploatacj  transformatorów, która 

stanowi a zal ek dzisiejszego Zespo u Transformatorów i Izolacji. Zarówno jego 

wcze niejsza dzia alno , jak i obecnie wykonywane wa niejsze prace, w tym równie  

naukowe, by y cz sto publikowane w specjalistycznych czasopismach oraz materia ach 

konferencyjnych krajowych i zagranicznych.  

 Po przej ciu ca okszta tu zagadnie  transformatorowych przez spó k  Energopomiar- 

Elektryka, oprócz kontynuacji dotychczasowego zakresu prac, rozpocz to now  

dzia alno  techniczn  w szybko rozwijaj cych si  dziedzinach bada , które musz  

sprosta  problemom wynikaj cym z rozwoju i potrzeb wspó czesnej energetyki, jak 

równie  post pu w konstrukcji i technologii produkowanych obecnie transformatorów. 
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Obsada Osobowa 

  Wa nym problemem funkcjonowania Spó ki by o zapewnienie odpowiedniej kadry.  

W okresie 20-letniej dzia alno ci zatrudniono szereg nowych pracowników, co obni y o 

redni  wieku. Wi kszo  z nich po uko czeniu g ównie szkó  wy szych, zwi za a si   

z Elektryk  i tutaj zdobywa a dalsze kwalifikacje oraz do wiadczenie i specjalizacje. 

W ród personelu znajduj  si  pracownicy, którzy sp dzili w Spó ce, a wcze niej w ZBPE 

Energopomiar, ca e swoje ycie zawodowe. Dysponuj  oni szerok  wiedz  i du ym 

do wiadczeniem, jak równie  zebranymi podczas d ugoletniej dzia alno ci materia ami 

oraz unikaln  dokumentacj , pozwalaj c  na podejmowanie prac o wysokim stopniu 

trudno ci, które maj  charakter zarówno eksperckich, jak i doradczych, zaawansowanych 

konsultingów.  

Zespó  Transformatorów i Izolacji zatrudnia obecnie 8 osób, w tym: 

dwóch dr in . nauk technicznych (elektrotechnika, chemia), 

trzynastu in ynierów o specjalno ciach: elektrotechnika, chemia, fizyka, 

dwóch techników elektryków. 

 W ród pracowników zespo u znajduje si : 

przedstawiciel Polski w Komitecie Studiów CIGRE A2 Transformers, a tak e 

cz onkowie grup roboczych CIGRE zajmuj cych si  problematyk  izolatorów 

przepustowych oraz bada  oleju, a w szczególno ci zwi zków furanu i siarki 

korozyjnej,  

      nadto 

dwie osoby posiadaj  status Konsultanta Towarzystwa Konsultantów Polskich 

potwierdzony certyfikatem,  

      prócz tego dwóch zatrudnionych jest 

rzeczoznawcami Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jednocze nie cz onkami 

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Nr 79 (Transformatory) oraz nr 303 

(Materia y Elektroizolacyjne). 

 Obecna, wysokokwalifikowana kadra zna wi c doskonale specyfik  krajowej 

energetyki, wymagany dla niej zakres dzia alno ci oraz szeroko rozumian  problematyk  

prac badawczo – pomiarowych. 
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Aparatura pomiarowa i wyposa enie 

 Podstawowym problemem funkcjonowania firmy Energopomiar - Elektryka, który by  

odczuwalny ju  w momencie jej powstawania, by o zapewnienie odpowiedniej aparatury 

potrzebnej do prowadzenia prac pomiarowo – badawczych. Pomimo, e pozyskana od 

poprzedniego w a ciciela ZPBE Energopomiar mog a by  uznana w owym czasie za 

nowoczesn , to jednak dynamiczny rozwój techniki pomiarowej na wiecie, a tak e  

w kraju, znacznie wyprzedzi  posiadane wówczas wyposa enie. Dotyczy o to g ównie 

aparatury do pomiarów transformatorów prowadzonych w terenie, a tak e przeznaczonej 

do laboratorium obs uguj cego krajow  energetyk  w dziedzinie bada  oleju izolacyjnego 

zarówno atestacyjnych, jak i niektórych specjalistycznych. Podejmowane kroki i dzia ania 

inwestycyjne kolejnych zarz dów oraz kierownictwa spó ki wype ni y w znacznej mierze 

istniej c  luk , uzupe niaj c wyposa enie w aparatur  pomiarowo – badawcz  do 

wiatowego poziomu. Z satysfakcj  nale y podkre li , e niektóre u ytkowane urz dzenia 

pomiarowe zosta y zaprojektowane konstrukcyjnie i wytworzone w firmie przez dzia  

produkcji, zyskuj c jak najlepsz  opini . Przyk adem mo e by  bardzo przydatny i szeroko 

stosowany zestaw do bada  podobci eniowych prze czników zaczepów tzw. UDT. 

 Aktualnie Dzia  Transformatorów i Izolacji Elektryki posiada: 

aparatur  do bada  transformatorów w terenie 

wysokonapi ciowe mostki do pomiaru pojemno ci i wspó czynnika stratno ci 

izolacji firmy Doble, 

mierniki izolacji firmy Megger i Omicron, 

miernik stanu mechanicznego uzwoje , tzw. SFRA firmy Doble, 

przyrz d do bada  izolacji metod  spektroskopii dielektrycznej tzw. FDS, 

specjalistyczny przyrz d do bada  wy adowa  niezupe nych metod  

akustyczn , umo liwiaj c  okre lenie miejsca wy adowa  niezupe nych za 

pomoc  triangulacji, 

oraz szereg innych o mniejszym znaczeniu.  

Prócz tego, w razie potrzeby stan niektórych transformatorów mo e by  weryfikowany 

za pomoc  prób napi ciowych, wykonywanych przy zastosowaniu przewo nego 

laboratorium, stanowi cego w asno  Elektryki. 
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aparatur  do bada  materia ów elektroizolacyjnych  

chromatografy gazowe (analiza rozpuszczonych i wydzielonych gazów 

z oleju), 

chromatograf cieczowy (zawarto  zwi zków  furanu), 

spektrofotometr w podczerwieni (struktura oleju, obecno  zwi zków 

tworz cych si  podczas starzenia, zanieczyszczenia chemiczne), 

specjalistyczne przyrz dy oraz mostek (w a ciwo ci dielektryczne  

i fizykochemiczne oleju), 

miernik zawarto ci wody w oleju i papierze (stopie  zawilgocenia materia ów 

izolacyjnych), 

 przyrz d do bada  specjalnych (wska ników zestarzenia, zawarto ci cz stek 

sta ych zanieczyszcze , siarki korozyjnej w oleju, itp.). 

 U ytkowana w Dziale Transformatorów i Izolacji aparatura zapewnia pokrycie 

wi kszo ci potrzeb energetyki na prace pomiarowo – badawcze w tym zakresie.  

Analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju 

 

Pozwala na wczesne wykrywanie 
i identyfikacj  uszkodze  wewn trznych 
transformatorów. Jest najskuteczniejszym 
narz dziem bezwy czeniowej diagnostyki 
technicznej tych urz dze . 
Do oceny wyników stosuje si  kryteria 
w asne, opracowane na podstawie 
wieloletnich do wiadcze , jak równie  
mi dzynarodowe. Stawiane diagnozy s  
weryfikowane rezultatami rewizji 
wewn trznych uszkodzonych 
transformatorów. Ocen  wspomaga baza 
danych, zawieraj ca wyniki 
kilkudziesi ciu tysi cy analiz oraz dane 
populacji transformatorów 
eksploatowanych w krajowej energetyce. 
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Badanie wska ników dielektrycznych i fizykochemicznych oleju wraz ze wska nikami 
zestarzenia i /lub spektrometri  w podczerwieni 

Umo liwia ocen  stopnia zestarzenia i zu ycia 
izolacji olejowej. Opracowane i wprowadzone 
przez Energopomiar tzw. wska niki zestarzenia 
oleju: napi cie powierzchniowe i wska nik 
polarno ci -n2 pozwalaj  na odpowiednio 
wczesne ostrzeganie o mo liwo ci wytr cenia si  
osadu z oleju i utraty w a ciwo ci u ytkowych.  

 
Analiza zwi zków furanu rozpuszczonych w oleju 

 

Wyniki analizy s u  do oceny stopnia 
zestarzenia izolacji celulozowej 
transformatora, a tak e stanowi  cenn  
wskazówk  przy wykrywaniu 
niskotemperaturowych przegrza  i wad 
uk adu ch odzenia. 

  

  

 
 

  
Oznaczenie ilo ciowe i jako ciowe sta ych zanieczyszcze  w oleju 

Badanie zawarto ci cz stek zanieczyszcze  
sta ych s u y do wykrywania zagro enia 
spowodowanych spadkiem wytrzyma o ci 
elektrycznej izolacji olejowej oraz pomocniczo 
do wykrywania przyczyn niektórych defektów  
i uszkodze . Ilo ciowe oznaczenie zawarto ci 
cz stek wykonuje si  za pomoc  
automatycznego licznika PODS Hiac-Royco, 
natomiast jako ciowe za pomoc  zestawu do 
filtrowania oleju f-my PAL oraz mikroskopu 
wysokiej rozdzielczo ci.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 



Badanie korozyjno ci oleju 

 

 

Badania korozyjno ci oleju wg normy IEC 
62535 polega na kontakcie oleju 
z miedzianym przewodem o odpowiednich 
wymiarach, owini tym pojedyncz  
warstw  papieru izolacyjnego 
w temperaturze 50ºC przez okres 72 
godzin. Dodatkowo wykonuje si  badania 
sprawdzaj ce w oparciu o zmodyfikowan  
metod  ASTM D 275 B. Ocen  
materia ów prowadzi si  met. wizualn  
korzystaj c z specjalnych wzorców,  
a w przypadkach trudnych przeprowadza 
si  badanie sk adu pierwiastkowego 
powsta ych zmian na powierzchni papieru 
i miedzi metod  analizy rentgenowskiej  
z dyspersj  energii (EDX). w 
elektronowym mikroskopie skaningowym.  

Oznaczenie zawarto ci wody rozpuszczonej w oleju 
umo liwia ocen  stopnia zawilgocenia izolacji 
olejowo-papierowej (przy wykorzystaniu stanu 
równowagi w uk adzie izolacyjnym 
transformatora w odpowiedniej temp.) 

 
 

Kierunki dzia alno ci 

 Od chwili powstania Energopomiaru-Elektryka nast powa o stopniowe, wymuszane 

potrzeb , podnoszenie poziomu dzia alno ci technicznej i podejmowania si  prac 

skomplikowanych, o du ym stopniu trudno ci z dziedziny transformatorów. Spowodowa a  

to tendencja zmniejszania si  w spó ce udzia u prac prostszych, które coraz cz ciej 

wykonywane by y przez inne, mniej wyspecjalizowane instytucje.  

 Ni ej w zwi z y sposób przedstawiono kierunki aktualnych prac i dzia a  Zespo u 

Transformatorów i Izolacji. 

Odbiory fabryczne transformatorów. Prowadzone s  w wytwórniach krajowych  

i zagranicznych. Stanowi  wa ny element zapewnienia niezawodno ci tych urz dze  przez 

mo liwo  bezpo redniego wp ywu na jako  transformatora i kontroli w ca ym cyklu 

produkcji, poczynaj c od pierwszej fazy, a ko cz c na przygotowaniu go do wysy ki.  
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Badania pomonta owe transformatorów. Maj  na celu sprawdzenie, czy nie nast pi o 

uszkodzenie podczas transportu, magazynowania, zainstalowania na stanowisku  

i przygotowania do za czenia pod napi cie. Prawid owe i staranne wykonanie tych prac, 

zw aszcza zwi zanych z monta em, zapewnia dobr  jako  i niezawodno  w pó niejszej 

eksploatacji. Stoi to czasem w sprzeczno ci z pojawiaj c  si  tendencj  przy pieszenia 

uruchomienia jednostek za wszelk  cen . 

Badania i pomiary eksploatacyjne transformatorów. Celem prowadzonych bada  ma 

by  ocena stanu technicznego transformatora i okre lenie przydatno ci lub ogranicze  do 

dalszej eksploatacji. Uzyskane wyniki mog  równie  okre la  z pewnym przybli eniem 

horyzont czasowy dalszej niezawodnej pracy, wzgl dnie wskazywa  konieczno  

wykonania dzia a  modernizacyjnych lub konserwacyjno – remontowych. Badania 

okresowe wspomagane diagnostyk  techniczn  s  najszybciej rozwijaj c  si  dziedzin , 

która musi sprosta  potrzebom, wynikaj cym mi dzy innymi z obecnego stanu 

produkowanych jednostek oraz szybkiego rozwoju konstrukcji i wspó czesnej technologii 

aktualnie produkowanych transformatorów.  

Badania laboratoryjne izolacji transformatorów. Prace wykonywane w laboratorium  

wykazuj  od chwili jego powstania bardzo du  przydatno  dla krajowej energetyki, 

zw aszcza te dotycz ce oleju, który (oprócz roli jak  spe nia w transformatorach) jest 

g ównym no nikiem informacji o stanie technicznym tych urz dze . Dzia alno  tej 

placówki polega na badaniach: 

nowych olejów transformatorowych oraz jego substytutów proponowanych do 

stosowania w krajowej energetyce. W ostatnich trzech latach kilku producentów 

olejów transformatorowych wyst pi o o wprowadzenie nowych gatunków do 

stosowania w krajowej energetyce. W wyniku przeprowadzonych bada  tylko dwie 

firmy zapewni y odpowiedni  jako  produktu i uzyska y akcept Energopomiaru-

Elektryki.  

chromatograficznych sk adu gazu rozpuszczonego w oleju (DGA). Metoda ta, 

obecnie szeroko stosowana i niezwykle istotna w diagnostyce technicznej 

transformatorów zosta a wdro ona w 972 roku. W wyniku licznych prac 

badawczych, prowadzonych w Energopomiar-Elektryka uda o si  opracowa  

kryteria oceny dla krajowych transformatorów eksploatowanych w polskiej 

energetyce. Dzi ki prowadzeniu tych bada  uzyskuje si  informacje pozwalaj ce 
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na podj cie wa nych decyzji, dotycz cych np. mo liwo ci dalszej pracy 

transformatorów lub wy czenia ich z ruchu. 

w a ciwo ci izolacji olejowej w zakresie podstawowych parametrów 

dielektrycznych i fizykochemicznych, a tak e: 

 stopnia zestarzenia w oparciu o w asne kryteria, 

 cz stek sta ych zanieczyszcze  w oleju, 

 obecno ci siarki potencjalnie korozyjnej. 

odporno ci starzeniowej olejów oraz szeregu innych, wynikaj cych z aktualnych 

potrzeb.  

izolacji celulozowej transformatorów w zakresie oceny stopnia:  

 zestarzenia (bezpo rednio na podstawie stopnia polimeryzacji papieru lub 

analizy spektrofotometrycznej w podczerwieni oraz po rednio w oparciu 

o zawarto  zwi zków furanu rozpuszczonych w oleju), 

 stopnia zawilgocenia na podstawie zawarto ci wody w próbkach izolacji. 

Wa niejsze prace wykonane przez Zespó  Transformatorów i Izolacji  

 Ni ej w zwarty sposób podano wa niejsze prace wykonane przez Elektryk   

w ostatnich latach. Nale  do nich: 

prace badawczo – rozwojowe dotycz ce diagnostyki izolatorów przepustowych, 

utworzenia banku danych transformatorów sieciowych oraz opracowania kryteriów 

oceny stanu technicznego, zagro e  wywo anych obecno ci  siarki korozyjnej  

w oleju eksploatowanych w krajowej energetyce jednostek, 

prace naukowe Narodowego Centrum Nauki, w których Energopomiar-Elektryka 

wspó uczestniczy z Politechnik  l sk . Tematyka prac dotyczy a opracowania  

i wdro enia nowej generacji czujników wodoru do diagnostyki transformatorów,  

pomiaru wy adowa  niezupe nych metodami skojarzonymi oraz wykrywania 

niektórych gazów, które mog  zagrozi  bezpiecze stwu du ym ludzkim 

skupiskom, 

opracowania i wdro enia w kilku krajowych elektrowniach uk adów do diagnostyki  

on-line transformatorów dla monitorowania rozpuszczonego w oleju wodoru  

i innych gazów oraz zawarto ci wody, a tak e izolatorów przepustowych, 

coroczne badania ponad 2,5tys. próbek oleju, w tym w zakresie podstawowych 

w a ciwo ci dielektrycznych i fizykochemicznych ( 00), analizy DGA (900), 
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zawarto ci zwi zków furanu (400), oraz oko o ( 20) analiz stopnia zawilgocenia 

izolacji papierowej, 

nadzór nad remontem i specjalistycznymi pracami prowadzonymi w terenie, jak np.  

sprawdzaj cymi mo liwo  eksploatacji transformatorów ze zwi kszon   

w stosunku do znamionowej moc , pomiarem strat ja owych i obci eniowych na 

pracuj cym transformatorze, suszenie izolacji oraz regeneracja oleju, udzia   

w rewizjach wewn trznych transformatorów, (kilkana cie jednostek w ci gu 

ostatniego roku gr. I i II),  

badania diagnostyczne transformatorów oraz ekspertyzy o wysokim stopniu 

trudno ci. 

 Organizacja konferencji, seminariów i spotka  

 W ci gu 20 lat istnienia Energopomiaru-Elektryki byli my inicjatorami organizacji 

dziesi ciu konferencji transformatorowych, w tym o miu w O rodku Stok w Wi le – 

Jaworniku. Tematyka tych spotka  omawiana w szerokim gronie specjalistów  

i u ytkowników transformatorów dotyczy a: 

Nowelizacji Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (200 r.) 

Wspó czesnych konstrukcji i eksploatacji podobci eniowych prze czników 

zaczepów (2002r.) 

Transformatorów rozdzielczych (2003r.); 

nadto w latach (2004, 2006, 2008, 20 0, 20 2r.) po wi cona „Zarz dzaniu Eksploatacj  

Transformatorów”. 

 Prócz tego byli my organizatorami wielu seminariów i narad dotycz cych aktualnych 

problemów transformatorów rozdzielczych, monitoringu i diagnostyki on-line, nowych 

gatunków olejów izolacyjnych, a tak e innych zagadnie . 

Wnioski dotycz ce dalszej dzia alno ci i rozwoju 

 Przysz o ciowym za o eniem dalszej dzia alno ci Dzia u Transformatorów i Izolacji 

jest przyj cie systemu wysokiego stopnia specjalizacji kadry i podnoszenia w asnych 

kwalifikacji, a tak e zapewnienie sta ego doposa ania bazy pomiarowej w aparatur   

i przyrz dy wysokiej, wiatowej klasy. Konsekwentna realizacja tych dzia a  pozwoli na 

mo liwo  ci g ego dostosowywania metod badawczych do zmieniaj cych si  w czasie 

problemów zwi zanych z aktualnie eksploatowan  populacj  transformatorów.  
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Oprócz kontynuowania dotychczasowych prac ukierunkujemy nasze, przysz e dzia ania 

na: 

eliminacj  zagro e  powstaj cych podczas eksploatacji transformatorów, 

rozwój nowych technik diagnostycznych, 

systematyczne aktualizowanie wytycznych oceny stanu technicznego 

transformatorów opartych na wynikach bada , co przyczyni si  do zapewnienia 

wysokiej jako ci i niezawodno ci tych urz dze , przy coraz wi kszym stopniu 

konkurencyjno ci i trudno ciach technicznych wynikaj cych z stosowanej przy 

produkcji, zmiennej technologii oraz oszcz dnych materia owo, wspó czesnych 

konstrukcji.  

  

 

 20 



Rys. 1. Liczba pracuj cych jednostek transformatorowych PSE Operator SA w podziale na napi cia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMPLEKSOWE US UGI TRANSFORMATOROWE W PSE OPERATOR SA –  

8 LAT DO WIADCZE  
 

 
Marek Figura Wies aw Leniarski Piotr Ma ski 

PSE Operator S.A. 
Departament Eksploatacji 

 
     

Streszczenie: 
W artykule omawia si  8 letnie do wiadczenia z realizacji w formie kompleksowej us ug eksploatacyjnych 
na transformatorach PSE Operator SA oraz ich wp yw na wymagania w kolejnym okresie realizacji tych 
us ug. Porównuje si  koszty us ug, ich zakres, a tak e przygotowanie wykonawców w ró nych okresach ich 
realizacji. Przedstawia si  krótko stosowane w PSE Operator SA zasady eksploatacji transformatorów 
sieciowych, ramowy zakres us ug oraz wymagania techniczne i organizacyjne postawione wykonawcom.  
 
 
1. Wprowadzenie 

Transformatory sieciowe eksploatowane w PSE Operator SA s  to jednostki 

zaliczane do tzw. grupy pierwszej [2], czyli jednostki o mocy  00MVA oraz górnym 

napi ciu  220kV. Ponad 6% ca ej populacji stanowi  jednostki o górnym napi ciu 750kV, 

3 % jednostki o górnym napi ciu 400kV, 6 % jednostki o górnym napi ciu 220kV  

– rys. . 

Równocze nie % ca ej populacji stanowi  jednostki o mocy 400 i wi kszej, 24% 

jednostki o mocy 250MVA do 400MVA, 64% jednostki o mocy 00MVA  do 250MVA.  
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Struktura wiekowa populacji transformatorów sieciowych jest taka, e znacz ca 

cz  populacji – ok. 67%, zosta a wyprodukowana przed rokiem 990. Oznacza to cz sto, 

e jednostki takie b d  obarczone problemami wynikaj cymi z niedoskona o ci 

stosowanych wówczas materia ów i technologii, cz sto kwalifikowanych dzi  jako wady 

konstrukcyjne. 

Wy czenie transformatora lub tylko zmniejszenie pewno ci jego pracy 

(np. wywo ane obni eniem wydajno ci uk adu ch odzenia spowodowanym 

zanieczyszczeniem ch odnic, b d  usterk  w uk adzie sterowania) skutkowa  mo e 

powstawaniem przerw lub ogranicze  w dostawie lub odbiorze energii. Przerwy takie 

wi  si  z mniej lub bardziej znacz cymi kosztami dla w a ciciela transformatora, 

w szczególno ci wynikaj cymi z odpowiednich umów przesy ania. Równocze nie rodki, 

jakie mog  by  przeznaczane  na realizacj  zabiegów eksploatacyjnych s  ograniczone. 

St d proces eksploatacji transformatorów musi by  planowany i realizowany niezwykle 

staranie, przy jednoczesnym ci g ym d eniu do minimalizacji kosztów. Wymaga to  

z kolei sprawnej organizacji oraz wysoko wykwalifikowanego personelu zarówno po 

stronie wykonawcy prac, jak równie  zarz dzaj cego eksploatacj  takiej populacji 

transformatorów. Powy sze leg o u podstaw decyzji o realizacji eksploatacji jednostek 

transformatorowych w formie kompleksowych us ug transformatorowych [3], 

wykonywanych w ramach jednolitego standardu, sprecyzowanego w Specyfikacji 

technicznej, stanowi cej cz  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a nast pnie 

za cznik do zawieranych z wykonawcami umów. 

 

2. Historia kompleksowych us ug transformatorowych  

Us ugi transformatorowe w formie kompleksowej, tj. w postaci umów ramowych 

pomi dzy PSE SA (dzia aj cej w ich imieniu PSE Operator S.A.) oraz wykonawcami tych 

us ug, zacz to realizowa  w ko cu 2004r.  

Przedmiot zamówienia zdecydowano si  wówczas podzieli  na dwa pakiety: pakiet 

I obejmowa  transformatory na terenie eksploatowanym przez: PSE-Centrum,  

PSE-Wschód oraz PSE-Pó noc, natomiast pakiet II transformatory na terenie 

eksploatowanym przez: PSE-Po udnie oraz PSE-Zachód. 

Zastosowany podzia  przedmiotu zamówienia wynika  g ównie z d enia do 

równomiernego rozdzielenia liczby jednostek transformatorowych na pakiety – [3]. 

Podzia  na Pakiety oraz siedziby dotychczasowych i obecnych wykonawców us ug 

pokazano na rys. 2. 
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W pierwszym post powaniu przetargowym w 2004r. o udzielenie zamówienia 

ubiega o si  4 wykonawców. Równie  w drugim post powaniu w 2007r. oferty z o y o 4 

wykonawców. W rozstrzygni tym niedawno (marzec 20 2r.) post powaniu na kolejny 

okres wiadczenia us ug oferty z o y o tak e 4 wykonawców. adna z ofert nie podlega a 

odrzuceniu.  

Interesuj cy jest tak e fakt, e w Pakiecie I wp yn y 3 oferty, natomiast  

w Pakiecie II tylko jedna oferta. Zamówienie przyznane zosta o: w Pakiecie I – firmie 

Zak ad Us ug Technicznych Energoaudyt Sp. z o.o., natomiast w Pakiecie II – firmie Eltel 

Networks Rzeszów SA. Obie firmy wiadczy y kompleksowe us ugi transformatorowe 

w poprzednim okresie w tych samych Pakietach.  

Rozstrzygni te w marcu br. post powanie przetargowe na wybór wykonawców 

kompleksowych us ug transformatorowych by o – podobnie jak poprzednie – 

Rys. 2. Plan sieci elektroenergetycznej najwy szych napi  z zaznaczonym podzia em 
na Pakiety oraz lokalizacjami siedzib dotychczasowych i obecnych wykonawców 

kompleksowych us ug transformatorowych. 

Pa
kie
t II 

Pa
kie
t I 

Lokalizacja siedziby wykonawcy, (odpowiednio) w Pakiecie I i Pakiecie II w latach 2004 - 2007 

Lokalizacja siedziby wykonawcy, (odpowiednio) w Pakiecie I i Pakiecie II w latach 2008 - 20  

Lokalizacja siedziby wykonawcy, (odpowiednio) w Pakiecie I i Pakiecie II w latach 20 2 – 20 4 
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post powaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego. Wbrew powszechnemu mniemaniu w tego rodzaju przetargu 

cena nie musi by  jedynym kryterium decyduj cym o wyborze wykonawcy. Oczywi cie 

cena realizacji us ug ma zasadnicze znaczenie i jej udzia  w ca kowitej ocenie punktowej 

oferty musi by  znaczny, niemniej przy ocenie ofert powinny by  uwzgl dnione inne 

istotne elementy wiadczonych us ug, które Zamawiaj cy mo e promowa  uwzgl dniaj c 

je w punktacji oferty. 

Jednym z takich istotnych czynników, decyduj cym o dyspozycyjno ci 

transformatorów jest tzw. czas reakcji wykonawcy. Czas ten jest wyj tkowo wa ny 

w sytuacjach zagro enia wyst pieniem zak ócenia lub samego zak ócenia i oznacza czas 

przyst pienia wykonawcy do usuwania przyczyn zagro enia lub rozpoznawania zakresu 

zak ócenia je li takowe wyst pi o. Zamawiaj cy wymaga aby czas ten nie by  d u szy ni  

8 godzin od przekazania wykonawcy informacji o wyst pieniu zagro enia lub zak ócenia. 

Dodatkowo, na etapie post powania przetargowego, premiowane jest skrócenie tego czasu, 

przy czym rozs dn  granic  wydaje si  by  czas rz du 5 godzin – por. [4]. Jednocze nie  

w obecnie zawartych umowach wykonawcy zagwarantowali, e w okresie trwania 

rozgrywek UEFA EURO 20 2TM dla transformatorów zasilaj cych miasta-gospodarzy 

rozgrywek, zapewniaj  2 godzinny czas reakcji. 

W pierwszym post powaniu przetargowym w 2004r. jedynym kryterium oceny 

ofert by a cena realizacji us ug obliczona na podobnej zasadzie jak opisano wy ej. 

Natomiast w post powaniu przetargowym w 2008r. w ocenie ofert, oprócz ceny 

uwzgl dniono równie  czas reakcji wykonawcy.  

W post powaniu przeprowadzonym w 20 2r. kryteria oceny ofert rozszerzono 

o ocen  oferowanego przez wykonawc  procentowego wska nika kosztów zakupu 

doliczanego do cen materia ów i cz ci. Uwzgl dnienie wska nika w kryteriach oceny 

ofert wynik o w ostatnim post powaniu przetargowym wynik o z do wiadczenia 

z poprzedniego post powania, w którym jeden z wykonawców zaoferowa  ten wska nik na 

poziomie znacznie zawy onym. W ostatnim post powaniu przetargowym zaskakuj ca by a 

oferta, w której jeden z wykonawców dla cz ci us ug zaoferowa  wy sze ceny ze 

realizacj  us ug bez kosztów transportu ni  ceny us ug uwzgl dniaj ce koszty transportu.  

W tabeli poni ej zestawiono kryteria oceny ofert oraz zaoferowane przez 

wykonawców parametry zastosowane w ostatnim post powaniu i wynikaj ce z nich oceny 

punktowe. 
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Tabela 1. Kryteria oceny ofert oraz zaoferowane przez wykonawców parametry zastosowane  
w post powaniu przetargowym rozstrzygni tym w marcu 20 2r. i wynikaj ce z nich 
oceny punktowe. 

 
 

Pakiet I Pakiet II 

Oferta Wykonawca  
 

Wykonawca  
2 

Wykonawca  
3 

Wykonawca 
4 

Ocena punktowa ceny oferty 
[pkt] 92,00 82,19 51,93 92,00 

Zaoferowany przez Wykonawc  
procentowy WSKA NIK zakupu 

doliczany do cen materia ów  i 
cz ci [%] 

0,00 0,00 20,00 0,00 

Ocena punktowa  
procentowego wska nika 

kosztów zakupu [pkt] 
3,00 3,00 2,00 3,00 

Zaoferowany przez Wykonawc   
CZAS PRZYST PIENIA do 

rozpoznawania awarii [hh:mm] 
04:50 poni ej 5:00 poni ej 5:00 04:57 

Ocena punktowa skrócenia 
czasu przyst pienia do 

rozpoznawania awarii [pkt] 
5,00 5,00 5,00 5,00 

CA KOWITA ocena 
punktowa oferty [pkt] 100,00 90,19 58,93 100,00 

 

Warto zwróci  uwag , e przy tego rodzaju umowie ramowej cena w  formularzu 

ofertowym bazuje na rodzajach i liczbie zabiegów, w tym równie  przyk adowych pracach 

nieplanowych, podanych przez Zamawiaj cego oraz jednostkowych cenach i kosztach 

wyspecyfikowanych przez wykonawc . Tabele cenowe wype nia wykonawca, do którego 

równie  nale y dokonanie oblicze . Cen  us ug w danym Pakiecie oblicza si  sumuj c 

ceny us ug w Spó kach Obszarowych obj tych danym Pakietem. Wynik wykonawca 

wpisuje w formularzu oferty. Z o one w ramach oferty tabele z cenami poszczególnych 

us ug odniesionymi do przyk adowej liczby zabiegów s u  do obliczenia ceny us ug przez 

danego wykonawc  w danej Spó ce Obszarowej, w celu porównania ofert. Nie s  one 

konstruowane wed ug rzeczywistego planu prac eksploatacyjnych dla obszaru 

kompleksowych us ug transformatorowych. Planowanie prac odbywa si  w cyklu 

rocznym, wi c kolejne lata realizacji us ug nie mog  by  wynikiem prostego powtórzenia 

zestawionych w tabelach oferowanych us ug, czyli inaczej rzecz ujmuj c warto  

kontraktu nie jest wynikiem przemno enia przez liczb  lat realizacji umowy warto ci 

szacunkowego wynagrodzenia skonstruowanego na potrzeby oceny ofert ró nych 

wykonawców podczas przetargu. 
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Przygotowanie i przeprowadzenie stosownego post powania przetargowego jest 

du ym przedsi wzi ciem organizacyjnym dla Zamawiaj cego. Sprawdzenie poprawno ci 

oblicze  w sk adanych ofertach oraz korekta oczywistych omy ek rachunkowych, które  

w ostatnim post powaniu wyst pi y we wszystkich z o onych ofertach sk aniaj  do 

przypuszczenia, e jest to problem równie  dla wykonawców ubiegaj cych si   

o wiadczenie us ug. Dodatkowo post powanie takie obarczone jest niema ym ryzykiem 

niepowodzenia ze wzgl du na „sztywno ” procedur przetargowych – [4]. 

 

3. Zasady prowadzenia eksploatacji transformatorów sieciowych, zakres us ug  

Proces eksploatacji transformatorów sieciowych bazuje na przyj tej w krajowej 

energetyce (por. [2]) trójstopniowej diagnostyce stanu technicznego oraz realizacji 

zabiegów eksploatacyjnych w okre lonych wewn trznymi przepisami przedzia ach 

czasowych – por. [ ]. Prace dora ne, w szczególno ci za  zwi zane z likwidacj  zak óce  

w pracy transformatorów lub zapobieganiem ich wyst pieniu, realizuje si  oczywi cie 

w miar  potrzeb. Równie  tutaj stosuje si  wymagania techniczne i organizacyjne ogólnie 

opisane w [ ], szczegó owo natomiast w za cznikach do Umów z wykonawcami, w tym 

wspomnianej ju  Specyfikacji technicznej.  

Dla potrzeb realizacji us ug kompleksowych prace zwi zane z eksploatacj  

transformatorów podzielone zosta y na nast puj ce grupy. 

) prace planowe - wykonywane okresowo, uj te w planach rocznych 

i redniookresowych, obejmuj ce:    

a) badania diagnostyczne jednostek transformatorowych, 

b) przegl dy oraz  pomiary diagnostyczne podobci eniowych prze czników 

zaczepów, 

c) przegl dy zewn trzne jednostek transformatorowych; 

2) prace dora ne, w tym awaryjne, obejmuj ce: 

a) prace zwi zane z likwidacj  stanów zagro e  pracy danej jednostki 

transformatorowej, 

b) wymian  uszkodzonych elementów wyposa enia jednostki 

transformatorowej w miejscu jej zainstalowania, 

c) uzdatnianie oleju, 

d) wykonanie pomiarów i bada  poawaryjnych, specjalnych oraz 

pomonta owych, tj. po zako czeniu monta u nowej jednostki lub 

zako czeniu remontu uszkodzonej; 
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3) prace remontowe, uj te w planie remontów, obejmuj ce:   

a) uszczelnianie, mycie oraz zabezpieczenie antykorozyjne jednostek 

transformatorowych, 

b) remonty szaf sterowniczych, uk adu ch odzenia wraz z wymian  instalacji 

elektrycznych, 

c) remont konserwatora wraz z wymian  przepony gumowej lub zast pieniem 

przepony workiem gumowym;  

d) kompleksow  wymian  zaworów; 

4) inne prace nie uj te w planie, a których potrzeba wynika z bie cych potrzeb 

eksploatacyjnych, obejmuj ce w szczególno ci: 

a) przegl dy wewn trzne jednostek transformatorowych na stanowisku pracy, 

b) prace demonta owe i monta owe, ustawianie, przestawianie lub wymiana 

jednostki transformatorowej, 

c) czynno ci zwi zane z dzia aniami likwidacyjnymi – z omowanie jednostki 

transformatorowej; 

d) czynno ci uzupe niaj ce, realizowane przy okazji zada   modernizacyjnych 

lub remontowych; 

5) prowadzenie przez Wykonawc  bazy danych wykonanych us ug 

i pomiarów, wed ug wymaga  Zamawiaj cego, w zakresie okre lonym 

w Specyfikacji technicznej.  

6) przeprowadzenie inwentaryzacji wa niejszych elementów wyposa enia 

jednostek transformatorowych, w zakresie okre lonym w Specyfikacji 

technicznej.  

Szczegó owy opis zakresu prac oraz technologii ich realizacji zawarty zosta  w tzw. 

Specyfikacji technicznej.  

 

4. Porównanie wymaga  wobec wykonawców us ug w ró nych okresach ich realizacji  

Zarówno zakres us ug, jak i wymagania techniczne oraz organizacyjne realizacji 

tych us ug, a tak e wymagania odno nie kwalifikacji i kultury technicznej personelu 

wykonawcy szczegó owo opisane s  w poszczególnych elementach SIWZ (por. [4]), 

stanowi cych nast pnie za czniki do umowy.  

Jednocze nie Zamawiaj cy wymaga, aby wykonawca dysponowa  równie  

odpowiednimi narz dziami i urz dzeniami niezb dnymi do wykonywania zamówienia.  

W pierwszym przetargu ogólnie scharakteryzowano wymagania w tym zakresie. 
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W drugim i kolejnym przetargu wymagania sprz towe zosta y zawarte jako wymóg 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a potwierdzenie posiadanych przez 

wykonawc  aparatury i wyposa enia jest prezentowane  w postaci tabelarycznej 

w umowach. Wyci g z umów stanowi poni sza Tabela 2.  

Tabela 2. Wykaz narz dzi i urz dze  niezb dnych do wykonania zamówienia. 

Lp. Nazwa narz dzia lub 
urz dzenia Minimalne wymagania Zamawiaj cego 

. 
Przewo ny agregat do 
pró niowego uzdatniania oleju 

. Wydajno  - co najmniej 4,5 t / h 
2. Jako  - uzyskanie parametrów oleju w zakresie zawarto ci wody i powietrza poni ej 

odpowiednio 2 ppm i 0,5% 
2. Przewo ne zbiorniki na olej Obj to  czna co najmniej 40 m3 

3. . Pomiar przek adni.  
Zakres 0, -40. Dok adno  nie mniejsza ni  0,2% 

3.2. 

Pomiar rezystancji uzwoje . 
Zakres 0, m -20 . Dok adno  nie mniejsza ni  0,2% (0,5% przy rezystancji < m ). 
Zasilanie za pomoc  ród a pr du sta ego umo liwiaj cego ustabilizowanie pr du w czasie 
do 2 min. (przy rezystancji <5m , do 3 min.) 

3.3 
Sprawdzenie podobci eniowego prze cznika zaczepów. 
Pomiar czasów w asnych prze cznika mocy i niejednoczesno ci z dok adno ci  nie 
mniejsz  ni  2%. 

3.4 
Pomiar rezystancji izolacji uzwoje . 
Napi cie probiercze: regulowane w zakresie 0,5-5kV. Zakres pomiarowy: M  – 5G . 
Dok adno  pomiaru nie mniejsza ni  % (2% przy rezystancji > G ). 

3.5 
Pomiar rezystancji izolacji rdzenia, przek adników pr dowych i obwodów wtórnych. 

Napi cie probiercze regulowane w zakresie 50V – 2,5kV. Zakres pomiaru: 0, k  – 0, G . 
Dok adno  pomiaru nie mniejsza ni  3%. 

3.6. 

Pomiar pojemno ci i tg  uzwoje  oraz izolatorów przepustowych. 

Napi cie probiercze w zakresie 5- 0kV. Zakres pomiaru pojemno ci: 00pF - µF. 
Dok adno  nie mniejsza ni  0,5%. Zakres pomiaru tg : 0,00  – 0,4. Dok adno  nie 
mniejsza ni  %. 

3.7 

Sprawdzenie charakterystyki magnesowania i przek adni pr dowej przek adników 
pr dowych. 

Zdejmowanie charakterystyki magnesowania z dok adno ci  nie mniejsz  ni  %. Pomiar 
przek adni pr dowej z wykorzystaniem zwoju pomiarowego z dok adno ci  nie mniejsz  ni  
0,5% przy mo liwo ci zasilania tego zwoju pr dem do co najmniej 50% jego pr du 
znamionowego (tj. do ok. 00A). 

3.8 
Pomiar pr dów magnesuj cych. 

Pomiar z dok adno ci  nie mniejsz  ni  %. 

3.9 

Aparatura  kontrolno - 
pomiarowa 

Pomiar temperatury. 

Zakres: od -30 do + 40OC; dok adno  nie mniejsza ni  0, OC. 

Osi gni cie wysokiej dyspozycyjno ci eksploatowanych transformatorów, a wi c 

równie  sprawna wymiana uszkodzonych elementów ich wyposa enia wymaga 

znajomo ci istotnych z punktu widzenia szybkiej wymiany mechanicznych i elektrycznych 

parametrów tych elementów. Poniewa  w procesie przekazywania maj tku sieci 

przesy owej z ówczesnych Zak adów Energetycznych do ówczesnego PSE SA nie zawsze 

towarzyszy o przekazanie kompletnej dokumentacji eksploatacyjnej elementów maj tku,  

w tym równie  transformatorów, nadal napotyka si  na braki w wiedzy odno nie 

szczegó owych parametrów niektórych elementów wyposa enia transformatorów.  

Od drugiego okresu realizacji us ug wprowadzono wi c wymóg inwentaryzacji 

wa niejszych elementów wyposa enia jednostki transformatorowej takich jak: ch odnice, 

izolatory przepustowe, przeka niki gazowo-przep ywowe i przep ywowe, rodzaje 
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zastosowanych termometrów stykowych i modeli cieplnych oraz zawory. W zakres 

inwentaryzacji wchodzi odczytanie z (tabliczki znamionowej) elementu jego oznaczenia 

typu oraz nazwy producenta, roku produkcji, parametrów znamionowych oraz wykonanie, 

w zakresie mo liwym w ramach realizowanej pracy, pomiaru najwa niejszych wymiarów 

elementu, np. w przypadku izolatora przepustowego b d  to: rednica kryzy, ilo , rozstaw 

oraz rednice otworów w kryzie , a tak e wymiary cz ci podolejowej. 

Jednocze nie do obowi zków wykonawcy nale y kontrola przechowywanej 

w danej stacji elektroenergetycznej dokumentacji jednostki transformatorowej, na której 

realizuje prace.  

Inwentaryzacj  elementów wyposa enia oraz kontrol  (w pe nym zakresie) 

dokumentacji danej jednostki transformatorowej, wykonuje si  raz w ca ym okresie 

obowi zywania umowy na realizacj  us ug kompleksowych. W przypadku realizacji prac 

wymagaj cych wy czenia z ruchu jednostki transformatorowej, dla której wykonano 

wcze niej inwentaryzacj  oraz kontrol  dokumentacji, wykonawca ma obowi zek 

zweryfikowa  tre  zapisów ze stanem faktycznym, oraz dokona , o ile b dzie to 

technicznie i organizacyjnie mo liwe, odczytów i pomiarów elementów wyposa enia danej 

jednostki transformatorowej, których nie dokonano wcze niej 

Istotnym elementem wp ywaj cym na popraw  jako ci wiadczonych us ug jest 

dokonywana na pocz tku roku ocena wiadczonych w poprzednim roku (okresie) us ug. 

Zapisy jakie znalaz y si  w pierwszych umowach na wiadczenie kompleksowych  us ug 

transformatorowych mia y bardzo ogólny charakter. Do wiadczenia nabyte w 8-letnim 

okresie realizacji us ug pozwoli y sformu owa  te wymagania bardzo precyzyjnie [5]:  

1. W terminie do 30 stycznia ka dego, za wyj tkiem pierwszego, roku realizacji 

Umowy Zamawiaj cy dokona oceny wiadczonych przez Wykonawc  us ug  

w poprzednim roku kalendarzowym. Ocenie podlegaj  nast puj ce elementy: 

a) jako  i rzetelno  wykonywania prac;  

b) terminowo  wykonywania prac; koordynacja prac;  

c) optymalizacja kosztów wykonania prac, zw aszcza w aspekcie 

czenia czynno ci jednostkowych dla minimalizacji kosztu 

 i czasu trwania prac;  

d) gotowo  do wykonania prac, zw aszcza w sytuacjach 

awaryjnych i zak óceniowych; wspó praca z Zamawiaj cym;  

e) jako  i terminowo  wykonywania i dostarczania dokumentacji 

z prac, w tym i pe nych protoko ów z pomiarów, prób i bada ;  
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f) jako  wykonania i terminowo  pomiarów i bada ; 

poprawno  uwag i sugestii odno nie do przyczyny zak ócenia 

(stanu awaryjnego) oraz propozycji dalszych dzia a ,  

z uwzgl dnieniem terminowo ci sporz dzania i dostarczania 

protoko ów pomiarów i bada ;  

g) kwalifikacje osób wykonuj cych prace, zw aszcza w aspekcie 

rzetelno ci i jako ci wykonywanych prac i dokumentacji z ich 

przeprowadzenia.  

2. Zamawiaj cy, dokonuj c oceny w zakresie wskazanym w ust. 1, wystawia 

not  1-4, przy czym noty 1-2 s  notami negatywnymi. 

3. W przypadku negatywnej oceny wiadczonych us ug, Zamawiaj cy, na 

wniosek Wykonawcy, przedstawia Wykonawcy jej uzasadnienie. Wykonawca 

mo e, w ci gu 15 dni od daty otrzymania negatywnej oceny wraz  

z uzasadnieniem, przedstawi  swoje zastrze enia dotycz ce tej oceny. 

Zamawiaj cy, w terminie 5 dni od daty otrzymania stanowiska Wykonawcy, 

ustosunkuje si  do niego i przedstawi Wykonawcy ostateczn  ocen  

wiadczonych us ug. 

4. W przypadku wystawienia Wykonawcy ostatecznej oceny wiadczonych us ug 

równej 1 Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy 

(….).  

Uzyskana ocena ma du e znaczenie dla wykonawcy, poniewa  sk adniki 

wynagrodzenia w poszczególnych latach mog  podlega  waloryzacji, raz w roku – na 

wniosek wykonawcy. Waloryzacji takiej dokonuje si  w oparciu o rednioroczny wska nik 

wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych ogó em, og aszany w Monitorze Polskim 

przez Prezesa GUS, w stosunku do cen z roku poprzedniego. Je li, w wyniku rocznej 

oceny wiadczonych us ug, wykonawca uzyska w czteropunktowej skali not  punktow  

nie wy sz  ni  3, to Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do odrzucenia w danym roku 

realizacji Umowy wniosku wykonawcy dotycz cego waloryzacji. 

Warto w tym miejscu zwróci uwag , e wymagania stawiane wykonawcom 

kompleksowych us ug transformatorowych, wynikaj  z d enia Zamawiaj cego do 

osi gni cia najwy szej mo liwej dyspozycyjno ci eksploatowanych transformatorów przy 

minimalizacji nak adów na t  eksploatacj .  

 

 30 



5. Porównanie kosztów us ug w ró nych okresach ich realizacji 

Tabela z cenami jednostkowymi realizacji us ug dla Pakietu to ok. 270 wierszy, 

natomiast dla Pakietu II to ok. 360 wierszy. Nie ma wi c mo liwo ci, ale równie  potrzeby 

przytaczania w niniejszym referacie szczegó owego porównania cen wszystkich zabiegów. 

W tabeli 3 porównano stosunek cen wybranych zabiegów w poszczególnych umowach 

(bez uwzgl dnienia indeksacji) – [6]. 

 
Tabela 3. Porównanie stosunku cen wybranych zabiegów w poszczególnych umowach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizuj c zestawienie cen jednostkowych mo na zauwa y , e w przypadku 

Wykonawcy II zaoferowane w 20 2r. ceny w przewa aj cej cz ci s  ni sze (pola zielone) 

ni  ceny zaoferowane w 2008r. Nast pi a tu wi c autokorekta Wykonawcy II, który chc c 

aby jego oferta by a konkurencyjna dokona  weryfikacji poziomu kosztów, na podstawie 

realizowanej poprzednio umowy. Ustawi  wi c ceny na ni szym poziomie, jednak e 

nale y si  spodziewa , e zrobi  to racjonalnie, tj. uwzgl dniaj c ryzyko wzrostu cen 

zewn trznych (sk adniki cenotwórcze) oraz zapewniaj c sobie minimalny dochód. 

Lp. Nazwa zabiegu Wykonawca Uwzgl dnienie  
kosztów transportu  

Stosunek cen  
w latach 20 2/2008  

[%] 
Stosunek cen  

w latach 2008/2004  
[%] 

Stosunek cen  
w latach 20 2/2004  

[%] 

bez kosztów transportu 123 105 130 
z kosztami transportu 237 95 225 
bez kosztów transportu 91 125 113 
z kosztami transportu 65 116 75 
bez kosztów transportu 112 143 159 
z kosztami transportu 101 142 144 
bez kosztów transportu 82 135 111 
z kosztami transportu 81 133 107 
bez kosztów transportu 278 150 417 
z kosztami transportu 79 191 152 
bez kosztów transportu 133 68 90 
z kosztami transportu 112 84 94 
bez kosztów transportu 159 114 181 
z kosztami transportu 96 132 126 
bez kosztów transportu 92 97 90 
z kosztami transportu 71 116 83 

9. I -- 138 114 157 
10. II -- 145 130 189 

I Wymiana  
izolatora  

przepustowego z  
obróbk  ca ego  
oleju w kadzi. II 

Cena  
roboczogodziny. 

I 

II 

I 

II 

Pomiary i badania  
poawaryjne. 

I 
Podstawowy  

przegl d  
zewn trzny  

jednostki  
transformatorowej  

160 MVA. 
II 

7. 

8. 

Analiza  
chromatograficzn 

a gazów  
rozpuszczonych  

w oleju (DGA) 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

- cena jednostkowa wy sza do 20% od ceny z poprzedniej umowy
- cena jednostkowa ni sza od ceny z poprzedniej umowy

- cena jednostkowa wy sza o ponad 20% od ceny z poprzedniej umowy
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W przypadku Wykonawcy I mo na zauwa y  odwrotn  sytuacj   

– w zdecydowanej wi kszo ci przypadków nast puje przyrost cen o wi cej ni  20% (pola 

czerwone). Dla wielu cen jednostkowych obserwowana tak e jest wysoka tendencja 

wzrostowa tak e w odniesieniu do cen z 2004r. Jednocze nie mo na równie  zauwa y , e 

najbardziej znacz cy wzrost cen us ug nast pi  w 2008r. 

Znamienny jest wzrost kosztu pracy na przestrzeni 8 lat realizacji kompleksowych 

us ug transformatorowych odzwierciedlony poprzez znacz co wy sze z umowy na umow  

ceny roboczogodziny. 

 

6. Podsumowanie  

Nieplanowe wy czenie transformatora w sieci przesy owej skutkowa  mo e 

zagro eniem bezpiecze stwa zasilania sieci dystrybucyjnej z sieci przesy owej oraz 

konsekwencjami finansowymi, nierzadko znacznymi. PSE Operator SA, dysponuj c 

populacj  transformatorów z których wi kszo  wyprodukowano przed 990r. musi proces 

eksploatacji transformatorów planowa  i realizowa  niezwykle staranie, przy 

jednoczesnym ci g ym d eniu do minimalizacji kosztów. Celowi temu s u y realizacji 

eksploatacji transformatorów w formie us ug kompleksowych.  

Przyj ta formu a pozwala na rozwój wykonawców, którzy maj c zapewnione 

zamówienia przez okres kilku lat, a wi c rodki na pokrycie co najmniej kosztów sta ych 

dzia ania przedsi biorstwa, kupuj  nowy sprz t i koryguj  ceny w post powaniach 

zachowuj c jednocze nie wysoki poziom wiadczonych us ug. 

W ostatnim czasie nasilaj  si  jednak g osy, e zaprezentowana koncepcja 

kompleksowej realizacji us ug transformatorowych jest niew a ciwa, poniewa  

wykonawca prac dysponuj c ju  odpowiednim sprz tem sam wykonuje pomiary 

i sprawdzenia transformatora po zrealizowanych przez siebie pracach.    
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Streszczenie 
Przedstawiono skrótowo g ówne aspekty nowelizacji Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów, 
której ostatnia edycja pochodzi a z roku 2006. Nale  do nich m. in.: zmiana przepisów, aktów 
prawnych oraz niektórych norm, wprowadzenie do u ytkowania syntetycznych cieczy dielektrycznych, 
jako alternatywy oleju mineralnego, zmiana szeregu kryteriów wielko ci diagnostycznych oraz cz sto ci 
bada , wynikaj cych z ostatnich do wiadcze  eksploatacyjnych, wprowadzenie nowych metod 
badawczych dotycz cych uk adu izolacyjnego (zawilgocenie przy wykorzystaniu metod 
polaryzacyjnych i spektroskopii dielektrycznej), oleju (siarka korozyjna), izolatorów przepustowych, 
PPZ, coraz powszechniejszego stosowania monitoringu i diagnostyki realizowanych przy wykorzystaniu 
uk adów pracuj cych w czasie rzeczywistym („on − line”). Omówiono najcz ciej wyst puj ce anomalie 
i usterki wykrywane na podstawie bada  diagnostycznych transformatorów grupy I i II, badanych  
w ostatnich latach. 
 

 Wst p 

 W zarz dzaniu eksploatacj  transformatorów du  pomoc stanowi Instrukcja 

Eksploatacji Transformatorów (IET), która w sposób kompleksowy obejmuje ca okszta t 

zwi zanych z tym zagadnie  [ ]. Obecnie opracowywana IET ma zast pi  wersj  

wprowadzon  do stosowania w 2006 roku. Podstaw  do podj cia nowelizacji jest, oprócz 

potrzeby aktualizacji poprzedniej edycji, równie  konieczno  uwzgl dnienia zmian, 

zarówno formalno − prawnych, jak i technicznych zwi zanych ze sta ym, szczególnie 

szybkim w ostatnim okresie, post pem i rozwojem wiedzy, szczególnie w zakresie 

technologii bada  diagnostycznych oraz interpretacji ich rezultatów. Zadanie to 

zrealizowane zosta o przez szerokie grono specjalistów reprezentuj cych kluczowe 

jednostki zwi zane z problemami transformatorów, a mianowicie: 

• spó ek dystrybucyjnych, elektrowni i elektrociep owni, 

• zak adów produkuj cych transformatory, 

• Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., 
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• wybranych zak adów przemys owych, 

• ZPBE Energopomiar − Elektryka i Instytutu Energetyki.. 

 Podstawowym celem nowelizacji jest dostosowanie IET do aktualnego poziomu 

wiedzy i obj cie jej tre ci  ca okszta tu zagadnie , zwi zanych z prowadzeniem 

prawid owej eksploatacji transformatorów, a tak e podanie obja nie  i wskazówek 

praktycznych post powania w sytuacjach trudnych, wymagaj cych podj cia w a ciwych  

i odpowiedzialnych decyzji.  

..    PPooddssttaawwoowwee  kkiieerruunnkkii  nnoowweelliizzaaccjjii  IIEETT    

 Przeprowadzona obecnie kolejna ju  nowelizacja IET obejmuje swym zakresem 

uzupe nienie, korekt  oraz wprowadzenie zagadnie  nowych, dotychczas nie poruszanych. 

Nadto z dotychczasowej tre ci IET usuni to niektóre informacje nie zwi zane 

bezpo rednio z prowadzeniem eksploatacji transformatorów, a które mog  stanowi  

problem dla personelu eksploatacji. Ni ej zestawiono wa niejsze kierunki nowelizacji: 

Zrewidowano sprawy formalne, dotycz ce wprowadzenia transformatorów  

do eksploatacji pod k tem zgodno ci z DTR wspó cze nie produkowanych jednostek 

oraz praktyk  firm energetycznych eksploatuj cych te urz dzenia. Dokonano zmian  

w rozdzia ach opisuj cych zasady uruchamiania jednostek nowych i po remoncie,  

a tak e w wytycznych prowadzenia ruchu transformatorów. 

Dokonano aktualizacji przepisów, norm i aktów prawnych, które uleg y zmianie od 

czasu ostatniej nowelizacji IET w 2006 r. 

Przeredagowano rozdzia  dotycz cy gospodarki i eksploatacji oleju izolacyjnego, ze 

wzgl du na: zmian  istotnej, dotycz cej nowego oleju normy, która zosta a 

znowelizowana i dostosowana do wspó czesnych potrzeb, a tak e z uwagi na 

zwi kszone ostatnio zainteresowanie olejami inhibitowanymi, w tym równie  

zawieraj cymi ten sam dodatek po wykonanym zabiegu regeneracji izolacji ciek ej  

w transformatorze. Tematyce tej po wi cono wi cej uwagi, jak równie  poszerzono 

informacje dotycz ce syntetycznych cieczy dielektrycznych, jako alternatywy oleju 

mineralnego. 

Podano sposoby eliminacji siarki korozyjnej w zwi zku z wyst puj cymi problemami  

w cz ci populacji transformatorów nape nionych potencjalnie korozyjnym olejem  

i eksploatowanych w krajowej energetyce, jak równie  udokumentowanymi ju  z tego 

powodu uszkodzeniami kilku jednostek. 
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Przeprowadzono analiz  dotychczasowych kryteriów oceny w a ciwo ci 

dielektrycznych i fizykochemicznych olejów w eksploatacji, w wyniku której 

wykazano, e warto ci niektórych parametrów przyjmowanych jako graniczne s  zbyt 

agodne. Stwierdzono przypadki pewnych anomalii, np. wytr cania si  osadu z oleju, 

pomimo e jego wska niki nie przekracza y jeszcze warto ci granicznych. 

Znowelizowano rozdzia  dotycz cy stosowanych coraz cz ciej innych ni  olej 

mineralny cieczy dielektrycznych, produkowanych g ównie na bazie estrów 

syntetycznych − np. MIDEL 7 3  lub naturalnych − np. Biotemp, oraz oceny ich 

w a ciwo ci w eksploatacji [3]. 

Uzupe niono rozdzia  dotycz cy obci ania transformatorów o wytyczne 

przeprowadzania prób nagrzewania w warunkach przeci e  w odniesieniu do 

jednostek, które b d  systematycznie przeci ane w eksploatacji. 

 W ramach stosowanej zgodnie z wytycznymi IET, trójstopniowej diagnostyki do 

oceny stanu technicznego transformatorów w eksploatacji, która wykazuje bardzo du  

przydatno , przeprowadzono analiz  wyników bada  transformatorów gr. I i II 

wykonanych przez Energopomiar w okresie ostatnich 5 lat, która wykaza a potrzeb : 

Weryfikacji cz sto ci wykonywania niektórych bada . 

Wprowadzenia nowych metod badawczych, jak np. pomiar pr dów polaryzacji  

i depolaryzacji (PDC) do oceny stanu izolacji, czy spektroskopii dielektrycznej (FDS) 

dla okre lenia zawilgocenia na podstawie wyznaczenia zale no ci tg delta izolacji od 

cz stotliwo ci. 

Dokonania zmian niektórych warto ci kryterialnych oceny transformatorów  

w eksploatacji. Jako przyk ad mo e s u y  dopuszczalna warto  wspó czynnika 

stratno ci izolacji tg delta przy 50 Hz i 30oC przyj ta na poziomie 0,08 w odniesieniu 

do transformatorów o napi ciu 400 kV i 0,05 w odniesieniu do pozosta ych jednostek 

grupy I, które to warto ci nigdy nie by y przekroczone w eksploatacji. Dotyczy to 

równie  i innych wska ników. 

Rozszerzenia zasad bada  izolatorów przepustowych w eksploatacji o diagnostyk  

opart  na pomiarach bezpo rednich oraz na w a ciwo ciach oleju, co do których 

sprecyzowano wymagania techniczne. 

Uzupe nienia rozdzia u i za cznika dotycz cych podobci eniowych prze czników 

zaczepów (PPZ) o dodatkowe dane konstrukcyjne oraz o now  metod  diagnostyki 

technicznej, bazuj c  na analizie przebiegu mocy pobieranej przez nap d podczas 
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cyklu prze czania, jak równie  zweryfikowania wymaga  dotycz cych olejów, 

którymi s  one nape nione. 

Znacznego poszerzenia tematyki dotycz cej monitoringu i diagnostyki realizowanych 

przy wykorzystaniu uk adów pracuj cych w czasie rzeczywistym („on − line”)  

w oparciu o eksploatacj  stosowanych ju  w kraju systemów zainstalowanych na 

niektórych transformatorach grupy I, jak równie  podania informacji o nowoczesnym 

monitoringu stanu izolatorów przepustowych. 

 Za czniki do IET zosta y gruntownie przeredagowane oraz wzbogacone o now  

tre  dotycz c  m. in.: 

 wyd u enia ywotno ci izolacji transformatorów w eksploatacji, wraz z opisem 

metod wprowadzonych od niedawna do praktyki eksploatacyjnej, 

 zasad ochrony przeciwpo arowej transformatorów. 

 Prócz omówionych tematów wprowadzono ca y szereg nowych zagadnie   

o mniejszym znaczeniu. 

 Znowelizowan  tre  Instrukcji nale y podda  szerokiej ankietyzacji,  

a ewentualne zmiany, czy te  uzupe nienia powinny by  przekazane przysz ym 

u ytkownikom IET. 

2.  Kwalifikacja stanu technicznego transformatorów w oparciu o wyniki bada  
diagnostycznych 

Instrukcja Eksploatacji Transformatorów zaleca prowadzenie oceny stanu 

technicznego transformatorów zgodnie z zasadami diagnostyki trójstopniowej, które by y 

modyfikowane w trakcie kolejnych nowelizacji tego dokumentu. 

Podczas powszechnego i wieloletniego stosowania, program ten wykaza  sw  du  

przydatno . Wi kszo  wyst puj cych usterek i anomalii zostawa a ujawniona na 

podstawie bada  stopnia podstawowego, przy czym niektóre tylko przypadki wymaga y 

wyja nienia za pomoc  dodatkowych, specjalistycznych bada  stopnia II. 

 Nadto, uzyskane wyniki ju  po pierwszym etapie umo liwiaj  podj cie wa nych 

decyzji odno nie do dalszego post powania z transformatorami, takich jak: 

− wycofanie z eksploatacji i likwidacja jednostek w przypadku znacznych uszkodze , 

− dokonanie naprawy, wzgl dnie modernizacji, 

− pozostawienie w eksploatacji z zaleceniami pewnych ogranicze  podczas 

u ytkowania, wzgl dnie przekazania do rezerwy lub na mniej odpowiedzialne 

stanowisko, 
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− dalszej pracy bez ogranicze . 

 Rezultaty prowadzonych bada  diagnostycznych umo liwiaj  zarówno dokonanie 

technicznej oceny transformatora, jak i wyró nienia pewnych stanów charakterystycznych, 

zwi zanych z przydatno ci  do eksploatacji, którym towarzysz  odpowiednie zalecenia 

dzia a . 

 Pocz tkowo w energetyce krajowej okre lano tylko trzy ich rodzaje [3], natomiast 

po ukazaniu si  broszury CIGRE ”Life Management Techniques for Power Transformers” 

[2] przyj to, zgodnie z tre ci  tego dokumentu cztery stany charakterystyczne, które 

przedstawiono w tabeli . Definicje stanów oraz powi zane z nimi zalecenia 

eksploatacyjne s  oryginaln  adaptacj  na u ytek energetyki krajowej idei przedstawionej 

w [2].  

Tabela . Stan techniczny transformatorów – rodzaje, definicje, zalecenia. 

Stan techniczny 
Definicja stanu 
transformatora 

(Przydatno  do eksploatacji) 
Zalecenia 

A 
Normalny 

Transformator przydatny do 
eksploatacji bez ogranicze  

Praca zgodna z wytycznymi 
podanymi w IET. 

B 
Ostrzegawczy 

Transformator wykazuje 
anomalie nie maj ce wp ywu 
na dyspozycyjno  
krótkotrwa   

Eksploatacja pod wzmo onym 
nadzorem. 
Konieczno  wykonania bada  
specjalistycznych dla lokalizacji 
miejsc i rozpoznania anomalii lub 
nieprawid owo ci. 
Sposób dalszego post powania 
zale ny od uzyskanych wyników 
bada . 
Ocenia si  mo liwo  
„bezpiecznego” okresu pracy oraz 
okre la wskazówki dalszego 
post powania. 

C 
Alarmowy 

Ograniczona w czasie 
niezawodno  
transformatora.  
Mo liwa jedynie 
krótkotrwa a eksploatacja 

Ustala si  termin odstawienia 
jednostki z eksploatacji; Rewizja 
wewn trzna oraz naprawa 
w miejscu zainstalowania lub 
przekazanie do remontu. 

D 
Awaryjny 

Transformator nie nadaje si  
do eksploatacji 

Wy czenie transformatora  
z eksploatacji i przekazanie do 
remontu. 

 

 

 39 



3.  Stan techniczny transformatorów w eksploatacji 

 Najwa niejszym elementem w Zarz dzaniu Eksploatacj  Transformatorów jest 

rzetelna ocena ich stanu technicznego. Dobra kondycja transformatorów jest przedmiotem 

troski u ytkowników, zw aszcza przy obecnych ograniczeniach inwestycyjnych i niskich 

nak adach na eksploatacj . Aktualnie obserwuje si  wzrost zainteresowania tym 

zagadnieniem zarówno w a cicieli tych urz dze  (prognoza dalszej pracy, konieczno  

napraw i remontów, wymiana jednostki na now ), jak i firm produkuj cych transformatory 

oraz zak adów naprawczych (termin remontu, modernizacji, produkcja) [4, 8]. Du  wag  

tym problemom nadaje znaczny ju  stopie  wykorzystania wielu jednostek 

wprowadzonych do eksploatacji w latach 70. − 80. ubieg ego wieku, z których wi kszo  

pracuje do chwili obecnej. Ich stan techniczny mo na okre li  jako „ostrzegawczy”, 

wymagaj cy wykonania w pewnym, daj cym si  okre li , horyzoncie czasowym prac, 

takich jak: zabiegi uzdatniania izolacji, jej wymian  lub modernizacj . 

 Zaniechanie koniecznych dzia a  ma wp yw na pogorszenie si  stanu technicznego 

transformatorów, co w przypadku niew a ciwej oceny zagro e  i nie podj cia w por  prac 

naprawczych oraz realizacji niezb dnych zabiegów, nieuchronnie prowadzi  b dzie do 

uszkodzenia. 

 Nag e wy czenia du ych transformatorów wskutek awarii wyst puj ce w ostatnim 

dziesi cioleciu w krajowej energetyce, mia y ró norodne przyczyny b d ce konsekwencj  

zarówno stanu technicznego tych transformatorów, jak i uwarunkowa  zewn trznych 

(przepi cia, zwarcia w sieci itp.). Pomimo, e prowadzenie analizy statystycznej 

uszkodze  zosta o zaniechane w krajowej energetyce w latach 80., to mo na jednak 

za o y , e awaryjno  kszta tuje si  u nas na poziomie redniej europejskiej. Wed ug 

danych np. energetyki niemieckiej, uszkadzalno  transformatorów sieciowych [4] 

utrzymuje si  na poziomie ok. 2%, przy czym statystyka tych zdarze  wskazuje jako 

g ówne ród o awarii podobci eniowy prze cznik zaczepów (w ok. 35% przypadków),  

a nast pnie kolejno: uzwojenia (ok. 25%), izolatory (ok. 4%) oraz pozosta e przyczyny, 

takie jak rdze , kad  czy osprz t (ok. 25%). 

 W ostatnim dziesi cioleciu w energetyce krajowej odnotowano znaczn  podatno  

na uszkodzenia transformatorów blokowych wcze niej poddanych modernizacji 

po czonej ze zwi kszeniem mocy jednostek, a tak e transformatorów sieciowych,  

w których awarie wyst pi y wskutek ró norodnych przyczyn. W ród nich wyró ni  mo na 

uszkodzenia izolatorów przepustowych, a tak e wyst pienie nowych, dotychczas 
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niedostrzeganych zagro e , jak np. obecno  zanieczyszcze  w izolacji ciek ej w postaci 

cz stek przewodz cych oraz pojawienie si  w olejach nowej generacji (produkowanych wg 

innej ni  dotychczas technologii), siarki potencjalnie korozyjnej tworz cej osady siarczku 

miedzi, które os abiaj  wytrzyma o  dielektryczn  uk adu izolacyjnego. Zwraca uwag  

obserwowana ostatnio zwi kszona liczba uszkodze  izolatorów przepustowych na napi cia 

0, 220 i 400 kV. Jedn  z przyczyn takiej sytuacji jest ograniczenie bada  

diagnostycznych w zasadzie tylko do pomiaru wspó czynnika stratno ci tg delta, co jest 

w wielu przypadkach niewystarczaj ce do oceny stanu izolatorów, zw aszcza tych  

o d ugoletniej eksploatacji.  

 Wszystko to stawia to przed personelem odpowiedzialnym za ZARZ DZANIE 

EKSPLOATACJ  TRANSFORMATORÓW wa ne zadanie wczesnego i poprawnego 

wykrywania tzw. nara e  decyduj cych, które nieuchronnie prowadz  do awarii [6], gdy 

nie zostan  w por  rozpoznane.  

4.  Anomalie i usterki stwierdzone podczas eksploatacji 

 Ni ej omówiono w zwi z y sposób anomalie i usterki wykrywane na podstawie 

bada  diagnostycznych transformatorów grupy I i II, badanych w ostatnich trzech latach. 

Analizie poddano wyniki bada  transformatorów o d u szym sta u pracy wynosz cym  

20 − 30 lat, które pozostaj  w eksploatacji. 

Wyniki bada  stopnia I ( podstawowe) 

 W oparciu o wyniki bada  podstawowych prowadzonych na transformatorach 

grupy I mo na stwierdzi  w znacz cej liczbie przypadków: 

− Wyst powanie wy adowa  niezupe nych g ównie w transformatorach sieciowych  

250 MVA, a tak e iskrze  i wy adowa  zupe nych o ró nej g sto ci energii  

w autotransformatorach 60 MVA. Prócz tego w wielu jednostkach obserwuje si  

obecno  gazów palnych, pochodz cych z g owic PPZ, które na skutek nieszczelno ci 

przedostaj  si  do kadzi g ównej lub dyfunduj  do wn trza transformatora poprzez 

wspólny (nie dzielony) konserwator. 

− W jednostkach blokowych natomiast, tworzenie si  gazów palnych na skutek 

pojawiania si  lokalnych przegrza  rednio − i wysokotemperaturowych, które 

dominuj  w ród innych, obserwowanych anomalii [7]. 

− Dobre w a ciwo ci izolacji ciek ej transformatorów pomimo d ugiego okresu ich pracy. 

To, e olej w tych transformatorach nie wykazuje jeszcze cech nadmiernego 

zestarzenia, potwierdza s uszno  prowadzonej w latach 80. praktyki, polegaj cej na 
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starannej selekcji i doborze olejów wysokiej jako ci o odpowiedniej odporno ci na 

utlenianie, stosowanych w jednostkach produkowanych w kraju.  

 Cz sto na podstawie samych tylko analiz DGA, a tak e do wiadcze  zebranych 

podczas przegl dów wewn trznych, mo na z du ym prawdopodobie stwem okre li  

miejsce uszkodzenia i oszacowa  jego wp yw na mo liwo  dalszego, ewentualnego 

u ytkowania transformatora. Zarówno w grupie jednostek sieciowych, jak i blokowych 

odnotowano równie  obecno  zagro e  o charakterze z o onym, wywo anych 

kumulacyjnym dzia aniem kilku ró nych czynników destrukcyjnych, powoduj cych np. 

jednoczesne wyst powanie przegrzania i wy adowa  elektrycznych. Przypadki takie nale  

do trudnych i wymagaj  przy ocenie prowadzenia bardziej wnikliwej analizy. 

 Szczegó owa analiza wyników bada  wskazuje, e w populacji transformatorów 

nale cych do grupy I w nieco gorszej kondycji s  oleje w jednostkach blokowych, co 

wi e si  z wi kszym − w porównaniu z jednostkami sieciowymi − wykorzystaniem tych 

transformatorów pod wzgl dem cieplnym. 

 Niezale nie od powy szych spostrze e , zwraca uwag  fakt obowi zuj cych 

obecnie, zbyt tolerancyjnych wymaga  dotycz cych olejów eksploatowanych. W praktyce 

pomiarowej nie stwierdza si  prawie wcale przekroczenia dopuszczalnych warto ci np. 

wspó czynnika strat dielektrycznych tg delta czy liczby kwasowej. 

Transformatory grupy II 

 W transformatorach nale cych do II grupy, które z regu y po wyprodukowaniu 

nape niano s abszym jako ciowo olejem stwierdza si : 

− Wyst powanie iskrze  i wy adowa  elektrycznych o ró nej g sto ci energii oraz 

obserwowan  cz sto komunikacj  gazów z nieszczelnych g owic PPZ do kadzi 

g ównej, jak równie  lokalnych przegrza , w tym g ównie niskotemperaturowych, nie 

przekraczaj cych zakresu ( 50 ÷ 300)°C. 

− Znaczny stopie  wykorzystania oleju, co potwierdzaj  bardziej wnikliwe badania 

specjalistyczne izolacji ciek ej oceniaj ce jej zestarzenie na podstawie parametrów 

takich jak wska nik polarno ci ε − n2 , napi cie powierzchniowe czy analiza 

spektrofotometryczna w podczerwieni. Do cz stych jej cech, zw aszcza w starszych 

jednostkach zalicza si  sk onno  do wytr cania osadu, który wskutek wysokiej adhezji 

pokrywa cz  aktywn , utrudniaj c ch odzenie. W konsekwencji powoduje to 

miejscowe przegrzania b d  intensyfikuje obecny ju  w transformatorze defekt 

cieplny. 
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− Stan izolacji papierowej transformatorów tej grupy oceniany na podstawie ilo ci 

rozpuszczonych w oleju zwi zków furanu, (która na ogó  skolerowana jest z czasem 

eksploatacji oraz obci eniem jednostek) nie wykazuje, poza nielicznymi przypadkami 

wysokich warto ci, które wiadczy yby o znacznym zu yciu celulozy. 

 Na rys.  zestawiono rodzaje defektów wyst puj cych w transformatorach I i II 

grupy, wykrytych metod  DGA w ostatnich 3 latach. 

 Z przytoczonych danych wynika, ze wolno rozwijaj ce si  uszkodzenia wywo ane 

s  g ównie wy adowaniami elektrycznymi w transformatorach sieciowych i defektami 

termicznym (przegrzaniami), które dominuj  w transformatorach blokowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. . Typowe rodzaje uszkodze  wyst puj cych w transformatorach energetyki krajowej. 

 

5.  Przyk ady 

Ni ej zestawiono przyk ady praktyczne transformatorów, w których w oparciu  

o wyniki bada  podstawowych dokonano oceny stanu i podj to decyzj  o dalszym 

post powaniu. 

Przyk ad  (znaczne zestarzenie i zawilgocenie izolacji) 

 Transformator 6 MVA, 0/63, kV (38 lat pracy). Wyniki bada  oleju 

przedstawiono w tabeli 2, wyniki DGA na rysunku 2. 

 

 

 

 
    przegrzania wysokotemperaturowe  
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transformatory blokowe I grupy

 43 



Tabela 2. Wyniki bada  parametrów oleju w transformatorze 6 MVA, 0/6,3 kV 

Badany parametr oleju Wynik pomiaru 
(oznaczenia) 

Wspó czynnik strat dielektrycznych 
tgδ w temp. 50ºC 0,0877 

Rezystywno  w temp. 50ºC 2,5 x 09 Ωm 
Napi cie przebicia Up 3  kV 
Liczba kwasowa 0,32 mgKOH/gol 
Napi cie powierzchniowe 6 mN/m 
Zawarto  wody met.. Fischera  
w temp. 38ºC 48 ppm 

Zawarto  furanów [ppm] 
2FAL = 3,42; 5HMF = 0, 2 
5MEF = 0,06; 2FOL = 0,29 

2ACF = 0,09 
  

 
Rys. 2. Wyniki DGA oleju w transformatorze 6 MVA, 0/6,3 kV. 

 

 Ocena stopnia zestarzenia i zawilgocenia izolacji olejowo − papierowej: olej 

zestarzony, nie spe nia wymaga  IET; papier wykazuje cechy znacznej destrukcji, izolacja 

olejowo − papierowa silnie zawilgocona. Transformator przekazano do z omowania. 

Przyk ad 2 (osad na cz ci aktywnej transformatora) 

 Transformator 50 MVA, 0/6,3 kV (8 lat pracy). Wyniki bada  oleju 

przedstawiono w tabeli 3, wyniki DGA na rysunku 3.  
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Tabela 3. Wyniki bada  parametrów oleju w transformatorze 50 MVA, 0/6,3 kV 

Badany parametr oleju Wynik pomiaru 
(oznaczenia) 

Wspó czynnik strat 
dielektrycznych tgδ  
w temp. 50ºC 

 
0,0225 

Rezystywno  w temp. 50ºC 8,  x 09 Ωm 

Liczba kwasowa 0, 5 mgKOH/gol 

Napi cie powierzchniowe 20 mN/m 

Zawarto  wody met.  
K. Fischera w temp. 3 ºC 9 ppm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osad na powierzchni elementów 
cz ci aktywnej 

 
 Na podstawie bada  parametrów oleju stwierdzono, i  olej jest zestarzony i nie 

spe nia wymaga  IET. Wyniki DGA wskaza y z kolei na niskotemperaturowe przegrzanie, 

które − po otwarciu transformatora − okaza o si  by  efektem zalegania na cz ci aktywnej 

transformatora osadu (rysunek w prawej cz ci tabeli 3), który utrudnia  oddawanie ciep a  

z uzwoje . Osad znajdowa  si  równie  w oleju. 

Zalecenie: wymiana oleju po czona z usuni ciem osadu z cz ci uzwoje .  

 
Rys. 3. Wyniki DGA oleju w transformatorze 50 MVA, 0/6,3 kV. 
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Przyk ad 3 (uszkodzenie z o one) 

 

Rys. 4. Zmiana koncentracji gazów kluczowych w trakcie eksploatacji autotransformatora  
60/ 60/50 MVA. 

 Po kilku latach eksploatacji autotransformatora 60/ 60/50 MVA, 230/ 20/ 6,6 kV 

zauwa ono przekroczenie warto ci granicznych koncentracji niektórych gazów 

kluczowych. Formalny kod IEC 002 nie wyja nia  charakteru uszkodzenia. Nast pne 

badania DGA wykaza y dynamiczny przyrost koncentracji gazów przy dominacji etylenu − 

rysunek 4. Podejrzenie pad o na wyst pienie w autotransformatorze 

wysokotemperaturowego lokalnego przegrzania. Przeprowadzono obróbk  oleju, po której 

w ci gu miesi ca wyst pi  ponowny wzrost koncentracji gazów, wskazuj cy tym razem na 

wyst pienie wewn trznych wy adowa  o du ej energii. Diagnoza zosta a potwierdzona 

przez nast pne analizy, przy ci gle wzrastaj cej koncentracji gazów. 

 Zmiany trzycyfrowego kodu IEC w trakcie analizowanego okresu eksploatacji 

pokazane na rysunku 5 ilustruj  wyst powanie uszkodzenia z o onego o ró nych 

przyczynach, co nie pozwoli o na postawienie trafnej diagnozy. 

 W ko cu transformator przekazano do rewizji wewn trznej, która wykaza a: 

• uszkodzenie izolacji rub prasuj cych górne jarzmo rdzenia z widocznymi 

ladami przegrza , 

• uszkodzenie rezystorów s u cych do ustalenia potencja ów pakietów rdzenia, 

• przecieki oleju z komory prze cznika mocy do kadzi g ównej. 

 46 



 
Rys. 5. Zmiana kodu IEC w trakcie eksploatacji autotransformatora 60/ 60/50 MVA.  

Linie poziome odzwierciedlaj  warto ci graniczne zmiany kodów. 
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D AWIKI DO KOMPENSACJI POJEMNO CIOWYCH PODSKOKÓW 
NAPI CIA W D UGICH, WYSOKONAPI CIOWYCH LINIACH 

ELEKTROENERGETYCZNYCH. PODSTAWOWE CECHY I W A CIWO CI 
EKSPLOATACYJNO - RUCHOWE  

 
 

Ryszard Sobocki *) 
Towarzystwo Konsultantów Polskich Oddzia  Katowice 

 
Streszczenie 
Przedstawia si  podstawowe dane o konstrukcji - i 3- fazowych d awików bocznikowych do 
wysokonapi ciowych sieci (400 kV). Omawia si  ich cechy z punktu widzenia tzw. 
jednofazowego powtórnego za czania. Przedstawia si  i uzasadnia miejsce usytuowania 
wewn trznych przek adników pr dowych z punktu widzenia systemu zabezpiecze  d awika. 
Podaje si  ogólne informacje odno nie do systemu on-line monitorowania stanu d awika  
w porównaniu do stosowanego w transformatorach.  

 
. Rola i miejsce d awika bocznikowego w linii elektroenergetycznej 

Wraz ze zwi kszaniem si  d ugo ci linia energetyczna coraz bardziej przypomina 

lini  d ug  o roz o onych parametrach. Przy danych jej parametrach pr dy pojemno ciowe 

rosn  powoduj c coraz wi kszy wzrost napi cia na indukcyjno ciach szeregowych linii, 

zw aszcza je li niezasilany jej koniec nie jest obci ony, lub s abo obci ony. W efekcie 

napi cie (dok adniej jego modu ) na ko cu linii mo e przekroczy  warto  dopuszczaln , 

co najcz ciej skutkuje jej wy czeniem. Celem uchronienia si  od takiego przypadku na 

ko cu linii instaluje si  tzw. d awiki bocznikowe (shunt reactors) wprost do niej do czone. 

W realiach krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) b d  to d awiki olejowe na 

napi cie 400kV trójfazowe lub jednofazowe o rdzeniu ze szczelinami niemagnetycznymi 

jak zdefiniowane w normie IEC [ ] 

W obszernej i dobrze udokumentowanej publikacji [2], dla analizy napi ,  

w uproszczeniu ca  sie  zasilaj c  dan  lini  zast puje si  ród em napi cia o impedancji 

(uto samianej z reaktancj ) wynikaj cej z mocy zwarciowej na zasilanym ko cu linii.  

Je li moc d awika (dok adniej jej modu ) stanowi cego jedyne obci enie ko ca 

linii jest równa mocy id cej na adowanie linii (dok adniej jej modu owi), to wtedy modu y 

napi cia na obu ko cach linii s  praktycznie równe. Natomiast pr d na zasilaniu jest 
                                                      
*) ryszard.sobocki@plusnet.pl 
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praktycznie równy zeru. W liniach 400kV KSE publikacja [2] proponuje przyjmowa  moc 

adowania linii ok. 0,56 MVAr/km. Zatem przy linii o d ugo ci 50 km moc d awika  

w pe ni kompensuj cego moc adowania powinna wynosi  ok. 85 MVAr. Z punktu 

widzenia nieprzekraczania dopuszczalnej warto ci napi cia na ko cu linii moc ta mo e by  

nieco mniejsza zw aszcza wtedy, gdy linia b dzie za czana na obci enie nie tylko 

samym omawianym d awikiem bocznikowym. Wtedy b dzie ona nieco 

niedokompensowana. Ze wzgl dów ruchowych nie powinno si  jednak zak ada , i  linia 

b dzie za czana wy cznie przy do czonym d awiku i obci eniu. Przy za czaniu linii 

na jej nieobci onym ko cu wyst pi odbicie fali napi ciowej, co spowoduje chwilowy 

podskok napi cia. Za czanie przy obci eniu ko ca linii d awikiem wydatnie ogranicza to 

zjawisko, tym bardziej im moc d awika wi ksza w stosunku do wynikaj cej z pe nej 

kompensacji pr dów pojemno ciowych. 

Przy optymalizacji (bardziej – minimalizacji) mocy d awika nale a oby 

ustosunkowa  si  do zmniejszenia kosztu wynikaj cego z ew. ograniczenia jego mocy. 

Publikacja CIGRE [3] odno nie do transformatorów proponuje zale no  ( ) ujmuj c  

relacj : koszt (K) – moc (S). 

)(
6,0...5,0

22 


= S
S

K
K  

Jej aplikacja do d awików mo e by  obarczone pewnym b dem. Niemniej, je li 

zwi kszy  moc d awika o ok. 30% (np. z 75MVAr do 00MVAr), to mo na oczekiwa  

zwi kszenia jego kosztu zaledwie o ok. 5 - 20%. W analizie uwzgl dni  nale y koszt 

stanowiska d awika, oraz jego pola z pe nym wyposa eniem (równie  po stronie obwodów 

wtórnych wraz z systemem zabezpiecze ). Te praktycznie nie ulegn  zwi kszeniu. Wzrost 

cznych kosztów b dzie wi c znacznie ni szy. Przy optymalizacji mocy d awika nale y 

wi c wzi  pod uwag  nie tylko ww. koszty, ale równie  i wzgl dy ruchowe zarówno na 

chwil  obecn , jak i na przewidywany stan w przysz o ci. Zw aszcza, i  oczekiwany czas 

ycia (eksploatacji) d awika wynosi co najmniej 50 lat!  

2. Rozwi zanie konstrukcyjne: jednofazowe – trójfazowe 

Szkic pokazuj cy zasad  konstrukcji d awika w wykonaniu jednofazowym 

pokazano na rys. .a. Uzwojenie d awika jest bardzo zbli one do wysokonapi ciowego 

uzwojenia transformatora. Wskutek przep ywu przez nie pr du w kolumnie czynnej (tj. 

kolumnie z uzwojeniem) wytwarza si  strumie  magnetyczny. Celem jego zamkni cia 

rdze  d awika ma dwie lub jedn  kolumn  powrotn , oraz dwa jarzma. Przekrój kolumn 
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winien by  przygotowany do przep ywu strumienia magnetycznego jaki powsta   

w kolumnie czynnej. Je li zastosowa  dwie kolumny powrotne, to ka da z nich b dzie 

przenosi  po ow  strumienia magnetycznego kolumny czynnej. 

Kolumna czynna rdzenia sk ada si  z szeregu kr ków wykonanych z blachy 

ferromagnetycznej i oddzielonych materia em niemagnetycznym. S  one laminowane  

w kierunku do osi kolumny. Wysoko  poszczególnych szczelin jest niewielka w stosunku 

do ich przekroju poprzecznego. Ma to na celu ograniczenie zaburze  strumienia 

magnetycznego na kra cach szczelin powoduj cych lokalny wzrost strat magnetycznych  

w kr kach, a nawet lokalnych strat w przewodach uzwojenia w pobli u szczelin. Istotnym 

powodem ograniczania wysoko ci szczelin jest równie  ich negatywny wp yw na poziom 

ha asu. Z tego te  powodu w omawianej kolumnie stosuje si  niewysok  warto  indukcji 

magnetycznej, do ok. ,5T. W kolumnach powrotnych i jarzmach warto  indukcji 

magnetycznej jest jak typowa w transformatorach.  

 
Wymiary uzwojenia, w pierwszym rz dzie wynikaj  z zadanej mocy d awika. 

Gdyby nie stosowa  ww. kr ków i szczelin, a przyj , i  szczelina magnetyczna jest 

równa wysoko ci uzwojenia, to wtedy opór magnetyczny by by bardzo du y 

i w konsekwencji moc d awika by aby wielokrotnie wi ksza od wymaganej; por. zale no  

(2). To jeden z istotnych powodów stosowania tak rozbudowanej konstrukcji kolumny 

czynnej d awika.  

W warunkach normalnej pracy d awika (brak nasycenia blach rdzenia) opór 

magnetyczny kr ków, oraz kolumn powrotnych i jarzm jest pomijalnie ma y w stosunku 

do oporu ww. szczelin. Przy takim za o eniu, uwzgl dniaj c, e straty czynne s  bardzo 

ma e (por. p. 4) moc d awika mo na obliczy  z zale no ci  (2) ujmuj cej niektóre 

parametry konstrukcyjne. 

Rys. . Schemat ideowy d awika bocznikowego w wykonaniu jednofazowym - a),  
oraz trójfazowym – b). 
SN – szczelina niemagnetyczna, KM – kr ek z blach magnetycznych, UZ – 
uzwojenie, KP – kolumna powrotna, JA – jarzmo. 

a) b)

JA

KP

UZ

SN

KM
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W zale no ci tej: 
U – napi cie na zaciskach d awika; L – indukcyjno  d awika, 
f – cz stotliwo  sieciowa; µo – przenikalno  pró ni, 
N – liczba zwojów szeregowych uzwojenia; n – liczba szczelin, 
A – przekrój szczelin (w kierunku prostopad ym do osi kolumny), 
di – szeroko  poszczególnych szczelin (w kierunku poosiowym). 

Moc d awika zale y od kwadratu liczby czynnych zwojów szeregowych uzwojenia. 

Je li d awik ma mie  regulacj , to z konstrukcyjnego punktu widzenia najwygodniej jest 

stosowa  jednakow  liczb  zwojów na stopie  regulacji. Wtedy regulacja mocy w funkcji 

zaczepu jest tym bardziej nieliniowa im zakres regulacji szerszy.  

Szkic pokazuj cy zasad  konstrukcji d awika w wykonaniu trójfazowym pokazano 

na rys. .b. Ka de z trzech uzwoje  fazowych znajduje si  na kolumnie czynnej, 

analogicznie jak w rozwi zaniu jednofazowym. Je li suma napi  fazowych jest równa 

zeru, to strumienie magnetyczne wytwarzane w kolumnach czynnych sumuj  si  do zera 

w jarzmach. Je li suma tych napi  jest ró na od zera, to powstanie strumie  wypadkowy 

dla którego trzeba stworzy  dogodn  drog  zamkni cia, gdy  w przeciwnym razie b dzie 

si  on zamyka  si  w sposób niekontrolowany przez elementy konstrukcyjne, 

w tym i cianki kadzi, oraz pokryw . Mo na to zaakceptowa , je li omawiana suma jest 

niewielka i twa krótko. Przy znacznej asymetrii napi  fazowych zawsze wyst puj cej 

przy jednofazowym samoczynnym powtórnym za czaniu (SPZ) utworzenie owej drogi 

jest absolutnie konieczne. Stanowi  j  z regu y dwie kolumny powrotne analogiczne do 

kolumn w rozwi zaniu jednofazowym (rys. .b).  

Wy ania si  kwestia wielko ci strumienia magnetycznego na jaki maj  by  

przygotowane owe kolumny powrotne, oraz jarzma. Mo na go oszacowa  na podstawie 

uproszczonego rozumowania nawi zuj cego do stanu (quasi)ustalonego. Je li zasili  tylko 

jedn  faz  z trzech po czonych w uziemion  gwiazd , to ca y strumie  magnetyczny 

wytworzony w zasilonej kolumnie zamknie si  poprzez odcinki jarzm, oraz kolumny 

powrotne. Nie zamknie si  on przez pozosta e kolumny czynne, bo ich opór magnetyczny 

jest bardzo du y w stosunku do oporu jarzm i kolumn powrotnych. B d  wi c musia y by  

one przygotowane na przeniesienie pe nego strumienia jednej kolumny czynnej. Zatem, 

je li zastosowa  konstrukcj  symetryczn , tj. z dwoma kolumnami powrotnymi, to ka da 

b dzie przenosi  po ow  strumienia magnetycznego wytworzonego w kolumnie czynnej. 
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Je li zostanie od czona jedna faza, za  pozosta e b d  zasilone, to suma strumieni 

wytworzonych w zasilonych kolumnach zamknie si  poprzez jarzma i kolumny powrotne. 

Zak adaj c symetryczn  gwiazd  napi  suma tych strumieni jest równa strumieniowi 

ka dej z kolumn g ównych. Je li zatem trójfazowy d awik ma pracowa  przy 

jednofazowym SPZ, to musi on mie  kolumny powrotne przygotowane do przeniesienia 

strumienia jak w kolumnie g ównej. Mniejszego, je li szczegó owa analiza dzia ania SPZ 

w danym fragmencie systemu to usprawiedliwia. Przy rdzeniu z kolumnami powrotnymi 

i uzwojeniach skojarzonych w gwiazd  impedancja dla sk adowej zerowej jest równa 

impedancji dla sk adowej zgodnej i przeciwnej. Umo liwia to równie  prac  d awika przy 

izolowanym, czy te  niebezpo rednio uziemionym punkcie neutralnym (gwiazdowym).  

Podczas normalnej pracy, przy napi ciu a  do zadanego maksymalnego napi cia 

pracy nie powinno nast powa  nasycenie materia u ferromagnetycznego. Powy ej niego 

rozpoczyna si  narastaj ce nasycenie tego materia u. Indukcyjno  d awika maleje, co 

powoduje wzrost obci enia dla przepi  dorywczych, o czasie trwania od dziesi tych 

cz ci sekundy do kilkunastu sekund, oraz przepi  czeniowych o d u szym czasie 

trwania. Zmniejsza si  ich warto ci szczytowa i czas trwania, co niew tpliwie jest 

korzystne. 

3. Zabezpieczenia fabryczne. Wewn trzne przek adniki pr dowe. 

Kompletnie zmontowany d awik olejowy na napi cie ok. 400kV i moc ok. 

00MVAr ma mas  ok. 0 – 50t, oraz mas  oleju ok. 33 – 43t. Celowe jest zastosowanie 

w nim zabezpiecze  fabrycznych jak w transformatorach o podobnej wielko ci, to jest: 

• Przeka nik gazowo – przep ywowy kadzi. 
• Zawory przeciwwybuchowe kadzi. 
• Zawór odcinaj cy konserwator przy gwa townym rozszczelnieniu si  kadzi. 
• Przeka nik przep ywowy podobci eniowego prze cznika zaczepów (je li 

zastosowano regulacj ).  

 

D awik, analogicznie jak i du y transformator winien mie  wewn trzne 

przek adniki pr dowe g ównie przeznaczone do utworzenia systemu zabezpiecze .  

Rys. 2. Usytuowanie wewn trznych 
przek adników pr dowych. 

PL, PK – zestawy przek adników 
na pocz tku i ko cu uzwoje  
fazowych, PG – zestaw 
przek adników w punkcie 
gwiazdowym. 

1U

PL

1N

1W

1V

PK PG
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W rozwi zaniu trójfazowym o po czeniu gwiazdowym w gr  wchodz ce lokalizacje 

przek adników pokazano na rys. 2. Przek adniki przy zaciskach liniowych (PL), oraz 

w punkcie neutralnym (PG) typowo umieszcza si  w kominkach izolatorów przepusto-

wych, za  przek adniki przy ko cach uzwoje  fazowych (PK) musz  by  umieszczone 

w kadzi. W istocie s  to zestawy sk adaj ce si  z kilku rdzeni magnetycznych z uzwoje-

niami, ka dy przeznaczony do innego rodzaju zabezpiecze , oraz do ew. pomiarów. 

Celowo  stosowania zestawu przek adników pr dowych przy zaciskach liniowych 

nie budzi kontrowersji. Je li punkt gwiazdowy jest uziemiony, to zestaw przek adników 

w nim umieszczony reaguje na asymetri  pr dów fazowych. Jest ona wykorzystywana do 

detekcji uszkodze  doziemnych. Je li po czy  równolegle identyczne uzwojenia 

przek adników fazowych PK, czy te  PL to wtedy i one poka  t  asymetri , ale równie  

przy izolowanym punkcie gwiazdowym w odró nieniu od przek adnika PG. Celowo  

stosowania przek adników w punkcie gwiazdowym jest wi c w tpliwa. W stanach 

nieustalonych, do których zalicza si  dzia anie jednofazowego SPZ z natury rzeczy 

wyst puje znaczna asymetria pr dów fazowych. Ich suma mo e nawet przekroczy  pr d 

fazowy. Próg zadzia ania zabezpieczenia opartego o t  asymetri  z konieczno ci musi by  

ustawiony wysoko. 

Je li w uzwojeniu danej fazie nie wyst puje odp yw pr du z powodu  

np. uszkodzenia doziemnego, to pr d na jego pocz tku i ko cu s  zawsze identyczne 

równie  w stanach przej ciowych. St d próg zadzia ania zabezpieczenia opartego o ró nic  

tych pr dów mo e by  ustawiony dowolnie nisko. I tego rodzaju zabezpieczenie, 

w przypadku d awika jest szczególnie polecane. Nie jest to jednak zabezpieczenie 

ró nicowe jak stosowane w transformatorach opieraj ce si  na ró nicy pr dów po stronie 

pierwotnej i wtórnej. Innymi s owy nie jest ono w stanie wykrywa  uszkodze  

obejmuj cych fragment uzwojenia fazowego. Je li takie w d awiku wyst pi, to pr d 

dop ywaj cy do tej fazy wzro nie, ale z niej wyp ywaj cy wzro nie w identycznym 

stopniu. Szybko dzia aj ca ochrona uzwoje  d awika przed zwarciami wzd u nymi 

(zwojowymi) jest trudna. Zauwa my jednak, i  wy adowanie (zwarcie) wzd u ne z regu y 

rozprzestrzenia si  bardzo szybko cz sto przeradzaj c si  w wy adowanie doziemnie 

i powoduje gwa towne narastanie temperatury fragmentu uzwojenia. Skutkuje to 

gwa town  generacj  gazów. Zatem, zostanie ono wykrywane przez zabezpieczenie 

gazowo – przep ywowe, jednak z pewnym opó nieniem.  
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4. Monitorowanie on-line stanu d awika 

Powinno by  ono podobne do stosowanego w transformatorach. Niemniej,  

w ogólnym przypadku b dzie „skromniejsze” w porównaniu do szczegó owo omówionego 

np. w publikacjach [4,5]. Przy braku regulacji mocy d awika system jego monitoringu 

znacz co upraszcza si . W d awiku o mocy np. 00MVAr straty wynosz  zaledwie 200 – 

300kW. Zatem typowo stosuje si  tu prosty system ch odzenia naturalnego, bez pomp 

i wentylatorów. Ponadto zmiana obci enia d awika jest niewielka, gdy  wynika wy cznie 

ze zmiany wysoko ci napi cia na jego zaciskach (uwzgl dniaj c ew. regulacj ). Wzgl dy 

te powoduj  istotne uproszczenie systemu monitoringu. Monitorowanie dalszych 

parametrów pracy d awika b dzie praktycznie identyczne jak w transformatorach. 

Identycznie nale y rozwi zywa  zapewnienie zdalnego dost pu do systemu monitoringu 

d awików, w tym i ni ej wymienionych urz dze . 

Analogicznie jak w transformatorach w sk ad systemu monitoringu powinny 

wchodzi  wyspecjalizowane urz dzenia (czujniki). Wskazane jest zainstalowanie 

nast puj cych urz dze  do monitorowania:  

a) zawarto ci wody i gazów palnych w oleju, 
b) stanu izolatorów przepustowych (tg , C), oraz przepi  docieraj cych do nich, 
c) wy adowa  niezupe nych w d awiku. 

Komercyjnie dost pne s  ró ne urz dzenia mierz ce zawarto  wody i gazu w oleju 

(jednego, lub kilku). Istotne jest, aby wybra  mo liwie niezawodne i d ugowieczne. 

Odnotowano tu szereg niedogodno ci! Celowo  monitorowania stanu izolatorów 

przepustowych na napi cie 220 i 400kV obecnie ju  nie budzi wi kszych kontrowersji. 

Tutaj nale a oby preferowa  urz dzenia uwzgl dniaj ce rzeczywiste wahania napi cia 

zasilaj cego d awik (modu , k t fazowy) pobieraj c je z przek adników napi ciowych 

stacji. Do rozpoznawania i pomiaru wy adowa  niezupe nych we wn trzu transformatora 

(i d awika) coraz powszechniejsze zastosowanie maj  urz dzenia mierz ce je w zakresie 

UHF (do np. 2GHz) [6]. Wymagaj  one zainstalowania we wn trzu badanego urz dzenia 

sond. Typowo wprowadza si  je poprzez zawory przeznaczone do nape niania olejem oraz 

jego uzdatniania. Metoda UHF jest w znacznym stopniu odporna na zak ócenia docieraj ce 

do zacisków z sieci. 
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5. Propozycje 

a) Proponuje si  stosowanie d awików w wykonaniu trójfazowym z kolumnami 

powrotnymi (rdze  pi ciokolumnowy) celem zapewnienia ich pracy w systemach, 

w których stosuje si  tzw. jednofazowe powtórne za czanie (SPZ). Winny to by  

kolumny „ 00%”, tj. cznie przygotowane do strumienia jak w ka dej kolumnie  

z uzwojeniem fazowym (rys. .b).  

b) Do zabezpiecze  proponuje si  stosowa  zestawy przek adników pr dowych na 

pocz tku ka dego uzwojenia fazowego (umieszczone w kominkach izolatorów 

liniowych), oraz na ko cu tych uzwoje  (umieszczone w kadzi). Sygna y z nich 

proponuje si  wykorzystywa  do zabezpieczenia opartego na ró nicy pr du na 

pocz tki i ko cu uzwojenia umo liwiaj cego ustawienie bardzo niskiego progu 

zadzia ania.  

c) Sugeruje si , aby moc d awika by a liczbowo równa mocy adowania linii (pe na 

kompensacja). Zatem b dzie ona nieco wi ksza w stosunku do minimalnej mocy 

dostatecznej z punktu widzenia ograniczania napi cia na ko cu linii. Ewentualny 

niewielki wzrost cznych kosztów (d awik ze stanowiskiem + pole  

z wyposa eniem po stronie pierwotnej i wtórnej) nie powinien by  limituj cy  

w porównaniu do zalet i wygody ruchowej, oraz eksploatacyjnej. Pami ta  tu 

nale y o oczekiwanym czasie eksploatacji d awika wynosz cym co najmniej 50 lat!  
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Streszczenie: 
W systemach energetycznych, w których istnieje potrzeba przesy u mocy z kilku odr bnych 
obwodów SN do jednego wspólnego systemu WN (lub na odwrót – zasilania dwóch ró nie 
obci anych obwodów SN z jednego wspólnego systemu WN) mo na, w celu obni enia 
kosztów, zastosowa  transformatory z dzielonymi osiowo uzwojeniami i wyposa onymi  
w jarzmo rodkowe rdzenia. Taka konstrukcja umo liwia niezale n  regulacj  przek adni 
par uzwoje  transformatora WN – SN  oraz WN – SN2, za pomoc  typowych 
podobci eniowych prze czników, umieszczonych po stronie górnego napi cia 
transformatora. Jarzmo rodkowe rdzenia umieszczone pomi dzy wymienionymi parami 
uzwoje  umo liwia prawid owy rozp yw strumienia w obwodzie magnetycznym rdzenia 
przy pracy transformatora z prze cznikami ustawionymi na ró nych pozycjach. 
W artykule zawarto wybrane informacje dotycz ce oblicze  rdzeni transformatorów  
z jarzmem rodkowym, stosowanych w nich rozwi za  technicznych a tak e wyniki prób 
przeprowadzonych na takim transformatorze. 

 
. Zasadno  stosowania transformatorów z jarzmem rodkowym rdzenia, aspekty 

ekonomiczne rozwi zania 
Podczas projektowania systemów zasilania cz sto wyst puje potrzeba wydzielenia 

dwóch odr bnych obwodów o jednakowym napi ciu znamionowym. W takim przypadku 

standardowym rozwi zaniem jest zastosowanie dwóch transformatorów mocy, których 

przek adnie s  regulowane niezale nie - odpowiednio do zmian obci e  ka dego 

z systemów. Istnieje jednak mo liwo  wykorzystania jednego, trójsystemowego 

transformatora mocy, który umo liwia niezale n  regulacj  napi cia w dwóch systemach. 

Regulacja taka realizowana jest po stronie górnego napi cia, za pomoc  dwóch 

podobci eniowych prze czników zaczepów (PPZ). Prze czniki te s  nap dzane przez 

dwa, niesprz one ze sob  nap dy. Na rysunku  pokazano koncepcj  takiego rozwi zania. 
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Rys. . Koncepcja budowy transformatora z jarzmem rodkowym. 

 

Uzwojenia systemu górnego napi cia (g ówne i regulacyjne) s  po czone równolegle 

wewn trz kadzi transformatora, natomiast uzwojenia dolnych napi  (DN  i DN2) s  

wyprowadzone osobno. Taki transformator mo na rozpatrywa , jako dwie pary uzwoje : 

GN – DN  oraz GN – DN2. Obie te pary s  umieszczone na kolumnach jarzma jedna nad 

drug , co przypomina typowe rozwi zanie transformatora z uzwojeniami dzielonymi 

osiowo. Istotn  ró nic  jest jednak mo liwo  zmiany zwojno ci strony GN niezale nie  

w ka dej z par transformatora. W takim przypadku konieczna jest kompensacja ró nicy 

strumieni magnetycznych w rdzeniu w dolnej i górnej parze (wyst puj  w nich ró ne 

warto ci napi  zwojowych). Aby t  kompensacj  zapewni  nale y umie ci  pomi dzy 

kolumnami ka dej fazy jarzmo rodkowe, przez które strumie  magnetyczny zostanie 

wprowadzony do s siedniej kolumny rdzenia. Przy projektowaniu tego jarzma nale y 

uwzgl dni  wielko  strumienia magnetycznego wyst puj cego przy skrajnych, 

przeciwnych po o eniach obu PPZ, dopuszczalnych zmian napi cia GN, oraz – je li tak  

decyzj  podejmie zamawiaj cy – dopuszczalnego przewzbudzenia w samym jarzmie 

rodkowym. Ten ostatni parametr ma techniczne uzasadnienie – przypadek pracy 

transformatora przy skrajnych, przeciwnych pozycjach PPZ jest zawsze stanem 

przej ciowym (awaryjnym) i wyst puje sporadycznie.  

Rozpatruj c ekonomiczne przes anki do zastosowania takiego rozwi zania nale y bra  

pod uwag  wiele aspektów. Oczywi cie najwi kszym atutem transformatorów z jarzmem 

rodkowym jest ich cena. Koszt produkcji przyk adowego transformatora z jarzmem 

rodkowym o mocy 80MVA to oko o 80 % kosztów dwóch transformatorów 40MVA  

o porównywalnych parametrach w rozwi zaniu standardowym. Jeden transformator to 
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przede wszystkim jedna kad , mniejsza ca kowita ilo  oleju, a tak e uproszczone uk ady 

zabezpiecze  i sterowania transformatorem.  

Nale y równie  uwzgl dni  dost pn  ilo  miejsca pod projektowan  podstacj , oraz 

koszty przygotowania stanowisk – wykonanie mis olejowych, fundamentów itp. Koszt 

wyposa enia podstacji w wy czniki, od czniki, przek adniki itp. pozostaje niezmienny. 

Prawdopodobie stwo uszkodzenia transformatora z jarzmem rodkowym jest 

porównywalne do prawdopodobie stwa wyst pienia awarii zwyk ego transformatora. 

Jednak przy podejmowaniu decyzji o wyborze rozwi zania, konieczne jest dok adne 

przeanalizowanie ryzyka wyst pienia przestoju. W uk adzie standardowym - z dwoma 

transformatorami – ryzyko to jest znikome. W przypadku awarii jednego z nich mo na 

dopu ci  przeci enie transformatora czynnego, w mi dzyczasie dokonuj c naprawy 

uszkodze . Je li dojdzie do awarii transformatora z jarzmem rodkowym zasilaj cego dwa 

systemy DN, nast puje ich jednoczesne wy czenie. Dlatego je li nie ma mo liwo ci 

zasilania awaryjnego z innego, niezale nego ród a takie rozwi zanie nie jest polecane.  

Najwa niejsze czynniki które nale y uwzgl dni  przy podejmowaniu decyzji  

o wyborze rozwi zania, zebrano w tabeli . 

Tabela .  

PARAMETR 
Rozwi zanie 
standardowe  

(dwa transformatory) 

Jeden transformator z jarzmem 
rodkowym 

Koszt produkcji 
transformatorów mocy du y – dwie jednostki Jedna jednostka - oko o 80% 

rozwi zania standardowego 
Ryzyko przestoju w 

wyniku awarii 
transformatora 

Ma e – mo liwo  
awaryjnego przeci ania 
transformatora czynnego 

Wi ksze – awaria transformatora 
powoduje wy czenie dwóch systemów 

DN 

Koszt wyposa enia 
podstacji   

Mniejszy (jedna misa olejowa, jedno 
stanowisko, mniejsza powierzchnia 

podstacji) 
 
2. Rozp yw strumienia w transformatorze z jarzmem rodkowym i sposób 

wyznaczania przekrojów czynnych poszczególnych elementów rdzenia  
Przekrój czynnego jarzma rodkowego nale y wyznacza  dla pracy transformatora  

z nieobci onymi uzwojeniami. Podczas pracy transformatora na ró nych pozycjach PPZ 

strumienie magnetyczne dla obu par uzwoje  transformatora b d  ró ne, a ich ró nica 

zostanie skierowana do jarzma rodkowego. Dlatego, w celu okre lenia wystarczaj cego 

przekroju czynnego jarzma rodkowego, nale y uwzgl dni  prac  transformatora na 

skrajnych, ró nych pozycjach PPZ dla ka dej z par transformatora. Warto  strumienia 

magnetycznego w rdzeniu zale y liniowo od napi cia zwojowego w transformatorze. 
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Maj c to na uwadze, po podstawowych przekszta ceniach, otrzymujemy zale no , wed ug 

której mo na wyznaczy  przekrój jarzma rodkowego ( ): 

 

)( −⋅⋅=
−

+

GN

GN
indkj U

Ukss    ( ) 

gdzie: sj  – przekrój czynny jarzma rodkowego [mm2], 

 sk – przekrój czynny kolumny rdzenia [mm2], 

UGN+, UGN- - napi cia znamionowe górnej strony transformatora na skrajnych 
pozycjach PPZ [V]. 
kind – wspó czynnik umo liwiaj cy redukcj  przekroju jarzma rodkowego ze 
wzgl du na dopuszczalne warto ci indukcji. 
 

 W projektowanych obecnie transformatorach, bardzo cz sto indukcja znamionowa 

w rdzeniu jest du o ni sza od warto ci dopuszczalnej przez producentów blach 

rdzeniowych. Przyczyny tego s  ró ne – niskie straty, ha as lub ograniczenie warto ci 

indukcji narzucone przez zamawiaj cego transformator. Projektuj c rdze  z jarzmem 

rodkowym mo na za o y  w nim (w uzgodnieniu z zamawiaj cym) wi ksz  warto  

indukcji. Wówczas wspó czynnik kind wyst puj cy w zale no ci  wynosi (2): 

 

j

r
ind B

Bk
max

max=     (2), 

gdzie:  Bmax r – dopuszczalna (obliczona) warto  indukcji w rdzeniu transformatora, 

 Bmax j  – dopuszczalna (przez zamawiaj cego) warto  indukcji w jarzmie 

rodkowym. 

 

Nale y pami ta , e obliczony w powy szy sposób przekrój jest warto ci  minimaln  

ze wzgl du na parametry obwodu magnetycznego. W praktyce wa ne jest tak e 

zapewnienie przekroju jarzma spe niaj cego wymagania mechaniczne (wytrzyma o  

zwarciowa, wzgl dy monta owe itp.). W omawianym transformatorze wykonanym  

w ABB w odzi przekrój jarzma zosta  zwi kszony ostatecznie o oko o 40% wzgl dem 

warto ci minimalnej. 

3. Rozwi zania konstrukcyjne  

Konstrukcja transformatora z jarzmem rodkowym oparta jest na typowej konstrukcji 

transformatora 3-fazowego osadzonego na rdzeniu 3-kolumnowym. Dodatkowym 
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elementem jest jarzmo umieszczone pomi dzy kolumnami w po owie ich wysoko ci.  

W obu oknach rdzenia umieszczone s  dwa niezale ne systemy uzwoje .  

 

 
Rys. 2. Budowa cz ci aktywnej transformatora z jarzmem rodkowym (  – kolumny rdzenia, 2 

jarzma górne i dolne rdzenia, 3 – jarzmo rodkowe, 4 – uzwojenia I pary, 5 – uzwojenia II 
pary transformatora) 

 

Na rysunku 2 przedstawiono przekrój rdzenia z oznaczonym podzia em blach 

g ównych oraz osadzonymi 3-fazami uzwoje  podzielonymi na dwa systemy (dolny  

i górny). Wykonanie po czenia jarzma rodkowego z kolumnami jest skomplikowane, 

gdy  trzeba tu pogodzi  kilka aspektów: problemy mechaniczne, magnetyczne, termiczne 

oraz technologiczne, jednocze nie konstrukcja powinna by  atwa w produkcji. 

Aby zapewni  odpowiedni  reluktancj  na czeniach jarzma rodkowego  

z kolumnami wymagane by o wplecenie blach jarzmowych w blachy kolumnowe.  

Takie podej cie gwarantuje prawid ow  prac  jarzma rodkowego jednak ingeruje  

w kolumny, zarówno pod wzgl dem mechanicznym jak i magnetycznym. Niew a ciwe 

po czenie jarzma rodkowego z kolumnami mo e by  równie  ród em dodatkowego 

ha asu oraz strat. 

Aby znale  optymalne rozwi zanie, które zapewni we wszystkich wspomnianych 

aspektach zadawalaj ce wyniki konieczne by o przeprowadzenie szeregu analiz.  

Jedn  z nich by y analizy magnetyczne sprawdzaj ce wp yw po czenia jarzma 

rodkowego z kolumnami na indukcj  w kolumnach. Do tej symulacji zosta  u yty mi dzy 

innymi model rdzenia widoczny na Rysunku 3, który z punktu widzenia technologicznego 

2 
 
 

 
4 
 
 
 
3 
 
 
5 
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i czasoch onno ci produkcji wydawa by si  optymalny. Pomi dzy blachami jarzma 

rodkowego, a blachami kolumnowymi zosta a pozostawiona technologiczna szczelina. 

 

 
Rys. 3. Model rdzenia wykorzystany do oblicze  warto ci indukcji w krytycznych miejscach 

rdzenia 
 

Rysunek 4 przedstawia przyk adowy rozk ad indukcji w kolumnie rodkowej 

z dwustronnym wpleceniem jarzma po redniego przy pracy symetrycznej obu systemów. 

Rysunek 5 przedstawia przyk adowy rozk ad indukcji w kolumnie bocznej z wpleceniem 

jarzma po redniego przy pracy symetrycznej obu systemów. 

 

 
Rys. 4. Rozk ad indukcji w rodkowej kolumnie rdzenia w miejscu styku z jarzmem rodkowym 
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Rys. 5. Rozk ad indukcji w bocznej kolumnie rdzenia w miejscu styku z jarzmem rodkowym 

 

W obu pokazanych przypadkach wida , e wplecenie jarzma rodkowego zmniejsza 

przekrój kolumn w tym obszarze. Podwójna szczelina powietrzna wyst puj ca na drodze 

strumienia magnetycznego w kolumnie w obszarze czenia z jarzmem rodkowym 

zwi kszy a na tyle reluktancj  na tej drodze, e zdecydowana wi kszo   strumienia omija 

stref  czenia. W konsekwencji wp ywa to na znaczny miejscowy wzrost indukcji, 

a w przypadku kolumny rodkowej  mo na zaobserwowa  nasycenie si  blach.  

Takie rozwi zanie z punktu widzenia mechanicznego ma powa ne wady. 

Transformator wykonywany mia  smuk o  rdzenia równ  4. Oznacza to, e rdze  by  

bardzo wysoki przy niewielkiej rednicy kolumn. Dodatkowe podci cia na jarzmo 

rodkowe bardzo os abi yby kolumny co stwarza oby  zagro enie  uszkodzenia  kolumny 

w trakcie procesu produkcji.  

W konsekwencji powy szych wad takie rozwi zanie odrzucono. Ostatecznie do 

produkcji zosta o przyj te rozwi zanie pozbawione wy ej opisanych wad jednak zosta o to 

okupione znacznie wi ksz  z o ono ci konstrukcji co prze o y o si  na wyd u enie czasu 

produkcji. 

Innym problemem konstrukcyjnym jaki powsta  po umieszczeniu jarzma rodkowego 

w obszarze strumienia uzwoje  jest ryzyko przegrzewania si  elementów konstrukcyjnych 

zwi zanych z jarzmem rodkowym. Dotyczy to g ównie belek jarzmowych oraz sworzni. 

W zwi zku z powy szym zosta y przeprowadzone dodatkowe symulacje sprawdzaj ce 

nagrzewanie si  elementów konstrukcyjnych rdzenia. 
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Na rysunku 6a przedstawiono model cz ci aktywnej transformatora z jarzmem 

rodkowym, w którym wszystkie elementy konstrukcyjne rdzenia zosta y wykonane ze 

stali magnetycznej. Model ten pos u y  do oblicze  cieplnych.  

Rysunek 6b przedstawia przyrosty temperatur w elementach konstrukcyjnych rdzenia. 

Przyrosty temperatur w belkach jarzma rodkowego osi gn y w najcieplejszych miejscach 

warto ci rz du 60K. Tak du e przyrosty temperatur zdyskwalifikowa y standardowe 

rozwi zanie. 

 

  
Rys. 6. Model (a) i wyniki oblicze  cieplnych (b) standardowej konstrukcji belek no nych rdzenia 
 

Na rysunku 7a przedstawiono model cz ci aktywnej transformatora z jarzmem 

rodkowym w którym elementy konstrukcyjne jarzma rodkowego zosta y wykonane ze 

stali niemagnetycznej, pozosta e elementy konstrukcyjne pozosta y ze stali magnetycznej.  

Rysunek 7b przedstawia przyrosty temperatur w elementach konstrukcyjnych rdzenia. 

Przyrosty temperatur na belkach jarzma rodkowego w tym rozwi zaniu by y niskie i nie 

przekracza y 9 K. W pozosta ych elementach konstrukcyjnych rdzenia mo na 

zaobserwowa  maksymalne przyrosty temperatur rz du 3 K. 

Ostatecznie zastosowana konstrukcja elementów no nych rdzenia by a do  

nietypowa, gdy  w konstrukcjach ABB nie u ywa si  stali niemagnetycznej na p yty belek 

rdzeni.  
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Rys. 7. Model (a) i wyniki oblicze  cieplnych (b) nowego rozwi zania belek no nych rdzenia 
 

Przyrosty temperatur widoczne na rysunkach 6b i 7b s  wynikiem strat dodatkowych, 

które powstaj  wskutek przep ywu pr dów wirowych generowanych przez strumie  

rozproszenia w tych elementach. Ró nica w stratach konstrukcyjnych pomi dzy tymi 

rozwi zaniami jest rz du kilku kilowatów, co równie  przemawia za drugim 

rozwi zaniem, cho  nie jest to czynnik krytyczny przy wyborze konkretnego rozwi zania.  

Rysunek 8 przedstawia model cz ci aktywnej transformatora z jarzmem rodkowym. 

Na pierwszy rzut oka wygl da on jak typowy transformator, który mie ci si  w jedn  kad , 

zajmuje jedno stanowisko. Jednak z punku widzenia elektrycznego mo e on pracowa  jako 

dwa niezale ne systemy. 

 
Rys. 8. Model cz ci aktywnej transformatora mocy z jarzmem rodkowym 
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Konstrukcja transformatora z jarzmem rodkowym z uwagi na nietypowe rozwi zania 

wymaga wielu zmian i wyd u enie procesu produkcji transformatora. S  to czynniki, które 

powoduj  zwi kszenie kosztu takiego transformatora w stosunku do transformatora bez 

jarzma rodkowego. Mimo tego wykonanie transformatora z jarzmem rodkowym jest 

bardziej op acalne ni . wyprodukowanie dwóch niezale nych transformatorów o mocach 

o po ow  mniejszych. 

4. Napr enia elektryczne w wybranych obszarach transformatora 

Jarzmo rodkowe znajduj ce si  pomi dzy dwoma systemami uzwoje  wymusza 

równie  zachowanie odpowiednich odleg o ci elektrycznych pomi dzy cz ciami 

metalowymi jarzma a uzwojeniami. Z uwagi na nietypowy kszta t jarzma rodkowego 

przeprowadzono dodatkowe analizy. Zosta y przeprowadzone symulacje pola 

elektrycznego w strefie pomi dzy uzwojeniami i jarzmem, aby móc okre li  zagro enia 

oraz minimalne odleg o ci do jarzma. 

Rysunek 9 przedstawia rozk ad pola elektrycznego pomi dzy uzwojeniami a jarzmem 

rodkowym. Na skrajach jarzma rodkowego znajduj  si  belki jarzmowe. 

 
Rys. 9. Rozk ad pola elektrycznego pomi dzy uzwojeniami a jarzmem rodkowym 
 

Rysunek 0 przedstawia miejsce zagi cia pola elektrycznego, które znajduje si  na 

zewn trznej kraw dzi belki jarzmowej. Jest to miejsce gdzie wyst puj  najwi ksze 

napr enia. 

 
Rys. 0. Rozk ad pola elektrycznego pomi dzy uzwojeniami a jarzmem rodkowym w otoczeniu 

belek no nych 
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Rysunek  przedstawia rozk ad pola elektrycznego pomi dzy uzwojeniami a belkami 

jarzma rodkowego na skrajnych kolumnach. W obszarze tym nie wyst puje ju  jarzmo. 

 
Rys. . Rozk ad pola elektrycznego pomi dzy uzwojeniami a belkami jarzma rodkowego na 

skrajnych kolumnach 
 

Rysunek 2 przedstawia miejsce, w którym pole elektryczne zagina si  wokó  belki 

jarzmowej. Tak du e ugi cie pola elektrycznego powoduje, e napr enia na kraw dziach 

belek s  znacznie wi ksze ni  w poprzednim przypadku. Symulacje pozwoli y 

odpowiednio zabezpieczy  jarzmo rodkowe oraz kraw dzie belek i ustali  minimaln  

odleg o  uzwoje  do jarzma. 

 
Rys. 2. Rozk ad pola elektrycznego pomi dzy uzwojeniami a belkami jarzma rodkowego na 

skrajnych kolumnach – powi kszenie 
 
5. Wyniki testów transformatora 

Transformator mocy z jarzmem rodkowym zosta  wykonany i pomy lnie 

przetestowany w ódzkiej fabryce transformatorów ABB. Straty obci eniowe, straty 

ja owe, przep ywy oleju w uzwojeniach a wi c i przyrosty temperatur – to g ówne 

wielko ci, które musia y by  szczegó owo przeanalizowane podczas procesu 

projektowania. W celu sprawdzenia poprawno ci dzia ania rdzenia z nietypowym zaplotem 

jarzma rodkowego, zosta a przeprowadzona próba wzbudzenia rdzenia, podczas której 

wykonano termogramy powierzchni rdzenia. Prób  t  przeprowadzono w dwóch etapach – 

przy jednakowym napi ciu zwojowym w ka dej parze uzwoje , oraz przy napi ciach 

zwojowych odpowiadaj cych pracy transformatora na skrajnych, przeciwnych pozycjach 

PPZ. Pierwszy etap mia  na celu oszacowanie wp ywu przew e  w kolumnach 

wynikaj cych z zaplotu jarzma rodkowego na ich nagrzewanie. Podczas drugiego etapu 
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sprawdzono nagrzewanie si  jarzma w skrajnie trudnych warunkach jego pracy.  

Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono termogramy okolic jarzma rodkowego 

zarejestrowane podczas  prób. Temperatura otoczenia wynosi a 2  �C. 

 

 
Rys. 3.Termogram jarzma rodkowego transformatora przy wymuszeniu pracy symetrycznej 

rdzenia 
 

 
Rys. 4. Termogram jarzma rodkowego transformatora przy wymuszeniu pracy asymetrycznej 

rdzenia 
 

Termogramy przedstawione na rysunkach 3 i 4 przedstawiaj  przyrosty temperatur 

rdzenia w obszarze jarzma rodkowego. Przyrosty temperatury nie przekroczy y 25K, co 

jest bardzo dobrym wynikiem. Mniejsze przyrosty temperatury jarzma rodkowego ni  

kolumn podczas pracy niesymetrycznej (rysunek 4) wynikaj  z ni szej indukcji w jarzmie 

(patrz punkt 2). Termogramy te potwierdzi y tak e poprawno  specjalnego typu zaplotu 

jarzma rodkowego. 
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Próby ko cowe wykaza y nieznaczny wzrost strat obci eniowych wzgl dem warto ci 

obliczonych – o oko o 3%. Zjawisko to by o nast pstwem obecno ci jarzma i elementów 

mocuj cych je w obszarze strumienia g ównego uzwoje  transformatora. Straty ja owe 

rdzenia by y na poziomie obliczonych. Potwierdzi y one tak e skuteczno   zastosowanego 

w transformatorze typu  zaplotu jarzma rodkowego. 

Jarzmo rodkowe cz ce s siednie kolumny w po owie ich wysoko ci sprawi o, 

e pomierzony poziom ha asu rdzenia by  oko o 8 dB(A) ni szy od warto ci 

przewidywanej (a dok adniej – obliczonej dla takiego samego rdzenia bez jarzma 

rodkowego). Jest to bardzo du a redukcja i  nale y j  uwzgl dni  przy projektowaniu 

kolejnych jednostek. Du y udzia  w tej redukcji ha asu mia  sposób mocowania belek 

jarzma rodkowego do kolumn – po czenie to by o wykonane tak, aby przenie  

obci enia wynikaj ce z technologii produkcji i przez to bardzo silnie spaja o 

mechanicznie kolumny. 

Podczas próby nagrzewania okaza o si , e uzwojenia transformatora mia y znacz co 

ni sze temperatury od przewidywanych ( redni przyrost w górnej parze uzwoje  by  8K 

ni szy od przewidywanego).  

6. Podsumowanie 

Przedstawiona konstrukcja transformatora mocy jest bardzo dobrym rozwi zaniem 

w sytuacji gdy zamawiaj cy planuje zasila  niezale nie dwa systemy dolnego napi cia. 

Umo liwia ona niezale n  regulacj  napi cia w ka dym z systemów, a jednocze nie 

przynosi du e korzy ci ekonomiczne. Uproszczeniu ulega budowa podstacji 

transformatorowej i zredukowana zostaje wymagana powierzchnia potrzebna do jej 

wykonania.  

Podczas projektowania w ódzkiej fabryce ABB transformatora z jarzmem rodkowym 

przeanalizowano i wyja niono wiele w tpliwo ci, które wynika y z zastosowania nowej 

i nietypowej konstrukcji. Opracowano i zastosowano now  technologi  wykonywania 

i mocowania jarzma rodkowego, której s uszno  potwierdzona zosta a pozytywnym 

wynikiem prób fabrycznych transformatora. Analiza wyników prób umo liwi a tak e 

wprowadzenie korekt do oblicze  parametrów gwarantowanych takich transformatorów 

podczas nast pnych zamówie .  
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NOWA KONSTRUKCJA AUTOTRANSFORMATORA SIECIOWEGO  
TYPU ANSR3L 125000/220 

 

Pawe  Berger  Adam Kozakiewicz Stefan Sieradzki 

TurboCare Poland S.A., Lubliniec  

 
Streszczenie: 
W referacie przedstawiono nowe rozwi zanie konstrukcyjne autotransformatora typ  
ANSR3L- 25000/220 wyprodukowanego w TurboCare Poland S.A. Zaprezentowane zosta y wybrane 
aspekty z obszaru konstrukcji i zwi zanych z nimi oblicze  projektowych. Autotransformator typ 
ANSR3L 25000/220 jest nowoczesnym i spe niaj cym wysokie wymagania techniczne  
i eksploatacyjne wspó czesnej energetyki. 

 Wst p 

Autotransformatory stanowi  istotn  cz  krajowego systemu elektroenerge-

tycznego. Zainstalowane w kluczowych w z ach stanowi  element cz cy sieci wysokich 

napi .  

Ich znaczna populacja [ ] stanowi o zdolno ciach przesy owych systemu i pewno ci 

zasilania odbiorców energii elektrycznej w Polsce. 

Konieczno  modernizacji krajowej floty autotransformatorów energetycznych 

obejmuje wymian  kilkudziesi ciu jednostek. Znaczn  cz  autotransformatorów 

sprz gaj cych sieci 220 i 0 V stanowi  jednostki RTdxP o przestarza ej konstrukcji  

i niedostatecznej odporno ci na cz ste zwarcia w sieci 0 kV.  

W wi kszo ci przypadków decyzja o wymianie autotransformatora podyktowana jest jego 

awaryjno ci  i znacznym stopniem zu ycia spowodowanym d ugim okresem eksploatacji 

[ ]. 

Nowy autotransformator sieciowy 

Wymagania klientów co do nowych autotransformatorów koncentruj  si  na 

nowoczesnych, energooszcz dnych i niezawodnych konstrukcjach spe niaj cych 

wspó czesne wymagania eksploatacyjne, a tak e zapewniaj ce atwo  obs ugi 

i bezawaryjn  prac . 
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W odpowiedzi na rynkowe zapotrzebowanie firma TurboCare opracowa a i wdro y a 

projekt nowoczesnego autotransformatora typu ANSR3L 25000/220. 

Proces projektowania 
Proces projektowania nowego autotransformatora ukierunkowano na spe nienie 

wysokich wymaga  klienta [3]. Trzon zespo u projektowego stanowili specjali ci 

TurboCare oraz eksperci wywodz cy si  z uznanych o rodków naukowo-badawczych. 

Efektem wykonanych prac projektowych jest autotransformator ANSR3L 25000/220  

w dwóch wariantach uzwojenia wyrównawczego ( 5,75 oraz 0,5 kV). W tabeli  

przedstawiono dane znamionowe wykonanej jednostki natomiast na rysunku  jej widok 

na stacji prób oraz trójwymiarowy model CAD u yty w procesie projektowania. 

Tabela 1. Parametry znamionowe autotransformatora ANSR3L 25000/220 [7] 

Moce znamionowe 25 / 25 / 0 MVA 
Napi cia znamionowe uzwoje  230 / 20 / 5,75 ( 0,5) kV 

Uk ad i grupa po cze  YNa0d  
Regulacja napi cia ± 0 % po stronie 230 kV 

Przewzbudzalno  napi ciowa 0 % 
Napi cie zwarcia 9,56 % 

Straty ja owe 26,6 kW 
Straty obci eniowe 283,5 kW 

Typ uk adu ch odzenia ODAF (ONAN) 
Poziom mocy akust. (LWA) 85,6 dB(A) 

Masa ca kowita 35 000 kg 
Wykonanie wg normy PN-EN 60076 

  

 
 
 

Rys.1. Autotransformator ANSR3L 25000/220 na stacji prób (a), trójwymiarowy model CAD (b). 

a) b) 

 72 



Rdze  
Autotransformator posiada schodkowany rdze  trójkolumnowy zaplatany  

w technologii step-lap. Do jego budowy u yto blachy transformatorowej o obni onej 

stratno ci i magnetostrykcji. Pomi dzy poszczególnymi stopniami jarzm i kolumn 

zastosowano kana y ch odz ce. Kolumny rdzenia s  prasowane banda ami z w ókna 

szklanego. 

Uzwojenia 
Uzwojenia typu cewkowego oraz rubowego nawini to przewodami miedzianymi  

i umieszczono wspó rodkowo na kolumnach. Dla uzyskania niskich strat obci eniowych 

i minimalizacji zagro e  uszkodzenia uzwoje  pochodz cych od si  zwarciowych  

zastosowano przewody z ci g  transpozycj  y , klejone w oplocie siatkowym (CTC). 

Autotransformator wyposa ono w trzy jednofazowe pró niowe podobci eniowe 

prze czniki zaczepów typu VRC firmy Maschinenfabrik Reinhausen (MR). 

Uk ad izolacyjny uzwoje  

 Poprawne zaprojektowanie uk adu izolacyjnego stanowi jeden z podstawowych 

problemów którego rozwi zanie rzutuje na awaryjno  jednostki. Parametry napi ciowe 

autotransformatora i wymagania zdefiniowane przez klienta zosta y odzwierciedlone  

w zaprojektowanym uk adzie elektroizolacyjnym. Przeprowadzono rozszerzone obliczenia 

i symulacje rozk adu pola elektrycznego w zaprojektowanym uk adzie. Przyj ty uk ad 

izolacyjny uwzgl dnia równie  dotychczasowe do wiadczenia wynikaj ce z wcze niej 

modernizowanych i udoskonalanych uk adów autotransformatora typu ANER3L 

60000/220. Pozwoli o to na dalsz  optymalizacj  uk adu izolacyjnego w nowym 

autotransformatorze. 

 Uk ad izolacyjny analizowano i optymalizowano na bazie rozk adów pola 

elektrycznego w poszczególnych stanach napi ciowych [ ]. Wykorzystano w tym celu 

program Maxwell firmy Ansoft/ANSYS. Na rysunku 2a przedstawiono przyk adowy 

rozk ad napr e  elektrycznych dla udaru napi ciowego Li850 w górnej cz ci uk adu 

izolacyjnego w oknie rdzenia. Na rysunku 2b przedstawiono wyznaczony wzd u  linii A-B 

(wed ug rys. 2a) wspó czynnik zapasu izolacyjnego. Wspó czynnik zapasu izolacyjnego 

wyznaczono metod  napi  DIL firmy Weidmann. 
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Rys. 2. Rozk ad napr e  elektrycznych (a) oraz wyznaczony wspó czynnik zapasu izolacyjnego 

wzd u  oznaczonej w polu linii A-B (b) [ ]. 

Uk ad ch odzenia 

Zaprojektowanie uk adu ch odzenia spe niaj cego postawione wymaga  by o 

jednym z trudniejszych zada . Uk ad ch odzenia autotransformatora dzia a na zasadzie 

klasycznego, dwuczynnikowego, przep ywu ciep a. Olej transformatorowy odprowadza 

wygenerowane ciep o do ch odnic umieszczonych na kadzi. Wentylatory intensyfikuj  

odprowadzanie ciep a do atmosfery. 

Innowacyjno  zastosowanego uk adu ch odzenia uwzgl dnia mo liwo  jego 

pracy w 5 trybach. Autotransformator zosta  wyposa one w specjalnie zaprojektowane 

ch odnice olejowo-powietrzne umo liwiaj ce grawitacyjny przep yw oleju przy 

wy czonych pompach olejowych i obci eniu autotransformatora 25% mocy 

znamionowej (tryb naturalnej konwekcji). Zastosowanie takiego rozwi zania wynika  

z profilu obci enia autotransformatora. Tryby pracy uk adu ch odzenia s  zdefiniowane  

w zale no ci od mocy i przedstawiaj  si  nast puj co: 

a) tryb naturalnej konwekcji (ONAN, 25% mocy znamionowej), 

b) tryb znamionowy (ODAF, 25 MVA), 

c) tryb przeci enia normalnego, d ugotrwa ego (ODAF, 60 MVA), 

d) tryb przeci enia awaryjnego, d ugotrwa ego (ODAF, 70 MVA), 

e) tryb przeci enia awaryjnego, krótkotrwa ego (ODAF, 90 MVA). 

Praca autotransformatora w poszczególnych trybach jest mo liwa dzi ki 

zastosowaniu w uk adzie sterowania specjalistycznego sterownika posiadaj cego 

rozbudowane funkcje monitoringu parametrów i diagnostyki. Obejmuj  one mi dzy 

a) b) 
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innymi wyznaczenie: temperatury oleju w górnej warstwie, temperatur najgor tszego 

miejsca uzwojenia (hot-spot), okre lenie stopnia zestarzenia izolacji papierowej oraz 

generowanie ostrze e  i alarmów w przypadku nieprawid owej pracy uk adu ch odzenia.  

Zastosowane rozwi zania pozwalaj  na ograniczenie poboru mocy czynnej przez 

urz dzenia pomocnicze autotransformatora, redukcj  emitowanego ha asu umo liwiaj c 

jednocze nie prac  przy przeci eniu z zachowaniem dopuszczalnych przyrostów 

temperatur. 

W procesie projektowania uk adu ch odzenia zastosowano metod  oblicze  sieci 

cieplnych [ 2] co pozwoli o na relatywnie szybk  analiz  bardzo skomplikowanego uk adu 

ch odzenia. Na rysunku 3 przedstawiono model zastosowanej sieci cieplnej (a) oraz 

wyznaczony rozk ad przyrostu temperatury wzd u  wysoko ci uzwojenia górnego napi cia 

(b). 

 
Rys.3. Model zastosowanej sieci cieplnej (a) oraz obliczony przyrost temperatury kolejnych cewek 

uzwojenia górnego napi cia (b) [ 2]. 

W celu zweryfikowania oblicze  zosta a wykonana próba cieplna 

autotransformatora w ró nych stanach obci enia. Poszerzono j  dodatkowo o pomiary 

temperatur najgor tszych punktów uzwoje  (hot-spot) instaluj c w wyznaczonych 

obliczeniowo punktach wiat owodowe  czujniki temperatury. Uzyskane wyniki pomiarów 

cieplnych potwierdzi y zbie no  z wynikami oblicze  w poszczególnych obszarach 

uzwoje . W tabeli 2 przedstawiono zestawienie wyników oblicze  i pomiarów temperatur 

najgor tszych punktów uzwoje  autotransformatora przy ró nych obci eniach.  

a) b) 

 75 



 
Tabela 2. Zestawienie wyników oblicze  oraz pomiarów temperatur hot-spot uzwoje  

przy ró nych obci eniach [ 2][ 3] 
Obci enie  3 .25 MVA 25 MVA 70 MVA 

Obliczenia Pomiar Obliczenia Pomiar Obliczenia Pomiar 
Uzwojenie 

[°C] 

GN 39,8 34,7 58,3 62,2 77 87,  
DN 40,6 40,2 66,5 64,9 8 ,4 90,3 

Konstrukcja mechaniczna 

W procesie projektowanie elementów konstrukcji mechanicznej autotransformatora 

istotnymi s : konstrukcja prasuj ca rdze  (belki jarzmowe, ruby ci gaj ce i banda e 

prasuj ce blachy kolumn i jarzm) i kad  autotransformatora. 

W procesie projektowania elementów konstrukcyjnych autotransformatora 

obejmuj cych konstrukcj  prasowania rdzenia i kad  przeanalizowano kryterium 

wytrzyma o ci mechanicznej, doboru materia ów i kryterium minimalnych strat 

obci eniowych dodatkowych od strumienia rozproszenia w tych elementach 

 Wykorzystano zaawansowane narz dzia do analizy rozk adu napr e  mechanicznych 

metod  elementów sko czonych. Zastosowanie oprogramowania ANSYS pozwoli o na 

przeprowadzenie procesu optymalizacji konstrukcji [9] ukierunkowanej na zmniejszenie 

jej masy przy zachowaniu wymaganych wspó czynników bezpiecze stwa. Na rysunku 4 

przedstawiono obliczone rozk ady napr e  mechanicznych w belce jarzmowej oraz  

w kadzi.  

 
Rys.4. Rozk ad napr e  mechanicznych w belce jarzmowej (a) oraz w kadzi (b) [9] 

 W procesie projektowania elementów konstrukcji istotnym aspektem jest równie  

zminimalizowanie strat obci eniowych w nich indukowanych. Dla zminimalizowania 

poziomu strat mocy czynnej w elementach konstrukcji mechanicznych zastosowano 

specjalne ekrany magnetyczne na cianach kadzi. Ograniczenie strat mocy czynnej 

b) a) 
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indukowanych w belkach jarzmowych uzyskano przez dobór odpowiednich materia ów 

a tak e ich optymalne ukszta towanie i po o enie. Na rysunku 5 przedstawiono rozk ady 

indukcji w ekranach magnetycznych kadzi w chwili t = 8,3 ms (a) oraz strat mocy czynnej 

w belce prasuj cej (b). 

 

 
Rys. 5. Rozk ad indukcji w ekranach magnetycznych kadzi w chwili t = 8,3 ms (a) oraz warstwowy 

rozk ad strat mocy czynnej w belce prasuj cej (b) [8][ 0] 

Uk ady automatyki i sterowania 

 Praca autotransformatora dzi ki zastosowaniu systemów automatycznej kontroli nie 

wymaga bezpo redniego nadzoru w eksploatacji, a w trybie sterowania r cznego 

u ytkownik ma zapewnion  pe n  i bezpo redni  kontrol  pracy jednostki.  

W autotransformatorze uzyskano to poprzez zastosowanie uk adów opartych na 

sterownikach cyfrowych. Takie rozwi zanie zapewnia pe n  kompatybilno  oraz atwo  

konfiguracji z systemami nadrz dnymi. 

Podsumowanie 

Autotransformator ANSR3L 25000/220 zosta  zaprojektowany z u yciem 

nowoczesnych metod komputerowych oblicze  oraz z wykorzystaniem bogatych 

dotychczasowych  do wiadcze  w produkcji i modernizacji tego typu jednostek [5][6]. 

Jako nowy produkt wprowadza na rynek innowacyjne rozwi zania techniczne, jako ciowe 

i eksploatacyjne spe niaj ce oczekiwania klientów. Zastosowanie zaawansowanych 

technologii oraz nowoczesnych materia ów gwarantuje najwy sz  jako  

autotransformatora. 

 

 

 

a) 
b) 
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DO WIADCZENIA EKSPLOATACYJNE  
TRANSFORMATORÓW YWICZNYCH DU EJ MOCY 

 
Karolina Ciechomska, Janusz Ostrowski, Przemys aw Pawlak, Antoni Zbudniewek 

Fabryka Transformatorów w ychlinie Sp. z o.o. 

 
Streszczenie: 
W artykule opisano zalety stosowania transformatorów ywicznych, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem ochrony rodowiska. Zaprezentowano przyk ady rozwi za  
konstrukcyjnych adekwatnych do warunków pracy tych jednostek. Omówiono 
do wiadczenia praktyczne zwi zane z ich projektowaniem, produkcj  i wprowadzeniem do 
eksploatacji.  

Transformatorom ywicznym stawiane s  du e wymagania dotycz ce ochrony 

rodowiska naturalnego. Nieodzown  zalet  jest to, e mog  pracowa  wsz dzie tam, gdzie 

zastosowanie innych typów transformatorów jest niemo liwe ze wzgl du na 

bezpiecze stwo  

i trudne warunki pracy. Ten typ transformatorów nie stanowi zagro enia dla rodowiska 

naturalnego, a ich uk ady izolacyjne s  wykonane z materia ów trudnopalnych i samo-

gasn cych. Mog  by  atwo utylizowane, materia  izolacyjny stanowi mieszanka 

sk adników chemicznie oboj tnych. Jednocze nie zastosowane materia y nie wydzielaj  

w wysokich temperaturach adnych toksycznych gazów. 

Dodatkowo ze wzgl du na to, e jedynym medium ch odz cym jest powietrze, brak 

jest  problemów z olejem oraz radiatorami czy kadzi . W odró nieniu od transformatorów 

ch odzonych olejem transformatory suche w izolacji ywicznej nie wymagaj  budowy mis 

olejowych do odprowadzania rozlanego oleju lub innych konstrukcji, s u cych do 

ograniczania zagro enia po arowego. 

Dodatkowe zalety to: 

− Zwarta konstrukcja, dzi ki czemu urz dzenie zajmuje mniej miejsca, co z kolei 

gwarantuje wi ksze bezpiecze stwo w przypadku wykonywania czynno ci 

konserwacyjnych lub kontrolnych. Prosta instalacja i atwe czenie uzwoje  wysoko  

i nisko napi ciowych. Ni sze koszty obs ugi i czynno ci konserwacyjno-

remontowych. Wi ksza odporno  na impulsy pr dowe powstaj ce w przypadku 

zwarcia.  
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− Du a dobrowolno  wyboru pozycji monta u, co umo liwia optymalizacj  

roz o enia obci e , co w konsekwencji przek ada si  na ograniczenie strat 

powstaj cych  

w systemie elektrycznym. Niskie koszty eksploatacji. Ca kowita zgodno   

z wymaganiami IEC. Pe na zgodno  z wymaganiami klimatycznymi i wymaganiami 

dotycz cymi ognioodporno ci - brak ogranicze  dotycz cych miejsca instalacji.  

W oparciu o w asne do wiadczenia, wynikaj ce z projektowania i wykonawstwa 

ywicznych transformatorów du ych mocy oraz uwagi u ytkowników mo na stwierdzi , 

e podstawowe znaczenie dla poprawnej pracy wyrobu maj : 

• wysoki poziom techniczny obs ugi w miejscu pracy, 

• zapewnienie w a ciwych warunków pracy, 

• poprawny dobór parametrów transformatora do miejsca pracy w uk adzie 

energetycznym. 

W poni szym opracowaniu pragniemy na kilku przyk adach przedstawi  i podzieli  

si  do wiadczeniami z projektowania, produkcji i uruchomienia konkretnych 

transformatorów ywicznych du ych mocy, gdzie powy sze punkty mia y bardzo du e 

znaczenie. 

 W FTZ zosta  wyprodukowany transformator TZE 6300/35 o mocy 6300kVA  

i napi ciu GN – 35kV dla odbiorcy w Rosji na dalekiej pó nocy. 

 
 Fot. . Transformator TZE w obudowie IP54 
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Transformator ten posiada  obudow  IP54, która mia a w wystarczaj cy sposób 

chroni  transformator.  Po przewiezieniu na miejsce pracy, transformator w okresie 

zimowym przez d u szy czas by  magazynowany „pod chmurk ”. 

Mimo zastosowanych licznych uszczelnie  na panelach i drzwiach, z uwagi na 

niekompetentn  obs ug  i niedok adnie zamkni te drzwi nast pi o przedostanie si  niegu 

do rodka transformatora. 

Niestety transformator w takim stanie zosta  za czony do pracy, co spowodowa o 

jego uszkodzenie. 

 Przytoczony powy ej przyk ad dobitnie potwierdza tez , e nawet najlepiej 

zaprojektowany i wykonany transformator mo e zosta  uszkodzony przez z   

i niekompetentn  obs ug . 

 Zapewnienie w a ciwych warunków pracy transformatora jest równie wa ne, jak 

kompetentna obs uga. 

 Obarczeni do wiadczeniami po wykonaniu i uruchomieniu transformatora TZE 

6300/35 przyst pili my do realizacji zamówienia dla jednej z elektrowni wodnej w Polsce. 

W FTZ wyprodukowane zosta y dwa transformatory TZE 2500/30 o mocy 2500kVA 

i napi ciu GN – 30kV. 

  Celki, w których zainstalowano te transformatory znajdowa y si  bardzo blisko 

zbiorników wodnych. W przypadku, gdy transformatory te nie pracowa y zachodzi a 

obawa, e z uwagi na du  wilgotno  powietrza mo e wyst pi  skraplanie si  wody na 

uzwojeniach. Zjawisko to podobnie jak w poprzednio opisanym przypadku prowadzi o by 

do uszkodzenia transformatora. 

 Aby temu zapobiec na dolnych belkach zainstalowano termo wentylatory, które by y 

uruchamiane po wy czeniu transformatora i sterowane czujnikami temperatury 

i wilgotno ci. 

Analogiczne rozwi zanie zastosowali my w kolejnym projekcie. FTZ podj  si  

wykonania transformatora ywicznego TZER 2500/30 o mocy 2500kVA  

i napi ciu GN – 30kV. Jednak w tym przypadku transformator musia  posiada  regulacj  

podobci eniow . Do tego celu u yli my prze cznika firmy Reinhausen typu VT – 

wykonanie suche.  
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 Fot.2. Transformator TZER 2500/30 z regulacj  podobci eniow . 

  
Transformator, tak samo jak poprzednio omawiany przypadek, mia  pracowa  w jednej  

z elektrowni wodnej. Panuj ce warunki klimatyczne z racji blisko ci wody zmusi y nas 

zastosowania termo wentylatorów w pomieszczeniu, w którym mia  pracowa  

transformator, w celu ochrony trafo przed roszeniem powierzchni.  

 Innym przyk adem transformatora o którym warto wspomnie  by  TZEP 3000/ 5  

o mocy 3000kVA i napi ciu GN – 5,75kV. Transformator ten przeznaczony by , zgodnie  

z zamówieniem, do zasilania uk adu przekszta tnikowego o zawarto ci harmonicznych nie 

wi kszej ni   40%.  

 Na fot. 3 i 4 przedstawiono przyk adowy transformator przekszta tnikowy typu TZEP  

w obudowie IP20. 
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Fot. 3. Transformator TZEP w obudowie IP20 – widok od strony DN 

 

Fot. 4. Transformator TZEP w obudowie IP20 – widok od strony GN 

Na fot. 3 wida  uzwojenia DN po czone w trójk t na górze i po czone w gwiazd  na 

dole. 

Zlecenie zosta o wykonane zgodnie z otrzymanymi za o eniami, a próby wyrobu oraz 

próba grzania, da y wynik pozytywny. 
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W trakcie pracy transformatora Klient sk ada  reklamacj  twierdz c, e uzwojenia DN 

przegrzewaj  si . 

 Wykonane przez Energopomiar na nasze zlecenie pomiary wykaza y, e zawarto  

harmonicznych wynosi ok. 80% i wyst puj  nawet harmoniczne parzyste. 

 Niew a ciwy dobór przekszta tnika oraz z e okre lenie warunków pracy 

transformatora w uk adzie energetycznym spowodowa y, e poprawnie zaprojektowany 

i wykonany transformator stwarza  problemy w eksploatacji. 

Reasumuj c, bardzo wa ny jest poprawny dobór parametrów transformatora zwi zany  

z miejscem pracy w uk adzie energetycznym, szczególnie w uk adach prostownikowych 

skoordynowanie projektu transformatora i uk adu elektronicznego. 

 W roku 20  wyprodukowali my transformator TZE 8000/20 o mocy 8000kVA 

i napi ciu GN – 20kV, który przystosowany by  do pracy przy wyci garkach, na przyk ad  

w kopalniach. W tym przypadku klient zdecydowa  si  na wykonanie ywiczne, gdy  

znaczenie mia  brak misy olejowej, brak przegród przeciwpo arowych oraz brak 

ogranicze  dotycz cych posadowienia transformatora. Transformator charakteryzowa  si  

niskim napi ciem zwarcia, poni ej 5%. 

 
Fot. 5. Zdj cie przedstawiaj ce 2 sztuki transformatorów TZE 8000/20. 

 
Nied ugo po transformatorze TZE 8000/20 otrzymali my zlecenie na transformator 

TZE 0000/20 o mocy 0000kVA i napi ciu GN – 20kV, którego masa wynosi a oko o 

25 000 kg. 

 84 



  

Z uwagi na wi ksze straty i bardziej skomplikowane ch odzenie zastosowano 

rozwi zanie z wentylatorami limakowymi. 

Dzi ki takiemu uk adowi, jak równie  odpowiedniemu wyprofilowaniu kierownic 

powietrza, uda o si  zwi kszy  skuteczno  ch odzenia i znacznie obni y  temperatur  na 

uzwojeniach. Strumie  powietrza by  kierowany na uzwojenia, czyli w miejsce gdzie to 

konieczne, a nie ch odzi  przestrzeni wokó  uzwoje . 

Obserwuj c sytuacj  na rynku transformatorów uwa amy, e udzia  jednostek 

suchych b dzie rós , ze wzgl du na ochron  rodowiska, wprowadzanie coraz to nowszych 

technologii i ich przydatno  w zasilaniu uk adów nap dowych oraz zalety dla ochrony 

przeciwpo arowej i bezpiecze stwa. 

Przedstawione konkretne przyk ady maj  na celu zwróci  uwag  na mo liwe 

problemy i zagro enia, zwi zane z zastosowaniem transformatorów ywicznych, a zdobyte 

do wiadczenia praktyczne pozwol  ich unikn  w przysz o ci. 
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TRANSFORMATORY ROZDZIELCZE O WYSOKIEJ SPRAWNO CI 
WYKONANE Z ZASTOSOWANIEM RDZENIA AMORFICZNEGO 

S awomir Cybulski  Pawe  K ys                Adrian Mrozek               
ABB Sp. z o.o. 

Streszczenie 
 Artyku  po wi cony jest transformatorom rozdzielczym z rdzeniem amorficznym. Transformatory 
rozdzielcze charakteryzuj  si  bardzo wysok  sprawno ci . Jednak z uwagi na skal  ich zastosowania  
w systemie energetycznym nawet niewielkie zmniejszenie strat umo liwia znacz ce oszcz dno ci, poprzez 
ograniczenie kosztów eksploatacji. Jest to przyczyn  ci g ego d enia u ytkowników transformatorów do 
obni enia maksymalnych dopuszczalnych strat mocy. Tendencja ta znalaz a równie  swoje odzwierciedlenie 
w powstaj cych i wprowadzanych dokumentach prawnych w ró nych cz ciach wiata, obliguj cych 
dostawców energii do stosowania rozwi za  energooszcz dnych.  

Odpowiadaj c na oczekiwania klientów Grupa ABB wdro y a produkcj  transformatorów  
z rdzeniem amorficznym. Dzi ki stosowaniu transformatorów amorficznych mo liwe jest nawet czterokrotne 
zmniejszenie strat w rdzeniu w porównaniu do strat w rdzeniu z materia ów konwencjonalnych  
i podwy szenie sprawno ci energetycznej. Istotnym aspektem podniesienia sprawno ci transformatorów 
rozdzielczych oprócz czynników ekonomicznych jest równie  wp yw na rodowisko poprzez ograniczenie 
emisji CO2. Transformatory amorficzne spe niaj  oczekiwania klientów, poszukuj cych oszcz dno ci 
kosztów oraz zaanga owanych na rzecz ochrony rodowiska. 
 W artykule porównane zosta y parametry konstrukcji transformatorów z rdzeniem amorficznym  
i wykonanych z rdzeniem z blach tradycyjnych. Przedstawiona zosta a równie  analiza wp ywu grupy 
po cze  transformatorów rozdzielczych na ich mas  oraz wymiary a zatem i ich koszty.  

Wst p 

Zastosowanie rdzeni amorficznych 

do produkcji transformatorów rozdziel-

czych od wielu lat jest przedmiotem 

zainteresowania firmy ABB. Intensywna 

praca in ynierów oraz badania naukowe 

nad takim typem transformatorów 

pozwoli y na umieszczenie ich w ofercie 

Zak adu Transformatorów Rozdzielczych 

w odzi (Fot. ). Sprawno  transformato-

rów w porównaniu do innych urz dze  

energetycznych nale y do najwy szych, co oznacza przetwarzanie energii elektrycznej 

przy najni szych stratach w asnych. Transformatory z rdzeniem z blachy amorficznej 

nale  do tych urz dze , których sprawno  jest najwy sza. 

 
  Fot. .  Transformator amorficzny ABB 
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Transformator rozdzielczy 

Aktualnie transformatory amorficzne produkowane s  jako transformatory 

rozdzielcze w zakresie mocy od 0 do 3500 kVA. Buduje si  je jako suche ywiczne 

(ma ej i redniej mocy) lub jako olejowe hermetyczne. Z uwagi na to, e transformatorów 

rozdzielczych jest najwi cej w systemie energetycznym, to nawet minimalne zmniejszenie 

strat mocy ma znaczenie w skali globalnej (oko o 30% przesy owych strat mocy to straty 

w transformatorach).  

Na podstawie dost pnych na rynku rozwi za  mo na za o y , e im ni sza cena, 

tym wy sze czne straty mocy w transformatorze, a wi c wy sze koszty eksploatacji. 

Poszukiwania metod ograniczenia strat w transformatorach doprowadzi y do wykorzysta-

nia magnetyków amorficznych do budowy rdzenia. 

Rdze  transformatora z magnetyka 
amorficznego 

Ferromagnetyczne materia y amorficzne, 

nazywane równie  szk em metalicznym s  

cia ami sta ymi, które nie maj  postaci sieci 

krystalicznej (podobnie jak szk o). Trzeba 

równie  doda , e zwyczajowa nazwa Metglas 

jest nazw  handlow  firmy Allied Signal. 

Metglas to stop metalu z udzia em niemetali, 

który powstaje w wyniku ekstremalnie szybkiego procesu sch odzenia ( 06K/s) od 

temperatury topnienia do temperatury zeszklenia. Temperatur  zeszklenia dla metali jest 

temperatura krystalizacji. Pocz tki technologii materia ów amorficznych si gaj  po owy 

lat osiemdziesi tych XX-go wieku. Do produkcji rdzeni transformatorów u ywa si  

materia ów ze szk a amorficznego w postaci ta m o grubo ci 5-25µm (Fot. 2). Dzisiaj 

ta my ze szk a metalicznego produkowane s  g ównie w Japonii, Niemczech i Stanach 

Zjednoczonych. Wi kszo  stosowanych szkie  metalicznych na rdzenie transformatorów 

ma sk ad chemiczny oparty na elazie.  

Powszechnie stosowanym materia em jest Fe80B Si9, który ma indukcj  nasycenia 

o warto ci ,59T, nat enie koercji 2 A/m oraz stratno  0,2 W/kg (dla ,4T i 60Hz).  

Je li chodzi o w a ciwo ci mechaniczne to blacha amorficzna w porównaniu do stali 

krzemowej jest cie sza i twardsza, ale bardziej krucha. Te w a nie cechy fizyczne, jak  

i ograniczenia produkcyjne zwi zane z mo liwo ci  uzyskiwania blachy amorficznej  

o okre lonej szeroko ci powoduj , e rdzenie transformatorów amorficznych maj  inn  

 
 Fot. 2. Blacha amorficzna (Hitachi Metals) 
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budow  ni  rdzenie typowych 

transformatorów wykonanych z blachy 

krzemowej. Rdzenie ze szk a 

metalicznego s  zwijane jak to 

przedstawiono na Fot. 3.  

Transformator amorficzny 

Pierwsze transformatory z rdze-

niem amorficznym powstawa y w po o-

wie lat osiemdziesi tych XX-go wieku w Stanach Zjednoczonych. Straty mocy w rdzeniu 

transformatora z ta my amorficznej mog  by  nawet czterokrotnie mniejsze  

w porównaniu do strat w rdzeniu z materia u konwencjonalnego. Wydaje si , e to bardzo 

niewielkie ograniczenie strat mocy, rz du od dziesi tek do setek watów (w zale no ci 

od mocy transformatora) nie ma znaczenia ekonomicznego. Je li jednak przeprowadzi si  

rachunek dla ca ego systemu energetycznego w d u szym okresie czasu, to oszcz dno ci 

wynikaj ce z tytu u zamiany rdzenia s  znacz ce. Przyk adowo wymiana wszystkich 

transformatorów rozdzielczych konwencjonalnych na amorficzne w Stanach 

Zjednoczonych pozwoli aby zaoszcz dzi  energi  w ilo ci 23 mld kWh (oko o ,2 mld 

dolarów), co w ci gu roku wystarcza do zasilania kilkusettysi cznego miasta.  

Koszt zakupu transformatorów amorficznych jest zwykle wy szy od transformatorów 

z rdzeniem ze stali krzemowej, ale równowa  to ni sze koszty eksploatacji.  

Rodzaje blach amorficznych stosowane w produkcji transformatorów 

Na rynku dost pne s  obecnie dwa gatunki blachy amorficznej stosowanej do 

produkcji transformatorów. Obydwa gatunki produkowane s  przez firm  Metglas.  

Najbardziej popularnym i najwcze niej wprowadzonym na rynek jest stop 2605SA . 

Obecnie dost pny jest te  gatunek o nazwie 2605HB M (nast pca gatunku HB ). 

Najwa niejsz  cech  blach HB M jest wy sza indukcja nasycenia, co pozwala na 

stosowanie nieco wy szej indukcji w projektowanych transformatorach, a w efekcie 

prowadzi do zmniejszenie masy i wymiarów transformatorów. Z cech blach HB M, na 

które warto zwróci  uwag , to wy szy wspó czynnik wype nia rdzenia, co jest 

w a ciwo ci  korzystn  z punktu widzenia projektowania transformatorów. 

Blach  HB M wyró nia równie  znacz co ni sza stratno  pozorna, jak wynika to  

z tabeli . Parametr ten przek ada si  na nieco zmniejszon  warto  pr du magnesuj cego 

transformatorów produkowanych z blach HB M w stosunku do blach SA .  

    
   Fot. 3.   Rdzenie przed monta em uzwoje  

 89 



Nale y równie  podkre li , e nowy gatunek blach zosta  wprowadzony z my l   

o zmniejszeniu poziomu d wi ku emitowanego przez transformatory amorficzne. 

Dotychczasowe do wiadczenia z nowym materia em potwierdzaj  jego zalety. ódzka 

fabryka ABB stosuje zamiennie oba gatunki blach amorficznych w oferowanych 

transformatorach na rynek krajowy i europejski.  

Tabela . Porównanie stratno ci i poboru mocy biernej wybranych gatunków blachy amorficznej 

Gatunek blach 2605SA  2605HB M 

Indukcja dla 60 Hz i 80 A/ m *) (T) .35 * .50 

.3 T 

 
0. 7 0. 7 Stratno * (W/kg) dla 

60 Hz 

 .4 T 0.20 0.20 

Pobór mocy biernej * dla  60 Hz I .4 T (VA/kg) *) . 0 0.50 

*)Warto ci w tabeli zosta y pomierzone zgodnie z wytycznymi normy  ASTM A 932/A 932 M - 0 . 

Tabela 2. Porównanie w a ciwo ci magnetycznych wybranych gatunków blachy amorficznej  

Gatunek blach 
Ind. Nasycenia 

[T] 
Rezystywno  

[µ m] 
Magentostrykcja 

[ppm] 
Temperatura Curie 

[°C] *) 

2605SA  ,56 ,3 27 395 

2605HB M ,63 ,2 27 364 

*) Temperatura , powy ej której ferromagnetyk traci swoje w a ciwo ci magnetyczne i staje si  
paramegnetykiem. 

Tabela 3. Porównanie w a ciwo ci fizycznych wybranych gatunków blachy amorficznej 

Wsp. 
Rozszerzalno ci 
term(x 0-6 /°C) 

Gatunek 
blach 

G sto  
[g/cm3] 

Temp. 
Krystalizacji 

[°C] 

Wytrz. na 
rozci ganie 
[N/mm2] 

Modu  
Younga 
[GPa] 

Twardo   
(met. 

Vickers’a) 
Hv-50 g  

30-300 °C 
2605SA  7, 8 5 0 2,000 0 900 7,6 

2605HB M 7,33 489 2, 00 20 900 4,3 

Powy sza tabela zawiera porównanie podstawowych w a ciwo ci fizycznych blach HB M 

i SA  (dane pochodz  z informacji udost pnionych przez firm  Metglass). 

W asno ci magnetyczne blach zosta y pomierzone 25 cm aparatem Epsteina. 

Wp yw uk adu po cze  na masy i wymiary transformatorów amorficznych  
(Yz vs Dy) 
 Norma przedmiotowa PN-EN 50464-  zaleca stosowanie w tranformatorach 

rozdzielczych o mocy do 00 kVA w cznie uk adu po acze  Dyn lub Yzn, jako rozwi za  

alternatywnych, nie wyró niaj c adngo z uk adów. Natomiast dla transformatrów o mocy 

60 kVA i wy szej przywo ana norma zaleca tylko uk ad po acze  Dyn. Podany jako 
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alternatywny uk ad po cze  Yzn dla transformatorów o mocy do 00 kVA w cznie 

wynika z istniej cych w przesz o ci ogranicze  technologicznych. Zwi zane one by y  

z utrudnieniami wyst puj cymi dla tych mocy w procesie nawijania uzwoje  GN 

przewodami o ma ych przekrojach wyst puj cymi przy ich po czeniu w trójk t. 

Ograniczenia te zosta y ca kowicie wyeliminowane ju  kilkana cie lat temu. Powszechnie 

stosowane w chwili obecnej urz dzenia do nawijania uzwoje  pozwalaj  bez adnych 

ogranicze  na wykonywanie transformatorów z uk adem po cze  Dyn równie   

w transformatorach najmniejszych mocy. Transformatory rozdzielcze wszystkich mocy s  

aktualnie seryjnie produkowane z uk adem po cze  Dyn przez wszystkich producentów 

transformatorów rozdzielczych.  

 Porównuj c wymagania techniczne zak adów energetycznych w krajch Unii 

Europejskiej dla transformatroów rozdzielczych mo na stwierdzi , e Polska razem ze 

S owacja i Litw  s  jedynymi krajami, gdzie stosowane s  transformatory o mocach do 

00 kVA z uk adem po acze  Yzn. Pozosta e kraje Unii Europejskiej ju  od d u szego 

okresu czasu stosuj  równie  w tych zakresach mocy tylko uk ad po cze  Dyn. 

 Uk ad po cze  Dyn, tak jak Yzn, umo liwia kompensowanie nierównomierno ci 

obci enia w sieci. Zachowanie transformatora w sieci w przypadku obu konfiguracji nie 

ró ni si  od siebie. 

 Podkre li  nale y, e transformatory z uk adem po cze  Dyn charakteryzuj  si  

mniejsz  mas  i w konsekwencji znacznie mniejszymi kosztami w porównaniu  

z transformatorami z uk adem po cze  Yzn o tych samych pozosta ych parametrach 

elektrycznych. Dodatkowo zmiana uk adu po cze  na Dyn umo liwi ujednolicenie  

w szerszym zakresie parametrów transformatorów z niemal wszystkimi energetykami Unii 

Europejskiej. Zastosowanie dla transformatorów rozdzielczych o mocy do 00 kVA uk adu 

po cze  Dyn5 w miejsce Yzn5 jest zgodne z rekomendacj  Polskiego Towarzystwa 

Przesy u i Rozdzia u Energii Elektrycznej, dotycz c  zmiany uk adu po cze  

transformatorów SN/nn na Dyn5 w miejsce stosowanego obecnie po czenia Yzn5, 

skierowan  do Dyrektorów Technicznych Spó ek Dystrybucyjnych pismem oznaczonym 

numerem referencyjnym 0 9T  z dnia 9 pa dziernika 20  r. 

Tabela 4. Porównanie wybranch cech transformatorów z uk adem po acze  Dy i Yz  

 Obci zenia 
niesymetryczne Koszt materia owy Pracoch onno  

Wykonania 
Technologiczno  

produkcji 
Dy Tak Niski Niska atwy 
Yz Tak Wysoki Wysoka atwy 
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Z zestawienia cechy obu grup po cze  w tabeli 4, wynikaj  istotne korzy ci 

ekonomiczne zwi zane z wyborem uk adu Dy. Tabela 5 podsumowuje wp yw uk adu 

po cze  na masy i koszty tranformatorów z rdzeniem amorficznym. Nale y podkre li , 

e zastosowanie uk adu po cze  Dy przyniesie równie  pozytwne skutki dla 

transformatorów z rdzeniami  z blach krzemowych. 

Tabela 5. Porównanie masy i kosztów transformatorów z uk adem po acze  Dy i Yz 

Moc Uk ad 
Po cze  

Straty 
ja owe Straty obc. Nap. zwarcia Masa transformatora Masa oleju Ró nica kosztu 

[kVA] - [W] [W] [%] [kg] [kg] [%] 

60 Yz 85 2350 4,5 06  84 00% 

60 Dy 82 2350 4,5 89  46 89% 

00 Yz 6  700 4,5 804 95 00% 

00 Dy 60 700 4,5 607 24 88% 

Zmiana uk adu po cze  powoduje zmniejszenie mas o 5% i kosztu o rednio 0% dla 
transformatorów z rdzeniem amorficznym. 

Podsumowuj c ten rozdzia  nale y stwierdzi , e:  

Transformatory  budowane w uk adzie po cze  Dy s  rozwi zaniem bardziej 

ekonomicznym ni  analogiczne budowane w uk adzie po cze  Yz  

Zmniejszenie masy transformatorów po zmianie  uk adu po cze   Yz na Dy 

uzyskiwane poprzez : 

Zmniejszenie masy uzwoje   

Po czenie w zygzak (Z) wymaga 5% wi cej zwojów ni  

po czenie w gwiazd  (Y) , co jest szczególnie istotne bior c pod 

uwag  wysokie ceny miedzi 

Zmniejszenie uzwojenia DN skutkuje zmniejszeniem uzwojenia GN 

Zmniejszenie masy cz ci aktywnej i ca ej kadzi  

Ró nice w zmniejszeniu masy transformatorów przy zmianie uk adu 

po cze  z Yz na Dy , które dla transformatorów amorficznych s  wi ksze 

ni  w przypadku transformatorów z rdzeniem klasycznym 

Specyfik  pracy rdzenia 5-cio kolumnowego zwijanego  
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Za o enie punktu pracy rdzenia  „w pobli u” nasycenia co powoduje szybki 

spadek strat w przypadku mo liwo ci zmniejszenia rdzenia  

 
Porównanie wybranych parametrów konstrukcji transformatorów z rdzeniem 
amorficznym i wykonanych z rdzeniem blachy krzemowej 

Bior c pod uwag  aktualne wymagania polskich zak adów energetycznych mo na 

stwierdzi , e najwy sze dopuszczalne pomierzone straty ja owe nie przekraczaj  poziomu 

strat okre lonego w normie PN-EN 50464- dla szeregu Co. Na uwag  zas uguje fakt, 

e w ostatnim okresie obserwujemy globaln  tendencj  widoczn  równie  w energetyce 

polskiej do stosowania rozwi za , umo liwiaj cych oszcz dno ci energii poprzez 

systematyczny i ci g y proces obni ania dopuszczalnych poziomów strat ja owych dla 

transformatorów. Odpowiadaj c na powy sze zapotrzebowanie, fabryka ABB transforma-

torów rozdzielczych w odzi rozszerzy a swoj  ofert  o transformatory z rdzeniem 

amorficznym. W porównaniu z transformatorami z rdzeniem wykonanym z blachy 

zimnowalcowanej transformatory z rdzeniem amorficznym pozwalaj  na zmniejszenie 

strat ja owych do 70%. 
Tabela 6. Porównanie strat ja owych transformatorów amorficznych i transformatorów z rdzeniem 

 klasycznym 
Opis Moc [kVA] 63 00 60 250 400 630 

Transformator 
amorficzny 

Straty 
ja owe [W] 50 65 80 30 40 205 

Transformatory z 
blachy krzemowej 

Straty 
ja owe [W] 55 2 0 300 425 6 0 800 

Aspekt ekologiczny stosowania transformatorów z rdzeniem amorficznym – wp yw 
na emisj  CO2 

Wp yw strat mocy generowanych podczas pracy transformatora, przy za o eniu 30- 

letniego okresu eksploatacji urz dzenia, jest dominuj cy przy analizie wp ywu na 

rodowisko naturalne. W niniejszym rozdziale wzi to pod uwag  transformatory o mocy 

00 i 400 kVA. Przeanalizowano dwa najbardziej typowe przypadki, rednie obci enie 

transformatora na poziomie 20% (sie  energetyczna) i 50% (przemys ) mocy nominalnej.   

W analizie wzi to pod uwag  transformatory o poziomie strat BkAo (wg IEC 

50464) z rdzeniem z blach krzemowych „laserowanych” oraz transformatory o poziomie 

strat BkAo-30% (wg IEC 50464)  z rdzeniem z blach amorficznych. Obliczaj c wp yw na 

rodowisko, wzi to pod uwag  typowy/ redni dla 25 krajów Unii Europejskiej podzia   
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róde  energii (w przypadku energii elektrycznej pozyskiwanej z w gla przyjmuje si  od  

0,8 do  kg CO2 na kWh). 

Udzia  procentowy sposobów wytwarzania energii w krajach Unii Europejskiej 

 
W analizie wzi to pod uwag  wp yw na rodowisko naturalne produktu w fazie 

wytwarzania, eksploatacji oraz utylizacji. W przypadku fazy wytwarzania wp yw 

transformatora z blach amorficznych jest wi kszy z powodu znacznego zu ycia energii do 

produkcji jego rdzenia. W fazie utylizacji wida  pozytywny wp yw transformatora  

z rdzeniem amorficznym z powodu wi kszej masy uzwoje  i rdzenia, które poddawane 

b d  recyklingowi.  

Dane dotycz ce redniego obci enia transformatorów sieci rozdzielczej wahaj  si  

od 6% do 50%, jak podaj  energetyki europejskie. Z du  doz  pewno ci mo na 

stwierdzi , e warto  obci enia w rejonach niezurbanizowanych nie przekracza  

w energetykach europejskich 20% nominalnej mocy transformatora. W przypadku 

obszarów zurbanizowanych przyj li my rednie obci enie transformatorów na poziomie 

50% mocy transformatora.  

Analiza wymienionych dwóch  przypadków obci enia pozwala na stwierdzenie, e 

w obu tych przypadkach uwidacznia si  mniejszy wp yw transformatorów z rdzeniem 

amorficznym na rodowisko z powodu znacznie ni szych strat biegu ja owego.  
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Emisja CO2 w przypadku transformatora 00 kVA  o rednim obci eniu 20% 

 

kg  

Emisja CO2 w przypadku transformatora 00 kVA  o rednim obci eniu 50% 

 
 

kg 

Emisja CO2 w przypadku transformatora 400 kVA o rednim obci eniu 20% 

 

 kg 
Emisja CO2 w przypadku transformatora 400 kVA  o rednim obci eniu 50% 

 
 

 kg  
Zobrazowana powy ej skala emisji CO2 pokazuje redukcj  emisji w przypadku 

zastosowania transformatora z rdzeniem z blach amorficznych dla warunków u rednionych 

dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. W przypadku energetyki polskiej ró nice  

w emisji CO2 przy zastosowaniu transformatorów z rdzeniem amorficznym  

Wytwarzanie transf.            Faza u ytkowania        Faza Recyklingu 

Wytwarzanie transf.            Faza u ytkowania        Faza Recyklingu 

Wytwarzanie transf.            Faza u ytkowania        Faza Recyklingu 

Wytwarzanie transf.            Faza u ytkowania        Faza Recyklingu 
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i transformatorów wykonanych z rdzeniem z tradycyjnych blach zimnowalcowanych b d  

znacz co wi ksze z powodu tego, e wytwarzanie energii opiera si  g ównie na spalaniu 

w gla. 

Analizuj c wp yw transformatorów amorficznych na rodowisko nale y równie  

zauwa y , e oprócz standardowej miary, jak  jest emisja CO2 wyra ana w kg, nale y 

podnie  aspekt zmniejszenia zapotrzebowania na wytwarzanie energii, co dotyczy 

wymiany starych urz dze  na nowe. W tym przypadku nale y wzi  pod uwag  fakt e,  

w polskiej sieci rozdzielczej zainstalowane s  setki tysi cy transformatorów, z których 

znaczna cz  pochodzi z lat siedemdziesi tych i osiemdziesi tych ubieg ego wieku. 

Zamieszczona poni ej tabela 7 (materia y informacyjne firmy Metglass) obrazuje 

globalne korzy ci w przypadku wymiany transformatorów klasycznych na transformatory 

z rdzeniem z blach amorficznych. 

Tabela 7. Potencjalne oszcz dno ci i redukcja emisji CO2 przy zastosowaniu transformatorów 
amorficznych 

Zu ycie 
energii 

elektrycznej 
w 2004 r. 

Straty energii 
elektrycznej 

wynikaj ce ze 
strat ja owych w 
transformatorach 

rozdzielczych 
 w 2004 r.  

Potencjalne 
roczne 

oszcz dno ci 
energii 

elektrycznej 
przy 

zastosowaniu 
transformatorów 

amorficznych  
w 2004 r.  

Potencjalne 
roczne 

oszcz dno ci 
kosztów przy 
zastosowaniu 

transformatorów 
amorficznych  

w 2004 r. 

Potencjalna 
roczna redukcja 
emisji CO2 przy 

zastosowaniu 
transformatorów 

amorficznych  
w 2004 r. 

Pa stwo/Region 

[TWh] [TWh] [TWh] [mln USD] [mln ton] 

USA 3974 33,8 27,0 2027 6,6 

Unia 
Europejska 

2982 25,3 20,3 52  0,5 

Chiny 2080 7,7 4,  06  2,3 

Japonia 974 8,3 6,6 497 3,5 

Rosja 882 7,5 6,0 450 4,2 

Indie 63  5,4 4,3 322 3,8 

Brazylia 38  3,2 2,6 94 0,2 

Metglas materia y informacyjne 

Transformatory amorficzne produkcji ABB 

Zak ad Transformatorów Rozdzielczych w odzi spe niaj c oczekiwania  rynkowe, 

dotycz ce rozwi za  energooszcz dnych, wdro y  produkcj  transformatorów  

z rdzeniami z blach amorficznych. Oferta transformatorów amorficznych skierowana jest 

do wymagaj cych klientów, którzy ze wzgl dów zarówno ekonomicznych, jak i w celu 
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minimalizacji wp ywu eksploatowanych urz dze  na rodowisko, oczekuj  rozwi za   

o wysokiej efektywno ci energetycznej. 

Instalacja transformatora z rdzeniem amorficznym wi e si  zwykle z wy szym kosztem 

pocz tkowym 

kompensowanym w czasie 

eksploatacji zmniejszonymi 

kosztami strat energii. 

Zwróci  nale y uwag  

równie  na fakt, e 

ograniczenie strat stanu 

ja owego transformatorów 

amorficznych w trakcie ich 

eksploatacji powoduje zmniejszenie emisji CO2, powi zanej z wytwarzaniem energii 

elektrycznej.  Transformatory amorficzne charakteryzuj  si  najwy sz  sprawno ci  

w zakresie odpowiadaj cym obci eniom rednim rocznym poni ej 50% mocy 

znamionowej, dlatego te  transformatory amorficzne s  szczególnie predestynowane do 

stosowania w sieciach energetycznych rozdzielczych, gdzie rednioroczne obci enia 

wahaj  si  zwykle od 5% do 30% (Fot. 4). W ofercie produkcyjnej fabryki znale  mo na 

pe n  gam  transformatorów o mocach od 40 kVA do 800 kVA na napi cia do 36 kV.  

Podsumowanie 

ABB nieustannie pracuje nad rozwojem wszystkich swoich produktów, aby 

spe nia y one najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie ochrony rodowiska 

i sprawno ci energetycznej. Odpowiadaj c na indywidualne potrzeby klienta, Grupa ABB 

wdro y a produkcj  transformatorów z rdzeniem amorficznym. Dzi ki stosowaniu 

transformatorów amorficznych mo liwe jest nawet czterokrotne zmniejszenie strat  

w rdzeniu w porównaniu do strat w rdzeniu z materia ów konwencjonalnych  

i podwy szenie sprawno ci energetycznej. Istotnym aspektem podniesienia sprawno ci 

transformatorów rozdzielczych oprócz czynników ekonomicznych jest równie  wp yw na 

rodowisko poprzez ograniczenie emisji CO2. 

 
Fot. 4.   Charakterystyka sprawno ci 
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WP YW WYST POWANIA WY SZYCH HARMONICZNYCH W PR DZIE 
OBCI ENIA TRANSFORMATORA DYSTRYBUCYJNEGO NA SPOSÓB JEGO 

EKSPLOATACJI 
 

Janusz Sobota   Piotr Wolnik    
 

Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. 

 
 

Streszczenie: 
Powszechno  wyst powania w przemy le uk adów energoelektronicznych sprawia, i  
niemal e ka dy transformator dystrybucyjny w pewnym stopniu obci ony jest odbiornikami 
odkszta caj cymi pr d od sinusoidy. 
Przy ma ym stopniu odkszta cenia od sinusoidy, odkszta cenie pr du obci enia mo e nie mie  
praktycznie adnego wp ywu na prac  transformatora. Jednak du e odkszta cenie pr du 
obci enia mo e spowodowa  wzrost strat obci eniowych, a tym samym nadmierne grzanie 
si  uzwoje  i przy pieszenie starzenia si  izolacji transformatora. 
W referacie przedstawiono definicje poj  zwi zanych z wyst powaniem wy szych 
harmonicznych w pr dzie obci enia transformatora, zalecenia eksploatacyjne oparte na 
obowi zuj cych normach EN i IEC, oraz do wiadczenia Firmy Schneider Electric 
(Miko owska Fabryka Transformatorów) w tym zakresie. 

 

. Wprowadzenie 

W a ciwe zwymiarowanie cieplne transformatora wi e si  z konieczno ci  

znajomo ci charakteru jego obci enia. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na obci enia 

nieliniowe transformatora, odkszta caj ce pr d od sinusoidy. Normy mi dzynarodowe 

podpowiadaj  jak nale y post powa  w przypadku przep ywu przez uzwojenia 

transformatora pr du o cz stotliwo ci b d cej krotno ci  50 Hz.  

2. ród o wy szych harmonicznych pr du obci enia 

Powodem wyst powania wy szych harmonicznych w pr dzie obci enia 

transformatora jest zasilanie ze strony wtórnej transformatora uk adów prostowniczych 

niesterowalnych – diodowych, b d  te  sterowanych – tyrystorowych. W rzeczywistych 

uk adach prostowniczych wzgl dna warto  harmonicznych h-tego rz du zale y od k ta 

komutacji oraz od k ta wysterowania fazowego (je li prostownik jest sterowany). Przy 
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sta ym k cie wysterowania amplitudy poszczególnych wy szych harmonicznych malej   

w miar  wzrostu k ta komutacji. 

Teoretycznie w przemy le mog  by  zainstalowane prostowniki: 2, 3, 4, 6, 2, 8, 24, …, 

a nawet prostowniki 72 pulsowe. Im wi ksza liczba pulsów tym ilo  wy szych 

harmonicznych z punktu widzenia sieci zasilaj cej jest mniejsza.  

Rz d wyst puj cych wy szych harmonicznych h okre lony jest zale no ci : 

 ±×= pch           ( ) 

gdzie:  

c = , 2, 3, 4, … 

 p – wska nik t tnienia uk adu prostowniczego, 

3. Dane znamionowe transformatora. 

Zgodnie z PN-EN 6 378-  dane znamionowe transformatora przekszta tnikowego s  

zdefiniowane jako: 

3.  Moc znamionowa przy znamionowej cz stotliwo ci i obci alno : 

Moc znamionowa transformatora przekszta tnikowego wynika z napi cia i pr du 

podstawowej cz stotliwo ci, st d znamionowa moc trójfazowa: 

3 IUSR ××=          (2) 

gdzie: 

U  – warto  skuteczna podstawowej harmonicznej napi cia 

mi dzyprzewodowego, 

I  – warto  skuteczna podstawowej harmonicznej pr du przewodowego, 

Przyrosty temperatury i wymagania ch odzenia transformatorów nale y okre li  po 

uwzgl dnieniu zwi kszonych strat obci eniowych spowodowanych harmonicznymi 

pr du. 

3.2 Napi cie znamionowe. 

Przy zastosowaniu przekszta tnika ze znacznie odkszta conym napi ciem 

transformatora, napi cie znamionowe powinno by  warto ci  skuteczn  podstawowej 

sk adowej sinusoidalnej pochodz cej z rozk adu na szereg Fouriera najwy szej warto ci 

napi cia przy pracy ci g ej. 
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3.3 Pr d znamionowy 

Pr d znamionowy transformatora jest warto ci  skuteczn  podstawowej 

harmonicznej pr du I1 odpowiadaj cego mocy znamionowej SR. 

Parametrem wyj ciowym dla wymiarowania cieplnego transformatora jest znajomo  

warto ci skutecznej pr du w jego uzwojeniach. W przypadku przebiegu odkszta conego 

pr d skuteczny wynosi: 

...2
5

2
4

2
3

2
2

2 +++++= IIIIII RMS        (3) 

gdzie:  

I2, I3, I4, I5 – warto ci pr du harmonicznych wy szych rz dów, 

I  – warto  pr du harmonicznej podstawowej, 

4. Poj cia charakteryzuj ce stopie  odkszta cenia pr du 

4.  Wspó czynnik THDi 

Zawarto  wy szych harmonicznych w przebiegu pr du w stosunku do sk adowej 

podstawowej okre lane jest za pomoc  wspó czynnika THDi (total harmonic distortion). 

=THDi ...
2

5

2

4

2

3

2

2 +





+





+
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I
I

I
I

I
I

I
I

     (4) 

 

Tabela . Przyk ad nr  Wyznaczenie warto ci THDi. 

h Ih / I  (Ih / I )2 

5 0,2000 0,0400 

7 0, 400 0,0 96 

 0,09 0 0,0083 

3 0,0770 0,0059 

7 0,0590 0,0035 

9 0,0525 0,0028 

23 0,0430 0,00 8 

25 0,0400 0,00 6 

THDi=28,9% 
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Warto  wspó czynnika THDi ma charakter informacyjny, mówi cy o tym, i  

nale y zwróci  szczególn  uwag  na warunki obci enia transformatora. Na podstawie 

warto ci THDi trudno jest dok adnie stwierdzi  stopie  zwi kszenia warto ci skutecznej 

pr du w uzwojeniach transformatora w stosunku do sk adowej podstawowej. Powodem 

tego jest to, i  dwa ró ne widma harmonicznych, wp ywaj ce na uzwojenie w ró ny 

sposób mog  mie  t  sam  warto  THDi. 

Tabela 2. Przyk ad nr 2 Wyznaczenie warto ci THDi. 

h Ih / I  (Ih / I )2 

5 0, 70 0,0289 

7 0, 30 0,0 69 

 0,090 0,008  

3 0,084 0,007  

7 0,06  0,0037 

9 0,058 0,0034 

23 0,050 0,0025 

25 0,049 0,0024 

THDi=27,0% 

 

W przyk adzie  warto  THDi jest wi ksza o ,9% w stosunku do przyk adu 2, jednak dla 

pracy transformatora z punktu widzenia ilo ci wydzielanych strat obci eniowych, bardziej 

niekorzystny mo e by  wariant pokazany w przyk adzie 2, co obja niono w dalszej cz ci 

referatu.  

Oszacowanie wp ywu obci enia na zwi kszenie warto ci skutecznej pr du w uzwojeniach 

transformatora mo liwe jest poprzez analiz  pe nego widma harmonicznych pr du. 

Znajomo  rz du harmonicznej i jej amplitudy pozwala na skorzystanie z metod 

aproksymuj cych znajduj cych si  w normach.  

4.  Wspó czynniki wzrostu strat obci eniowych. 

Zgodnie z PN-EN 6 378-  „Transformatory przekszta tnikowe. Transformatory do 

zastosowa  przemys owych” rozró niane s  nast puj ce rodzaje wspó czynników 

zwi kszaj cych warto  strat: 

a) Wspó czynnik wzrostu warto ci skutecznej pr du (wzrostu strat podstawowych): 
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gdzie: 

Ih – warto ci pr du harmonicznej rz du h, 

I  – warto  skuteczna podstawowej harmonicznej, 

IN_RMS – warto  skuteczna odkszta conego pr du fazowego przy obci eniu 

znamionowym, 

b) Wspó czynnik wzrostu strat wiropr dowych w uzwojeniach: 

∑ ×





=

h
h

WE h
I
I

F 2
2

         (6) 

Wspó czynnik okre laj cy poziom wzrostu strat wiropr dowych w uzwojeniach 

w literaturze zwany jest cz sto jako „K-factor”. 

c) Wspó czynnik wzrostu strat od pr dów wirowych w po czeniach i cz ciach 

konstrukcyjnych: 

∑ ×





==
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h
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        (7) 

Ca kowite straty obci eniowe Pk w transformatorze, w którego uzwojeniach przep ywa 

pr d odkszta cony wynosz : 

Pk = Pp × Fi
2  +  Pe × FWE  +  Fstr × FCE + Flea × FSE    (8) 

gdzie: 

 Pp – straty podstawowe (rezystancyjne), 

 Pe – straty wiropr dowe w uzwojeniach (przy f=50 Hz), 

 Fstr – straty dodatkowe w cz ciach konstrukcyjnych (przy f=50 Hz), 

 Flea – straty dodatkowe w odp ywach (przy f=50 Hz), 

Tabela 3. Zestawienie warto ci wspó czynników wzrostu strat dodatkowych dla widm 
harmonicznych z Tabeli  i Tabeli 2. 

 Tabela : THDi=28,9% Tabela 2: THDi=27% 

Fi ,04  ,036 

FWE 8,94 9,84 

FCE = FSE ,45 ,43 

 

Jak przedstawiono w Tabeli 3 wi ksza warto  wspó czynnika THDi nie jest 

równoznaczne z wyst powaniem bardziej niekorzystnych warunków pracy transformatora. 
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„K-factor” (wspó czynnik FWE) o wi kszej warto ci (widmo harmonicznych z Tabeli 2) – 

szczególnie dla du ych grubo ci ta m nawojowych i przewodów, gdzie wyst puj  straty 

wiropr dowe na wy szym poziomie, mo e okaza  si  bardziej niekorzystnym 

przypadkiem warunków pracy transformatora mimo mniejszej warto ci THDi. 

4.2 Wspó czynnik przeznamionowania transformatora (derating factor). 

Metoda przeznamionowania transformatora ma na celu przeliczenie mocy 

znamionowej standardowego transformatora dystrybucyjnego na moc transformatora 

przeznaczonego do wspó pracy z prostownikiem. Metodologia wyznaczenia tak zwanego 

„Factor K” opisana jest mi dzy innymi w HD 428. 

2

2

22
max





































⋅

+
+= ∑

+

h

h

hq

RMS I
Ih

I
I

e
eK       (9) 

gdzie: 

e – stosunek strat wiropr dowych przy podstawowej harmonicznej do strat 

omowych (podstawowych), 

IRMS – warto  skuteczna pr du zawieraj ca wszystkie harmoniczne, 

I  – warto  harmonicznej podstawowej, 

q – sta a zale na od typu uzwojenia i cz stotliwo ci. Typowe warto ci to ,7 dla 

transformatorów z przewodami okr g ymi lub przewodami prostok tnymi 

w uzwojeniach DN i GN oraz ,5 dla uzwoje  DN nawini tych z ta my. 

W Tabeli 4 zebrano wyniki oblicze  Factor K w oparciu o widma harmonicznych 

z Tabeli  i Tabeli 2. Dla oblicze  przyj to uzwojenie DN jako ta mowe, oraz e=0, . Ta 

metodologia równie  potwierdza, i  sama zawarto  wy szych harmonicznych w przebie-

gu pr du (THDi) nie jest wystarczaj c  informacj  dla w a ciwego doboru transformatora. 

Powód: mniejsza warto  THDi i jednocze nie wi ksza warto  „derating factor”. 

Tabela 4. Warto  wspó czynnika przeznamionowania transformatora przy uwzgl dnieniu widm 
harmonicznych z Tabeli  i Tabeli 2. 

 Tabela : THDi=28,9% Tabela 2: THDi=27% 

K , 29 , 34 

Sn - ,4  % - ,82 % 
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5. Praca transformatora zasilaj cego prostownik. 

Transformator zasilaj cy prostownik, na przyk ad 2-pulsowy, nara ony jest na 

skutki dzia ania zwi kszonych strat obci eniowych, powsta ych w wyniku przep ywu 

pr du odkszta conego. Stopie  odkszta cenia pr du transformatora zale ny jest od wielu 

czynników takich jak na przyk ad: charakter sieci, jej sztywno , stopie  obci enia 

transformatora, … 

Schneider Electric fabryka transformatorów w Miko owie, posiada wiele wyników 

obserwacji przebiegów pr dów i pomiarów warto ci harmonicznych pr du, wykonanych 

na pracuj cych stacjach zasilaj cych trakcj , jak i wykonanych w laboratoriach przy 

ró nych obci eniach bezpo rednich. 

Rys. . Przebiegi pr du przewodowego obci enia transformatora TZM3T 200/ 5 o grupie 
po cze  Yd y0. Zestawienie przebiegów pomiarowych z przebiegami idealnymi. 
Pomiary wykonano na stacji zasilaj cej sie  tramwajow  w Krakowie. 

Przebieg pr du obci enia transformatora 

-0,017 -0,012 -0,007 -0,002 0,003 0,008

Czas

Pr d

Obci enie 50% Obci enie 30%
Obci enie 100% Przebieg idealny

 
Tabela 5. Warto ci wspó czynników THDi dla przypadku jak na Rys.  

 THDi 

Przebieg idealny 29 % 

Obci enie 30% 42 % 

Obci enie 50% 34 % 

Obci enie 00% 25,5 % 
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Jak wida  na Rys.  i w Tabeli 5, stopie  obci enia transformatora ma wp yw nie tylko na 

amplitud  przebiegu, ale równie  na kszta t przebiegu pr du, a tym samym na warto  

THDi, którego warto  przy wzro cie obci enia od 0,3×In do ×In zmniejsza si  o 40 %. 

6. Skutki niedoszacowania stopnia odkszta cenia przebiegu pr du 

Podstaw  do zaprojektowania dobrego transformatora jest uzyskanie od klienta 

prawdziwych informacji na temat rzeczywistych warunków pracy transformatora. Bardzo 

cz sto jest tak, i  klient nie wie, jaki rzeczywi cie b dzie kszta t pr du obci enia i nie 

umie sprecyzowa  swoich wymaga . Lub te , wymagania, co do zamawianego 

transformatora podane s  dla przeci tnie wyst puj cych warunków sieciowych, a nie dla 

rzeczywi cie zainstalowanych uk adów przekszta tnikowych i dla transformatora  

o konkretnych parametrach. 

Identyczna sytuacja jak ta opisana powy ej, mia a miejsce niedawno w jednej  

z elektrociep owni na terenie Polski. Klient (wykonawca inwestycji) sprecyzowa  swoje 

wymaganie, co do poziomu zniekszta cenia pr du na poziomie THDi=26,3 %. Obserwacje 

przebiegów i pomiary stopnia odkszta cenia pr du obci enia w rzeczywistym uk adzie 

pokaza y, i  wspó czynnik THDi w rzeczywisto ci wynosi 37,7 %.  

W tabeli 6 znajduje si  zestawienie warto ci wspó czynników odkszta cenia, 

uzyskanych z informacji klienta na temat kszta tu pr du obci enia transformatora, oraz 

warto ci wspó czynników uzyskanych w wyniku pomiaru i obserwacji przebiegów pr du 

za pomoc  oscyloskopu. 

Tabela 6. Konfrontacja wymaga  Klienta z rzeczywistymi warunkami pracy transformatora. 

 Wymaganie Klienta Rzeczywisto  

THDi 26,3 % 37,7 % 

Fi ,034 ,069 

FWE 3,3  6,04 

FCE = FSE ,27 ,56 

 

W tabeli 6 pokazano, i  faktycznie zainstalowany w elektrociep owni uk ad transformator 

– prostownik generuje o wiele bardziej zniekszta cony przebieg pr du ni  zak ada  

wykonawca inwestycji. Warto ci wszystkich wspó czynników zwi kszaj cych straty 

obci eniowe transformatora s  wi ksze ni  przypuszczano, a co za tym idzie, ilo  ciep a 

konieczna do odprowadzenia gwa townie si  zwi ksza. 
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Konieczno  odprowadzenia z uzwoje  transformatora znacznie wi kszej ilo ci ciep a ni  

zak adano w projekcie, w po czeniu z niedoszacowaniem przez klienta temperatury 

otoczenia transformatora o oko o 0˚C – 5˚C, spowodowa o przegrzewanie si  jego 

uzwoje  i w konsekwencji zadzia anie zabezpieczenia termicznego. 

7. Zamawianie i eksploatacja transformatorów prostownikowych. 

Podstaw  zamówienia transformatora prostownikowego powinna by  informacja na 

temat rzeczywistego kszta tu pr du w uzwojeniach transformatora. Je li klient nie posiada 

tej informacji zaleca si  skorzysta  z metodologii przedstawionej w tabeli 7, przy 

zachowaniu odpowiedniego zapasu bezpiecze stwa. Tabela 7 przedstawia wp yw warto ci 

wspó czynnika K-factor na stopie  przeznamionowania mocy transformatora w dó . 

Tabela 7. Stopie  przeznamionowania mocy transformatora w zale no ci od wspó czynnika  
K-factor. 

K-factor K4 K9 K 3 K20 K30 K40 K50 

Sn × 0,886 0,76  0,692 0,606 0,524 0,469 0,428 

Nale y zaznaczy , i  warto ci przeznamionowania transformatora pokazane w tabeli 7 

okre lone s  dla strat dodatkowych na poziomie 0%, oraz dla mocy transformatora do 

500kVA. Dla wi kszych mocy, oraz wi kszych strat dodatkowych, przeznamionowanie  

w dó  mo e by  nawet dwukrotnie wi ksze.  

Proces projektowania transformatorów do wspó pracy z uk adami 

przekszta tnikowych nie mo e opiera  si  na samej teorii zaczerpni tej z literatury. Bardzo 

wa ne jest prowadzenie pomiarów i bada  rzeczywi cie pracuj cych modeli. Niektórzy 

producenci transformatorów zostawiaj  dla transformatorów prostownikowych niewielki 

zapas temperaturowy o sta ej warto ci (b d  go w ogóle nie zostawiaj ), bez wzgl du na 

to, jaki jest poziom odkszta cenia pr du obci enia.  

Odpowied  na pytanie: „Co si  dzieje z transformatorem obci onym odbiorami 

nieliniowymi?” mo na uzyska  jedynie stosuj c wiedz  teoretyczno – praktyczn  z tej 

dziedziny, opart  wieloletnimi do wiadczeniami, w po czeniu z informacj  klienta na 

temat rzeczywistych warunków pracy transformatora. 
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Streszczenie 
Transformator blokowy najcz ciej jest po czony bezpo rednio z generatorem synchronicznym. 
Transformator blokowy jest nara ony na wszelkie zak ócenia napi ciowe, tak od strony systemu 
elektroenergetycznego, jak i od strony generatora. W artykule, omówiono awari  transformatora 
blokowego, która mia a miejsce w jednej z elektrowni cieplnych. Na przyk adzie tej awarii 
scharakteryzowano wybrane zaburzenia, które mog y mie  wp yw na niezawodn  prac  transformatora.  

 
. Wst p  

 Transformator blokowy najcz ciej jest po czony bezpo rednio z generatorem 

synchronicznym. Transformator ten jest nara ony na wszelkie zak ócenia napi ciowe 

zarówno od strony systemu elektroenergetycznego, jak i od strony generatora. Od strony 

systemu elektroenergetycznego transformator jest cz ciowo chroniony, a przy 

zak óceniach awaryjnych, mo e by  od systemu od czony. Natomiast transformator  

z generatorem jest po czony na sta e i wszystkie zaburzenia wyst puj ce w pracy 

generatora przechodz  na transformator. W artykule skupiono si  na mo liwych 

zaburzeniach w pracy generatora synchronicznego i jego oddzia ywania na transformator 

blokowy.  

2. Rodzaje zak óce  na jakie powinny reagowa  zabezpieczenia generatora  
synchronicznego pracuj cego w bloku z transformatorem  

Ramowa Instrukcja Eksploatacji Generatorów Synchronicznych  [2 - Tabela 3.9.3], 

podaje rodzaje zabezpiecze  generatorów synchronicznych pracuj cych w bloku  

z transformatorem. S  to zabezpieczenia przed: 

• zwarciem uzwoje  stojana: mi dzyfazowym oraz ziemi , a tak e w przewodach 
cz cych z szynami zbiorczymi oraz w sieci zewn trznej, 

• przeci eniem uzwoje  stojana oraz wirnika, 
• przewzbudzeniem i utrat  wzbudzenia, 
• wzrostem napi cia stojana, 
• niesymetrycznym obci eniem, 
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• wy czeniem urz dzenia nap dowego, 
• utrat  synchronizmu wzbudzonego generatora, 
• zwarciem w transformatorze blokowym lub linii blokowej. 

Generatory o mocy powy ej 00 MW, wspó pracuj ce z sieci  przesy ow  lub rozdzielcz , 

mog  by  wyposa one tak e w zabezpieczenie zapewniaj ce wy czenie z sieci  

w nast puj cych przypadkach: 

• spadku cz stotliwo ci poni ej 47,5 Hz, 
• utraty stabilno ci, 
• spadku napi cia na zaciskach górnego napi cia transformatora blokowego poni ej 

80% warto ci znamionowej, 
• zwarcia w sieci trwaj cego powy ej 5 ms. 

 
3. Transformator blokowy 

3.1. Badania transformatora blokowego wykonywane w czasie produkcji 

Badania transformatora blokowego przeprowadzane w czasie remontu, technologiczne  

i ko cowe, zostan  zilustrowane na przyk adzie transformatora blokowego o parametrach 

znamionowych 270 MVA, 5 750V/250 000 V. Transformator by  zbudowany w roku 

97  o mocy znamionowej 240 MVA. W roku 996 przeprowadzono remont  

i modernizacj  budowy transformatora podwy szaj c jego moc znamionow  do 270 MVA. 

Prace remontowe i modernizacyjne zosta y wykonane  wed ug wymaga  wówczas 

obowi zuj cej normy PN-83/E-06040 [ ] i obejmowa y: 

• demonta  transformatora i jego cz ci aktywnej, 
• prze o enie rdzenia wraz z modernizacj  i zmian  sposobu prasowania, 
• wymian  ekranów miedzianych na ekrany z blachy magnetycznej, 
• wymian  izolacji g ównej na izolacj  typu twardego, 
• wykonanie nowych uk adów ko cowych dla podsterowanego obiegu oleju, 
• wykonanie nowych zmodernizowanych uzwoje , 
• przeróbka uk adu ch odzenia w celu dostosowania do podsterowanego obiegu oleju, 
• wyposa enie transformatora w nowe pompy, przep ywomierze oraz wolnostoj c  

szaf  sterownicz , 
• suszenie cz ci aktywnej w piecu pró niowym, impregnacj  nowym olejem,   
• próby i pomiary ko cowe. 

Niezale ny zewn trzny nadzór i kontrol  remontu oraz niektóre pomiary 

specjalistyczne przeprowadza a firma ZPBE Energopomiar – Elektryka. Zakres nadzoru  

i kontroli obejmowa : 

• sprawdzenie dokumentacji remontu, 
• kontrol  wykonanych prób mi dzyoperacyjnych rdzenia i uzwoje , 
• kontrol  technologii procesu suszenia i impregnacji uk adu izolacyjnego oraz 

sprawdzenie zawarto ci wilgoci po zako czonym suszeniu, 
• nadzór na technologi  przeprowadzanego remontu, 
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• ko cowy odbiór techniczny transformatora. 
Wykonano badania i próby technologiczne: 

• pomiar rezystancji uzwoje , 
• badanie izolacji zwojowej napi ciem 220 V, 
• pomiar przek adni metod  kompensacyjn , 
• pomiar rezystancji izolacji, 
• sprawdzenie rdzenia, 
• pomiar zawarto ci wilgoci w próbkach izolacji po zako czeniu suszenia. 

Badania ko cowe transformatora wykonano zgodnie z wówczas obowi zuj c   norm   

PN-83/E-06040 [ ]. Badania  obejmowa y: 

• sprawdzenie przek adni i grupy po cze , 
• pomiar rezystancji uzwoje , 
• badanie stanu izolacji transformatora; 

− rezystancji i wska ników R60/R 5, 
−  pojemno ci i tg , 
−  badanie oleju, 
−  badanie wytrzyma o ci elektrycznej izolacji: 

 - - napi ciem doprowadzonym GN – 230 kV, DN – 40 kV, 
 - - napi ciem przemiennym indukowanym 3-fazowym zasilaj c uzwojenie 
DN napi ciem 24,9 kV; 200 Hz,  

   - - napi ciem indukowanym -fazowym i pomiar wy adowa  niezupe nych, 
• pomiar pr du stanu ja owego i strat mocy, 
• prób  stanu zwarcia, 
• pomiar reaktancji rozproszenia i reaktancji dla sk adowej zerowej, 
• pomiar pr dów magnesuj cych przy niskim napi ciu,  
• analiz  chromatograficzn  sk adu gazów rozpuszczonych w oleju (DGA), 
• prób  szczelno ci kadzi. 

Program prób odbiorczych transformatora nie zawiera  prób, których nie 

przeprowadzono, a mianowicie: 

• napi ciem udarowym (nie by o uruchomionego generatora udarów), 
• próby nagrzewania pr dem znamionowym (brak warunków do jej 

przeprowadzenia). 

Przeprowadzone próby technologiczne i próby ko cowe da y wyniki pozytywne. 

Transformator zosta  odebrany pod wzgl dem technicznym z zastrze eniem, e próba 

nagrzewnia  wykonana b dzie na stanowisku pracy po uruchomieniu transformatora. 

3.2.  Eksploatacja i awaria transformatora 

Transformator zosta  przewieziony kolej  do elektrowni i zainstalowany na bloku. 

Parametry znamionowe generatora blokowego wynosi y: 270,6 MVA; 230 MW; 5,75 kV. 

Eksploatacja bloku elektroenergetycznego do chwili awarii transformatora, wed ug 

informacji uzyskanych z elektrowni, przebiega a nast puj co: 
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• po wykonaniu bada  pomonta owych i czynno ci przygotowawczych blok w czono 

do sieci. Po oko o 65 godzinach pracy blok zosta  wy czony z ruchu. Przed 

wy czeniem generator pracowa  z obci eniem 45 MW przy cosϕ = 0,877. Powodem 

wy czenia by a utrata pr du wzbudzenia przez generator i przej cie generatora do 

pracy asynchronicznej, 

• po usuni ciu niesprawno ci blok zosta  ponownie zsynchronizowany z sieci  lecz po  

32 godzinach pracy zosta  wy czony, z powodu niedomagania turbiny, po usuni ciu 

jej usterek, 

• ponownie w czono blok do sieci. Blok pracowa  poprawnie z moc  obci enia  

60 MW i moc  biern  80 MVAr. Po trzech dobach pracy zwi kszono moc czynn  

bloku do 2 0 MW, przy mocy biernej 80 MVAr. Po kilku godzinach pracy 

transformator blokowy uleg  awarii (wy czony z ruchu przez zabezpieczenia).   

Transformator w sumie pracowa  35 godzin, przy czym jego maksymalne obci enie 

moc  pozorn  wynosi o 225 MVA, co stanowi 83% jego mocy znamionowej. 

Informacja o przebiegu eksploatacji bloku elektroenergetycznego, uzyskana z elektrowni, 

nie wzbudza pe nego zaufania. Z do wiadczenia autor zna przypadki podawania 

nierzetelnej informacji o eksploatacji i awarii maszyn elektrycznych, w szczególno ci 

wówczas gdy s  na gwarancji b d  gdy awaria nast pi a z winy ludzi. W tym przypadku 

autorzy znaj  zdarzenie z dnia 2  grudnia 996 roku z pobliskiej fabryki, zasilanej z tej 

samej rozdzielni do której jest po czony ten transformator. W fabryce tej, w wyniku 

podwy szenia napi cia, uleg y uszkodzeniu urz dzenia produkcyjne na ogóln  kwot   

48 tys. DM i 00 sztuk lamp o wietleniowych na kwot  5 tys. z . 
 

 
 

Rys. . Schemat elektryczny bloku „generator – transformator” 
z zaznaczonymi punktami pomiarowymi 
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3.3. Zakres uszkodzenia transformatora 

Przebieg awarii transformatora zosta  zarejestrowany przez rejestrator zak óce .  

Komisja badaj ca okoliczno ci awarii transformatora dysponowa a zapisem 

podstawowych parametrów bloku od czasu 0,5 sekundy poprzedzaj cym awari  

transformatora, wy czenie awaryjne bloku oraz zanik napi cia i pr du generatora po 

wy czeniu transformatora. W sumie zarejestrowany czas przebiegu awarii obejmuje oko o 

6 sekund. 

Parametry bloku przed wy czeniem by y nast puj ce: napi cie sieci 245 kV, napi cie 

generatora 5,444 V, cz stotliwo  49,760 Hz, pr dy generatora 8389 A; 8467 A; 8467 A, 

moc czynna 209,22 MW. W przewodzie zerowym uzwojenia 220 kV pojawi  si  pr d – 

rys.2, o warto ci maksymalnej oko o 570 A, co stanowi oko o 0,8 pr du znamionowego 

uzwojenia pierwotnego transformatora. Pr d w przewodzie zerowym móg  si  pojawi  

przy zwarciu zwojowym w jednej z faz. Jak wida  z oscylogramu, po oko o czterech 

okresach (80 ms), transformator zosta  od czony od sieci 220 kV przez zabezpieczenie 

ró nicowe z jednoczesnym odwzbudzeniem generatora. Prócz zabezpieczenia ró nicowego 

zadzia a y równie  inne zabezpieczenia transformatora, w tym I i II stopie  zabezpieczenia 

gazowo-przep ywowego Buchholza. Pr dy generatora synchronicznego w fazie „C”  

i w przewodzie zerowym zosta y przerwane, natomiast pr dy w fazach „A” i „B” 

zmniejsza y si  lecz p yn y dalej do pe nego odwzbudzenia generatora, co wskazywa o na 

palenie si  uku w transformatorze.  

Personel eksploatacji elektrowni stwierdzi  obecno  gazu w przeka niku Buchholza 

oraz jego palno . Przeprowadzone pomiary poawaryjne transformatora w zakresie 

przewidzianym przez Instrukcj  Eksploatacji Transformatorów [3] wykaza y: anomalie  

w fazie B uzwojenia 220 kV, polegaj c  na wzro cie o ok. 00% warto ci rezystancji  

w stosunku do warto ci fabrycznej oraz zmian  warto ci reaktancji rozproszenia.  

Badanie w a ciwo ci oleju, jakkolwiek nie wykaza o zmian podstawowych parametrów 

dielektrycznych fizykochemicznych, to jednak ujawni o opalizuj ce, ladowe ilo ci w gla 

pyrolitycznego. 

Analiza chromatograficzna gazów rozpuszczonych w oleju wykaza a charakterysty-

czny sk ad gazów, wiadcz cy o zwarciu wewn trznym o du ej g sto ci energii  (kod IEC 

02). W tabeli  zestawiono wyniki bada  chromatograficznych uzyskane podczas bada  

pomonta owych oraz po awarii.  
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Tabela . Wyniki sk adu i koncentracji gazu rozpuszczonego w oleju. 

Warto ci zmierzone 
[ ppm ] 

Oznaczone sk adniki gazowe  
przed uruchomieniem po awaryjnym wy czeniu 

Wodór                 H2 
Metan                 CH4 
Etan                    C2H6 
Etylen                 C2H4 
Acetylen              C2H2 
Propan                C3H8 
Propylen             C3H6 
Tlenek w gla       CO 
Dwutlenek w gla CO2 

lad 
brak 
brak 
brak 
brak 
brak 
brak 

3 
47 

2454 
607 
20 

350 
599 

 
30 

250 
2324 

Suma gazów palnych 3 43  

Transformator zosta  przekazany do remontu w PPRE Energoserwis Lubliniec. Po 

wyj ciu cz ci wyjmowanej i demonta u uzwojenia GN przeprowadzono szczegó owe 

ogl dziny dla lokalizacji uszkodze  i ustalenia zakresu remontu.  

 

 
 

Rys. 2. Zarejestrowane przebiegi napi  i pr dów w czasie awarii  
kana y rejestrowanych przebiegów zaznaczono na rys.  
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Ogl dziny cz ci wyjmowanej wykaza y: 

• g bokie wypalenie uzwojenia fazy „B”  (5 kr ków). Wypalone kr ki znajdowa y 
si  w rodkowej cz ci kolumny, to jest od strony wyprowadzenia przewodu fazy. 

• wyprowadzenia przewodów fazy „A” i „0” mia y zw glone pierwsze warstwy 
izolacji od strony miedzi i cz ciowe przegrzanie izolacji na po czeniach 
wewn trznych punktu „0”. 

• tuleje ekranowe wszystkich faz by y rozerwane i rozsuni cie w miejscu klejenia.  

Uzwojenie DN nie mia o ladów uszkodzenia, nie uleg  uszkodzeniu tak e rdze  

transformatora. 

Na rys. 3-5 przedstawiono niektóre uszkodzone elementy. 

  

              
                                       

Rys.3. Wyprowadzenie fazy „A” 
 
 

 
 

Rys.4. Wyprowadzenie punktu „0” 
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Rys.5. Miejsce zwarcia uzwojenia fazy „B” 

 
Uszkodzenia uzwojenia GN powsta y niew tpliwie w czas zwarcia zwojowego w fazie 

„B”. Natomiast zwarcie zwojowe i krótkotrwa y przep ywu pr du przez przewód zerowy 

nie mog o by  powodem przegrzania izolacji tego przewodu. Zw glenie izolacji na 

przewodzie „0” wskazuje, e temperatura miedzi musia a wynosi  co najmniej 250°C.  

W czasie zwarcia taka temperatura przewodu zerowego nie mog a by  osi gni ta. Izolacja 

na przewodzie „0” zosta a przegrzana z innej przyczyny. 

4. Nara enia eksploatacyjne transformatora 

Wymienimy kilka mo liwych przypadków nara enia transformatora blokowego, które  

mog  mie  wp yw na jego uszkodzenie. Nara e  eksploatacyjnych transformatora 

blokowego mo e by  wiele, w szczególno ci przy eksperymentach zwi zanych  

z uruchamianiem bloku energetycznego po modernizacji. Modernizowany by  ca y blok 

elektroenergetyczny, a jej celem by o zarówno jego odnowienie, jak i zwi kszenie mocy 

znamionowej bloku. Przegrzanie izolacji przewodów zerowych wskazuje, e transformator 

musia  d u szy czas pracowa  z obci eniem -fazowym przy pr dzie znacznie 

przekraczaj cym pr d znamionowy. Stan taki móg  by  spowodowany np. zwarciem 

jednofazowym. Przy d ugotrwa ym zwarciu -fazowym przegrzewa si  tak e izolacja fazy 

obci onej, w szczególno ci izolacja zwojowa,  co os abia jej dielektryczn  wytrzyma o  

napi ciow . 

Znany jest z literatury [4] przypadek awarii transformatora blokowego 725 MVA;  

23 kV/345 kV, która wyst pi a w czasie synchronizacji bloku elektroenergetycznego  

z sieci . Operator przy synchronizacji r cznej bloku, w skutek pomy ki, za czy  go do 
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sieci przy przesuni ciu fazowym napi cia na transformatorze blokowym w stosunku do 

napi cia sieci o k t 20° (wydaje si , e porównywa  k ty ró nych faz napi cia). Skutki tej 

pomy ki dla transformatora by y nast puj ce: wszystkie uzwojenia zmieni y swoje 

po o enia wzgl dem rdzenia, wszystkie kliny mocuj ce by y poluzowane lub powyrywane, 

uzwojenie fazy „B” mia o najwi ksze uszkodzenia, strz py izolacji i klinów p ywa y  

w oleju, uzwojenie mia o zwarcia zwojowe i zwarcia doziemne. 

W linii elektroenergetycznej mog  pojawia si  fale napi ciowe o du ej stromo ci. 

ród em takich fal mo e by  wy adowanie atmosferyczne (nie dotyczy przypadku 

omawianego w punkcie 3), b d  dzia anie wy czników szybkich wy czaj cych du e 

odbiorniki indukcyjne np. transformatory zasilane z sieci 0 kV lub 220 kV.  

W omawianym przypadku linie te w rozdzielni s  po czone autotransformatorem. 

Przepi cia trwaj ce mikrosekundy nie s  rejestrowane przez aparatur  pomiarow , gdy  s  

t umione przez przek adniki pomiarowe.   

Z teorii transformatorów [5] wiadomo, e zewn trzna fala napi ciowa UX 

przychodz ca na uzwojenie transformatora rozk ada si  nierównomiernie na 

poszczególnych zwojach. Rozk ad napi cia na zwojach zale y od stosunku   

C0 – zast pczej pojemno  doziemnej uzwojenia do CZ – zast pczej pojemno ci zwojowej. 

Jej maksymalna warto  przypada na pierwsze zwoje licz c od przewodu liniowego.    
  

( )

Z

X
X

C
C

Z
UU

0

max

=

≈∆

α

α
 

gdzie: Z – oznacza liczb  zwojów uzwojenia. 
 
Zmierzona pojemno  izolacji g ównej (GN-DN/z) wynosi C0 = 3,6 µF nie ma  

w dokumentacji warto ci pojemno ci zwojowej CZ, nie mo na zatem obliczy  

wspó czynnika . W literaturze [5] podaje si , e  mo e przyjmowa  warto  od 5 do 20. 

Transformator TWm 270000/220 mia  wykonane specjalne przeplecenia uzwoje  w celu 

powi kszenia pojemno ci zwojowej CZ, st d mo na za o y , e  = 5. 

Wida  zatem, e nawet przy niewielkiej fali napi ciowej, cz sto powtarzanej, mo e 

zosta  obni ona wytrzyma o  dielektryczn  izolacji zwojowej pierwszych zwojów 

uzwojenia GN. Taka warto  napi cia wyst puje tylko w pierwszej chwili wej cia fali 

napi ciowej. Uzwojenie transformatora dla fali napi ciowej ma parametry roz o one: 

pojemno ci, indukcyjno ci i rezystancje. Fala napi ciowa wzbudza drgania 
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elektromagnetyczne t umione, st d zarówno jej rozk ad, jak i warto  maksymalna zmienia 

si  w czasie i szybko zanika. 

Izolacja zwojowa transformatora mo e by  nara ona tak e od strony generatora.  

Je li generator pracuje przy wzbudzeniu znamionowym i zostanie wy czony 

wy cznikiem W (rys. ), to napi cie biegu ja owego generatora wzro nie. Jego warto  

maksymaln  mo na oceni  w oparciu o normaln  charakterystyk  biegu ja owego 

generatorów synchronicznych [6]. Warto  maksymalna napi cia generatora na biegu 

ja owym, przy wzbudzeniu znamionowym, mo e wynosi :  

VXUU N 2205057504,4,max ===   
Napi cie to, przy zmniejszonej wytrzyma o ci dielektrycznej izolacji zwojowej, mo e 

doprowadzi  do zwarcia zwojowego. 
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ZINTEGROWANE STEROWANIE UK ADEM CH ODZENIA 
TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH 

 
Marek Andrzejewski   Wies aw Gil   Ryszard Sobocki  
MIKRONIKA    MIKRONIKA   TKP Oddzia  Katowice 
     
 
 Streszczenie: 
 Okazj  do zwi kszenia bezpiecze stwa i efektywno ci ekonomicznej eksploatacji transformatora 
energetycznego jest modernizacja jego uk adu ch odzenia wraz z wprowadzeniem zintegrowanego, 
wielokryterialnego sterowania. Uwzgl dnienie modelu cieplnego w algorytmach ch odzenia pozwala nie 
tylko na sterowanie wed ug temperatury uzwoje , ale tak e na uzyskanie dodatkowych funkcjonalno ci, 
takich jak wyznaczanie starzenia transformatora i predykcja obci e  w stanach awaryjnych. 
Zaimplementowanie w sterowniku ch odzenia komunikacji w standardzie PN-EN 6 850 umo liwia jego 
integracj  w ramach systemu automatyki stacyjnej. Po wyposa eniu w dodatkowe czujniki i wej cia, taki 
sterownik staje si  ród em informacji dla systemów i urz dze  stacyjnych. Mo e tak e funkcjonowa  jako 
samodzielne urz dzenie, monitoruj ce on-line prac  transformatora. Przedstawione w niniejszym artykule 
rozwi zania znalaz y zastosowanie w kilkunastu tego typu uk adach, pracuj cych na terenie Polski.  
 

. Modernizacja uk adu ch odzenia 

 Z dotychczasowej praktyki wynika, e poprawnie eksploatowane transformatory 

mog  pracowa  w naszych warunkach 50 lub nawet 55 lat.  Jednak urz dzenia i elementy 

pomocnicze transformatora nie s  w stanie efektywnie s u y  przez tak d ugi okres czasu. 

Konieczne jest przeprowadzenie remontu, w trakcie którego wymienia si  ca  instalacj  

elektryczn  oraz co najmniej elementy zainstalowane w szafie sterowania. Remontowi 

i cz ciowej wymianie poddaje si  elementy uk adu ch odzenia: pompy oleju, wentylatory, 

ch odnice olejowo – powietrzne. Wymianie winny podlega  kontaktowe termometry oleju, 

a tak e tzw. analogowe modele cieplne. Przed kilkudziesi cioma laty by y one jedynymi 

dost pnymi elementami do sterowania uk adem ch odzenia. Jedn  z ich wad jest ma a 

rozdzielczo  ustawienia progów za czania i wy czania.   

 Ze wzgl dów bezpiecze stwa nie nale y implementowa  sterowania uk adem 

ch odzenia w systemach stacyjnych SCADA lub w systemach monitoringu transformatora. 

Powy sz  funkcjonalno  nale y niezale nie realizowa  stosuj c obecnie dost pne, 

niezawodne, wielofunkcyjne i stosunkowo tanie wyspecjalizowane cyfrowe sterowniki
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uk adu ch odzenia – SSC. Tego typu urz dzenia, instalowane w szafach ch odzenia 

transformatora zamiast zu ytych urz dze  analogowych, musz  pracowa  w pe ni 

autonomicznie w stosunku do systemów stacyjnych, ale powinny by  z nimi zintegrowane 

i przez te systemy pieczo owicie nadzorowane. Analogiczne sterowniki stosuje si  

w transformatorach aktualnie produkowanych. 

 Nale y podkre li , e takie podej cie stwarza mo liwo  wykorzystania 

sterowników ch odzenia, wyposa onych w dodatkowe wej cia pomiarowe, wej cia 

dwustanowe i kana y komunikacyjne, do tworzenia ma ych, niedrogich systemów 

monitoringu transformatora. Znajd  one z pewno ci  zastosowanie dla nadzorowania pracy 

mniejszych transformatorów sieciowych, przemys owych i niektórych blokowych dla 

których wprowadzanie pe nych, rozbudowanych systemów monitoringu nie wydaje si  

ekonomicznie uzasadnione. 

2. Specjalizowany sterownik uk adu ch odzenia - SSC 

Podstawowym zadaniem sterownika SSC jest sterowanie elementami uk adu 

ch odzenia transformatora. Polega ono na takim dopasowaniu skuteczno ci uk adu 

ch odzenia do zmieniaj cych si  warunków pracy, okre lonych przez obci enie, 

temperatur  otoczenia, pozycj  podobci eniowego prze cznika zaczepów, które zapewni 

transformatorowi stabilne warunki termiczne pracy oraz ograniczy nieuzasadnione koszty, 

wynikaj ce ze zbyt intensywnego ch odzenia. Skuteczno  ch odzenia nale y dobra  tak, 

aby z jednej strony nie dopu ci  do przegrzania cz ci aktywnej transformatora, czyli oleju 

i uzwoje , a z drugiej strony utrzymywa  jej temperatur  w niezbyt szerokich granicach. 

Nie powinna ona by  zbyt niska z uwagi na konieczno  zapewnienia ma ej lepko ci oleju, 

jak równie  wykluczenie zjawiska wydzielania si  wody z oleju.  

Istotna jest tak e funkcja tzw. rotacyjnego prze czania elementów uk adu 

ch odzenia, na przyk ad ch odnicy lub zespo u ch odnic, maj ca na celu wyrównywanie 

zu ywania si  tych podzespo ów. W przypadku jej braku, elementy za czane w pierwszej 

kolejno ci zu ywa yby si  znacznie szybciej ni  pozosta e . Zmiana kolejno ci za czania 

odbywa si  co zadany przez u ytkownika okres czasu, na przyk ad co 30 dni.  

Zawsze realizowan  funkcj  jest tzw. zapobieganie „zastawaniu” si  pomp 

i wentylatorów. Je li dany komponent uk adu ch odzenia nie pracowa  w okre lonym 

przedziale czasu, to zostanie uruchomiony na zadany, krótki czas. Ponadto, zawsze 

przewiduje si  funkcj  awaryjnego za czenia do pracy wszystkich elementów uk adu 

ch odzenia w przypadku awarii lub zak óce  w pracy sterownika SSC, b d  zwi zanych 

z nim podzespo ów i czujników. 
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Funkcje SSC zale  tak e od tego, czy sterownik pracuje w uk adzie 

autonomicznym (p.6), czy te  jest zintegrowany z systemem monitoringu on-line 

transformatora. W pierwszym przypadku SSC musi posiada  funkcj  numerycznego 

modelu cieplnego (p.4). Je li natomiast SSC wspó pracuje z systemem monitoringu, to 

nadzoruje na bie co ca y uk ad ch odzenia i sprawdza, czy ch odnica, która mia a si  

za czy  - rzeczywi cie pracuje. Je li brak takiego systemu, to sterownik SSC winien 

przej  t  funkcj , a tak e inne funkcje omówione w punkcie 5 niniejszego artyku u.  

3.  Sterowanie ch odzeniem transformatora 

 W praktyce stosuje si  ró ne rodzaje ch odzenia, oznaczane skrótami ONAN, 

ONAF, ODAF, OFAF… [ ]. Do budowy uk adu ch odzenia wykorzystuje si  ró ne 

podzespo y, takie jak radiatory lub baterie radiatorów, wspó pracuj ce albo nie 

wspó pracuj ce z wentylatorami i pompami olejowymi. Mog  by  tak e stosowane 

ch odnice olejowo – powietrzne, zawsze wyposa one w wentylatory i pompy olejowe. 

Sterowanie uk adem ch odzenia musi obejmowa  wszystkie te rozwi zania, a sterownik  

SSC musi zapewnia  dowolne czenie powy szych elementów uk adu ch odzenia w tak 

zwane grupy ch odzenia. Transformatory, w zale no ci od obci enia w kolejnych 

stopniach, mog  pracowa  z ró nymi typami ch odzenia. Przyk adowo, w stopniu 

pierwszym jest w czone ch odzenie typu ONAN, a w stopniu drugim – OFAN. W stopniu 

trzecim, oznaczonym  OFAF  pracuje tylko cz  wentylatorów i pomp, za  w stopniu 

czwartym, oznaczonym OFAF2 - wszystkie wentylatory i pompy.  

 W pe ni funkcjonalne, automatyczne sterowanie uk adem ch odzenia 

transformatora powinno pracowa  w oparciu o równocze nie aktywne kryteria sterowania 

wed ug: (i) temperatury górnej warstwy oleju, (ii) obliczonej temperatury najgor tszego 

punktu uzwoje , (iii) pr dów obci enia, a tak e w zale no ci od (iv) sygna ów 

dwustanowych, na przyk ad zwi zanych z za czeniem transformatora do pracy.  

 Sterowanie wzgl dem temperatury górnej warstwy oleju oraz temperatury uzwoje  

zapewnia po redni  reakcj  na zmienno  obci enia i temperatury otoczenia. Je eli 

transformator jest wyposa ony w punktowy, wiat owodowy pomiar temperatury uzwoje , 

to nale y uwzgl dni  ten pomiar w algorytmie sterowania, wraz z obliczon  temperatur  

najgor tszego punktu uzwoje . Sterowanie w zale no ci od pr du obci enia umo liwia 

niezw oczne zareagowanie na skokowy wzrost obci enia, bez czekania na wzrost 

temperatury oleju i uzwoje .  

 Dla powy szych kryteriów, w zale no ci od typu transformatora i nominalnych 

warunków pracy, dobiera si  warto ci progowe temperatury i pr dów powoduj cych 
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za czenie i wy czenie poszczególnych stopni ch odzenia. Zazwyczaj, warto  

powoduj c  wy czenie okre la si  jako ró nic  warto ci powoduj cej za czenie i tzw. 

histerezy. W tabeli nr  pokazano przyk adowe warto ci nastaw dla transformatora 

250MVA 400/ 0kV, w którym uk ad ch odzenia zawiera a  siedem ch odnic olejowo - 

powietrznych. 
Tabela . Nastawy progów steruj cych poszczególnymi stopniami ch odzenia dla transformatora 

250MVA 400/ 0kV. Tryb ONAN: nie pracuje adna ch odnica, tryb ODAF2: 
za czone dwie ch odnice, tryb ODAF3: za czone dalsze 3 ch odnice, tryb ODAF7: 
za czone wszystkie 7 ch odnic  

Kryterium Index ONAN ODAF2 ODAF3 ODAF7 Histereza 
Temp. uzwoje  TMaxUzw. [oC] - 70 80 00 5 

Temp. oleju TOlej [oC] - 45 55 65 4 

Pr d strony GN  IObc.GN [A] - 5  2 0 36  0 

Pr d strony DN IObc.DN [A] - 557 777 333 30 

Pr d strony TN  IObc.TN [A] - 766 068 833 30 
 
4. Funkcje modelu cieplnego 

 Do sterowania uk adem ch odzenia wymagana jest znajomo  temperatury 

najgor tszego punktu uzwoje . Jedynie wyj tkowo jest ona mierzona (p.3). Typowo, 

oblicza si  j  za pomoc  numerycznego modelu cieplnego, zdefiniowanego w normach 

[2,3] w podstawowej postaci. Ten model rozbudowuje si  tak, aby obok oszacowania 

cieplnego zu ycia izolacji, wyznacza  dopuszczalne obci enia i przeci enia 

transformatora w danej temperaturze otoczenia w funkcji pozycji prze cznika zaczepów 

oraz skuteczno ci ch odzenia, wynikaj cej z liczby sprawnych stopni ch odzenia.  

 Dla poprawnej pracy modelu cieplnego niezb dna jest znajomo  przyrostów 

temperatury oleju i uzwoje , a tak e ich sta ych czasu, wyznaczanych podczas próby 

nagrzewania transformatora. Nale y jednak postawi  pytanie co zrobi , gdy powy sze 

dane nie s  znane, bo na przyk ad zagin y w trakcie wieloletniej eksploatacji 

transformatora? Niezb dne jest wtedy zastosowanie metod empirycznych, polegaj cych na 

porównawczym oszacowaniu warto ci niezb dnych parametrów i ich pó niejszej korekcie 

w trakcie pracy transformatora. Pomocne mog  tu by  wiarygodne obliczenia cieplne. Po 

sparametryzowaniu, model cieplny oblicza cyklicznie, co na przyk ad  minut , 

temperatur  najgor tszego punktu uzwoje  GN i DN oraz ewentualnie uzwojenia 

pomocniczego TN.  

Je li sterownik SSC wspó pracuje z systemem monitoringu on-line, to wtedy  

implementuje si  w tym systemie rozbudowany, numeryczny model cieplny. Je eli 

natomiast pracuje on autonomicznie, to oprogramowanie modelu cieplnego w ca o ci lub 
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co najmniej w cz ci dotycz cej obliczania temperatury uzwoje , implementuje si  w SSC. 

Szczegó y modelu cieplnego zosta y omówione w szeregu artyku ach, na przyk ad [6,7]. 

Poprawno  dzia ania zastosowanego modelu cieplnego oraz sterowania uk adem 

ch odzenia zosta a pozytywnie zweryfikowana przez kilkadziesi t praktycznych 

zastosowa  [8]. 

5. Monitoring on-line realizowany przez sterownik SSC 

Taka funkcjonalno  jest potrzebna, gdy sterownik pracuje autonomicznie (p. 6). 

Za ó my, e SSC wys a  sygna  za czenia danego stopnia ch odzenia. Nie oznacza to 

jednak, i  ten stopie  rozpocz  prac . Móg  zawie  stycznik manewrowy wentylatorów, 

pompy oleju lub nast pi o wy czenie ich obwodu. Je li istnieje system monitoringu on-

line, to on „odpowiada” za ustalenie czy wysterowane „na za cz” elementy pracuj . 

Wyst puje wtedy skuteczne sprz enie zwrotne. W przypadku pracy autonomicznej, to 

sterownik SSC winien przej  powy sz  funkcj  sprz enia. Inaczej, o nie uruchomieniu 

danego stopnia, u ytkownik dowie si  dopiero po wyra nym wzro cie temperatury, czyli z 

du ym opó nieniem czasowym. Sterownik analizuj c zwrotne informacje mo e 

wypracowa  stosowne sygna y ostrzegawcze i alarmowe, przyk adowo omówione 

w publikacji [9]. Dla realizacji powy szych zada , do SSC nale y doprowadzi  szereg 

informacji, g ównie dwustanowych, w wi kszo ci pochodz cych z elementów 

znajduj cych si  w szafie sterowania transformatora. 

Jak wspomniano w p.2, sterownik SSC mo e z powodzeniem spe nia  inne funkcje, 

typowo realizowane przez system monitoringu on-line transformatora, jak na przyk ad 

kontrol  poziomu oleju w konserwatorach. Mo e on równie  obs ugiwa  porty 

komunikacyjne urz dze  cyfrowych, takich jak czujnik zawarto ci wody i gazów w oleju. 

Mo e równie  wspó pracowa  z urz dzeniem monitoruj cym prac  podobci eniowego 

prze cznika zaczepów [ 0]. Przy wi kszej liczbie dodatkowych funkcji, mo e okaza  si  

konieczne „doposa enie” sterownika SSC w dalsze wej cia. W rezultacie  sterownik SSC 

b dzie pe ni  funkcj  bardzo ekonomicznego systemu monitoringu on-line, 

wystarczaj cego  dla mniejszych transformatorów sieciowych i przemys owych.  
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6. Integracja sterownika SSC z systemami stacyjnymi  

 Je li SSC wspó pracuje z systemem monitoringu on-line transformatora, to cze 

sieciowe sterownika pod cza si  do koncentratorów podsystemu tworzenia i przesy u 

informacji cyfrowej (STiPC) systemu monitoringu, zlokalizowanego w szafie sterowania 

transformatora. Sterownik SSC nie jest wprost widoczny przez systemy stacyjne, zatem nie 

jest przez nie obs ugiwany. Jest mo liwe pod czenie cza sieciowego do sieci stacyjnej, 

je li zostanie zapewniony odpowiedni stopie  ochrony przed nieautoryzowanym 

dost pem. Analogiczne rozwi zanie mo na zastosowa  gdy sterownik pracuje 

autonomicznie, ale na stacji wyposa onej w sie  dla systemu urz dze  automatyki 

stacyjnej (SAS). Sterownik ch odzenia mo e wtedy wspó pracowa  z lokalnym lub 

zdalnym systemem SCADA (System Sterowania i Zbierania Danych). Struktur  takiej 

wspó pracy pokazano na rysunku .  

  Do SSC s  doprowadzone z transformatora sygna y pomiarowe i binarne. Panel 

terminala lokalnego umo liwia parametryzacj  i lokalny podgl d pracy sterownika.  

Ostrze enia i alarmy, wraz z innymi wypracowywanymi wielko ciami, s  przekazywane 

do sieci systemu automatyki stacyjnej SAS. Poprzez t  sie  mog  by  przekazywane do 

lokalnych lub zdalnych systemów SCADA i innych systemów zarz dzania sieci  

energetyczn . Mog  to by  na przyk ad Regionalne Dyspozycje Mocy (RCM) lub 

Okr gowe Dyspozycje Mocy (ODM).   

 Zgodnie z przyj tymi i uznanymi ju  standardami budowy stacji energetycznych 

[4] uk ad SSC powinien by  zintegrowany z systemem automatyki stacyjnej za pomoc  

standardu komunikacyjnego PN-EN 6 850. Sterownik SSC staje si  tym samym jednym 

z wa nych elementów systemu SAS i ród em danych dla innych systemów i urz dze  na 

stacji elektroenergetycznej.  
 

 
 
Rys. . Sterownik ch odzenia SSC zintegrowany z systemem stacyjnym w standardzie PN-EN 

  6 850.  
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 Norma w cz ci PN-EN 6 850-7-4 [5] definiuje w ze  logiczny „CCGR” (ang. 

Cooling Control GRoup – grupa sterowania ch odzeniem) dla opisu grupy ch odzenia. 

Aktualn  zawarto  tego w z a we wspomnianej normie trudno uzna  za dostateczn . 

Wymaga on uzupe nienia, cho by ze wzgl du na brak mo liwo ci zdefiniowania 

temperatury uzwoje . Integracja SSC wg tej normy jest istotna dla wprowadzanej krok po 

kroku technologii Smart Grid. Sterownik ch odzenia, poprzez odpowiednio zdefiniowane 

w z y logiczne i komunikaty GOOSE (ang. Generic Object Oriented Substation Event – 

obiektowo zorientowane zdarzenia stacyjne) przekazuje do systemu stacyjnego informacje 

o aktualnym stopniu ch odzenia i sprawno ci poszczególnych elementów. Przekazywane 

s  równie  obliczone parametry, dotycz ce mo liwo ci przeci ania transformatora.  

 Zasadniczo sterownik SSC powinien pracowa  w pe ni autonomicznie, bez 

konieczno ci pobierania danych z systemów zewn trznych. Je li jednak nie mo e pobiera  

warto ci pr dów, obci enia i aktualnej pozycji prze cznika zaczepów z niezale nych 

przetworników, to powinien je otrzyma  z ogólnie poj tego systemu stacyjnego, aby móg  

poprawnie realizowa  swoje zadania. W pewnych rozwi zaniach warto ci nastaw SSC 

mog  by  tak e przekazywane z systemu SCADA, je li na przyk ad po dana jest 

mo liwo  zmiany parametrów za czania poszczególnych grup ch odzenia.   

7. Wdro ona aplikacja  

 Przedstawion  w artykule metodologi  sterowania uk adem ch odzenia 

zastosowano w specjalizowanych sterownikach ch odzenia typu SO-52v -C, 

zainstalowanych w ci gu ostatnich 3 lat w kilkunastu zmodernizowanych transformatorach 

60 - 500MVA, eksploatowanych przez PSE Operator S.A.. Na rysunku 2 pokazano 

lokalizacj  tych wdro e . Wszystkie SSC instalowano bezpo rednio w szafie sterowania 

transformatora, jak pokazuje rysunek 3.  

Ka dy SSC steruje stopniami ch odzenia poprzez binarne sygna y wyj ciowe. 

Wej cia sygna ów dwustanowych sterownika wykorzystuje si  do zwrotnej sygnalizacji 

za czenia stopni ch odzenia i akwizycji dodatkowych sygna ów, takich jak na przyk ad 

za czenie transformatora. W sterowniku oblicza si  mo liwo  dalszego obci enia 

i przeci enia transformatora. Wyznacza si  maksymalny czas pracy transformatora 

w danych warunkach i przy aktualnym obci eniu, który up ynie do osi gni cia 

kryterialnej temperatury oleju i uzwoje . 
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Rys 2. Obszar Polski, na którym pokazano 
lokalizacj  wdro onych 7 uk adów SSC oraz 
5 dalszych,  przewidzianych do 
zainstalowania. 

  Rys 3:  Sterownik uk adu ch odzenia SSC , 
  instalowany w izolowanej termicznie szafie 
  sterowania transformatora  
 

  

 Ostrze enia i alarmy informuj  o niebezpiecznych trendach i przekroczeniach 

ustawionych progów alarmowych temperatury górnej warstwy oleju i temperatury 

najgor tszego punktu uzwoje . Schemat blokowy uk adu SSC w wersji SO-52v  

pokazano na rysunku 4.  

 
 
Rys.4. Schemat blokowy SSC pokazuj cy jego struktur  oraz sygna y zewn trzne - pomiary, 

wej cia binarne, sterowania i alarmy. Pokazano tak e mo liwo ci komunikacyjne uk adu.   
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 Sterownik SSC realizuje funkcje diagnostyczne i auto-diagnostyczne, umo liwia-

j ce kontrol  pracy czujników temperatury, przeka ników steruj cych elementami uk adu 

ch odzenia oraz zasilania poszczególnych elementów. W ka dej instalacji zapewniono 

awaryjne za czenie wszystkich stopni ch odzenia w przypadku wykrytej niesprawno ci 

sterownika ch odzenia i sygnalizacj  tego faktu do systemu stacyjnego. Dodatkowo 

mierzony jest poziom oleju w konserwatorze kadzi i w konserwatorze prze cznika 

zaczepów. 

 Na rysunku 5 przedstawiono przyk adowe przebiegi pracy sterownika w przeci gu 

oko o dwóch dni. W tym czasie, krótkookresowo by  za czany drugi stopie  ch odzenia. 

Temperatura oleju w utrzymywa a si  w zadanym przedziale, nawet po znacznym wzro cie 

obci enia. W rezultacie uzyskano stabilne warunki pracy transformatora. Przebieg 

obliczonej temperatury najgor tszego punktu uzwojenia dobrze odpowiada zmianom 

warto ci pr du i zmianom temperatury oleju w górnej warstwie.  

 
 
Rys. 5  Przyk adowe przebiegi pracy sterownika SSC.  – zmierzona temperatura oleju w górnej 

warstwie; 2- praca drugiego stopnia ch odzenia (warto  „ ” – stopie  wy czony; 
warto 2 – stopie  czynny); 3 – obliczona temperatura najgor tszego punktu uzwojenia 
GN; 4- pr d obci enia strony GN  

 

8. Podzi kowanie 
Autorzy dzi kuj  pracownikom PSE Operator S.A., którzy uczestniczyli w tworzeniu za o e  

i opiniowaniu proponowanych rozwi za  omawianego sterownika ch odzenia. Podzi kowania 

kierujemy tak e do tych osób, które pomaga y nam we wdro eniu uk adu, nie szcz dz c 

fachowych uwag i komentarzy. 
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9. Wnioski 

 Obecne mo liwo ci konstrukcji uk adów elektronicznych umo liwiaj  budow  

sterowników uk adu ch odzenia SSC o du ych mo liwo ciach obliczeniowych, a tym 

samym  pe ne wdro enie znanych metod obliczeniowych i algorytmów sterowania, 

pozwalaj cych na istotn  popraw  pracy uk adów ch odzenia transformatorów.  

 Sterowanie uk adem ch odzenia winno bazowa  na numerycznym modelu 

cieplnym, opartym o generalne zale no ci podane w normach. W celu zapewnienia 

efektywnej pracy uk adu ch odzenia, model winien uwzgl dni  zale no  strat od 

po o enia prze cznika zaczepów i temperatury uzwoje  oraz zosta  rozszerzony na trzy 

uzwojenia w przypadku jednostek trójfazowych.  

 Integracja w ramach standardu PN-EN 6 850 umo liwia pe ne w czenie 

sterownika ch odzenia w system automatyki stacyjnej, jako jednego z elementów tego 

systemu. Upraszcza to wzajemne przekazywanie i kontrol  poprawno ci pomiarów, a tak e  

diagnostyk  ca ego uk adu ch odzenia.  

 Na bazie sterowników SSC mo na tworzy  ma e systemy nadzoru on-line 

transformatorów sieciowych o mniejszej mocy, przemys owych i wybranych blokowych 

dla których wdra anie rozbudowanych funkcjonalnie systemów monitoringu on-line 

transformatorów nie wydaje si  ekonomicznie uzasadnione.   
 

0.  Literatura 
[ ] The J & P Transformer Book Twelfth edition A PRACTICAL TECHNOLOGY OF THE 

POWER TRANSFORMER Martin J. Heathcote, C. Eng, FIEE 
[2] IEC 60076-7 Power transformers, Loading Guide for Oil-immersed Power 
 Transformers, 
[3] IEEE Std C57.9 - 995 IEEE Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Transformers, 
[4] CIGRE WG B5. 8 (Aug.2007) Giudelines For Specification and Evaluation of Substation 
 Automation Systems  
[5] PN-EN  6 850-7-4 Basic Communication Structure for Substation and Feeder 
 Equipment. Compatible Logical Node Classes and Data Classes. 
[6]  Dobroczek A., Figura M., Sobocki R., ‘Profil obci enia oraz nierównomierno  rozk adu 

 temperatury w uzwojeniach jako parametr operacyjnej obci alno ci autotransformatorów 
 220/ 0kV eksploatowanych przez PSE S.A.’, XIV Konferencja Energetyki, IX 2005, 

[7]  Dobroczek A., Sobocki R., ‘Operacyjna obci alno  transformatorów 220/ 0kV’, 
 Elektroenergetyka’, 3/2005, 

[8]  Andrzejewski M., Gil W., Sobocki R., ‘Eksploatacja wdro onych systemów „on-line” 
 monitoringu transformatorów’, Konferencja: Transformator , VI 20 , 

[9]  Andrzejewski M., Gil W., Sobocki R., ‘Funkcje eksperckie w systemie monitoringu „on-
line” transformatorów’, Konferencja: Zarz dzanie Eksploatacj  Transformatorów, IV 2008, 

[ 0] Andrzejewski M., Gil W., Sobocki R., ‘Monitorowanie on-line pracy podobci eniowego 
 prze cznika zaczepów transformatora’, Konferencja: Zarz dzanie Eksploatacj  
 Transformatorów, IV 2008, 

 128 



 
 
 
 
 
 
 
 

WYKRYWANIE I LOKALIZACJA WEWN TRZNYCH USZKODZE  
TRANSFORMATORÓW MOCY – STUDIUM PRZYPADKU  

 
Jozef Kovacik z Zespo em 

VUJE, a.s., S owacja 
 
 

Streszczenie: 
Ze wzgl du na stale rosn cy nacisk na redukcj  kosztów, przemys  energetyczny zmuszony 
jest do eksploatowania starych urz dze  energetycznych tak d ugo, jak to tylko mo liwe. 
W wi kszo ci krajów europejskich mniej wi cej jedna trzecia eksploatowanych 
transformatorów przepracowuje 30 lat i wi cej. W niniejszym artykule przedstawiono kilka 
studiów przypadku z ostatniego okresu. Dotycz  one diagnostyki transformatorów mocy 
w zwi zku z wykrywaniem wewn trznych awarii za pomoc  detekcji akustycznej i ich 
lokalizacji. 

S owa kluczowe  
Chromatografia gazowa (DGA), wy adowania niezupe ne (PD), akustyczna detekcja 
i lokalizacja awarii wewn trznych 

 
Wst p 
Typowa krzywa awaryjno ci transformatorów (patrz rys. ) przedstawia 

prawdopodobie stwo awarii nowych, ewentualnie starszych transformatorów, w których 

mo liwe jest wyst pienie wewn trznych awarii elektrycznych, cieplnych lub czonych 

cieplno-elektrycznych. Wraz z rosn cym wiekiem transformatorów regularna kontrola 

warunków eksploatacji oraz efektywno  odpowiedniego zestawu metod diagnostycznych 

staje si  coraz bardziej wa na ze wzgl du na zachowanie ich bezpiecznej i niezawodnej 

eksploatacji. Chromatografia gazowa DGA jest uwa ana za metod  niezwykle skuteczn , 

która jest w stanie wykry  w pocz tkowych stadiach powstanie i rozwój wewn trznych 

awarii transformatorów mocy.  
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Rys. . Typowa krzywa awaryjno ci transformatorów 

 
Podobnie jak DGA, jedn  z podstawowych metod wczesnego wykrywania awarii 

transformatorów jest akustyczna detekcja i lokalizacja awarii wewn trznych. Du  zalet  

metody akustycznej detekcji jest jej odporno  na zak ócenia elektromagnetyczne równie  

w najbardziej skomplikowanych warunkach eksploatacji. W warunkach tych elektryczna 

metoda dokonywania pomiarów PD (zgodnie z IEC 60270) jest pod silnym wp ywem 

korony, jej stosowanie jest znacznie ograniczone, a ponadto nie dostarcza informacji  

o miejscu wewn trznej awarii w transformatorze. Korona nie wp ywa na detekcj  

akustyczn  ze wzgl du na sposób pomiaru. W przypadku wykorzystania metody detekcji 

akustycznej PD du e znaczenie ma odfiltrowanie zak óce  (magnetostrykcja, zak ócenia 

mechaniczne, wp yw otoczenia) od „u ytecznych” sygna ów PD (patrz rysunek 2).  

 
 

Rys. 2. Cz stotliwo  spektrum pomiaru akustycznego przy zastosowaniu czujników 
piezoelektrycznych; przebieg pomiaru (0-50kHz) i wy adowania niezupe ne  
(50-200kHz) 
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Studia przypadku lokalizowania wewn trznych awarii transformatorów 
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat (20 0-20 2) wykonano wiele pomiarów 

diagnostycznych transformatorów mocy w celu wykrycia i lokalizacji ich awarii 

wewn trznych. W dalszej cz ci artyku u przedstawione s  poszczególne studia przypadku 

lokalizacji wewn trznych awarii transformatorów wraz z krótkim opisem.  

Przypadek  
Moc transformatora:  500 MVA 
Stosunek napi :  765/ 3 // 400 3 // 33 kV  
Po czenia uzwoje :  YNa0d   
Rok produkcji:  20 0 
 
W czasie wyj ciowych prób nowego transformatora mocy u producenta zosta  zmierzony 

wysoki poziom wy adowa  niezupe nych transformatora. Podczas stopniowego 

wprowadzania transformatora na napi cie, przy 50%Un, poziom wy adowa  niezupe nych 

transformatora osi gn  50nC. Wykonano wiele pomiarów symulacyjnych wy adowa  

niezupe nych metod  elektryczn  oraz metod  akustycznej detekcji i lokalizacji. 

W rezultacie zlokalizowano miejsce wewn trznej awarii w cz ci transformatora, pod 

jednym z bloków uzwojenia (patrz rys. 3). Transformator zosta  nast pnie poddany 

naprawie. Naprawa polega a na wymianie izolacji mi dzy blokami uzwojenia. W wyniku 

powtórnych testów potwierdzono, e awaria transformatora zosta a skutecznie 

wyeliminowana, a transformator odes ano do klienta. 

 

 
Rys. 3. Widok fragmentu transformatora ze zlokalizowan  awari  

Przypadek 2 
Moc transformatora: 63 MVA 
Stosunek napi :  0(+/-5%) / 23 / 6,3 kV  
Po czenia uzwoje :  YNyn0/d   
Rok produkcji:  975 
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U ytkownik starszego transformatora podj  decyzj  o wykonaniu przegl du aktywnych, 

eksploatowanych cz ci, aby przed u y  jego ywotno . Przed realizacj  prac 

rewizyjnych zosta a wykonana seria pomiarów diagnostycznych w celu oceny aktualnego 

stanu transformatora. Poniewa  transformator s u y  do zasilania zak adu metalurgicznego, 

podj to decyzj , e ewentualna aktywno  wy adowa  niezupe nych zostanie oceniona po 

wykonaniu 24-godzinnego monitoringu on-line. W trakcie tego monitoringu transformator 

nieregularnie pracowa  w trybie bez obci enia lub pod pe nym obci eniem (patrz rys. 4). 

Za pomoc  detekcji akustycznej stwierdzono aktywno  wewn trznej awarii 

transformatora tylko w okresach, gdy by  on pod pe nym obci eniem. Miejsce awarii 

zosta o zlokalizowane w fazie C, w kontaktowej cz ci wybieraka po stronie 0 kV 

transformatora. Najpierw - w celu przegl du aktywnych cz ci - transformator zosta  

otwarty oraz inspekcji zosta o poddane miejsce zlokalizowanej awarii. Przyczyn  awarii 

wewn trznej by o poluzowanie styków pr dowych wybieraka. Po oczyszczeniu systemu 

styków i jego mechanicznym wyregulowaniu awaria transformatora zosta a 

wyeliminowana. 

 
Rys. 4. Widok monitorowanego transformatora w miejscu instalacji 

 
Przypadek 3 
Moc transformatora:  500 MVA 
Stosunek napi :  765/ 3 // 400 3 // 33 kV  
Po czenia uzwoje :  YNa0d   
Rok produkcji:   20 0 
 
W czasie wst pnych prób nowego transformatora mocy u producenta zosta  zmierzony 

wysoki poziom wy adowa  niezupe nych transformatora w zakresie od 700pC do 3,5nC. 

Wykonano wiele pomiarów symulacyjnych wy adowa  niezupe nych metod  elektryczn  

oraz metod  akustycznej detekcji i lokalizacji. W rezultacie zlokalizowano miejsce 
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wewn trznej awarii w zakresie wyj  prze cznika mocy (patrz rysunek 5). Transformator 

zosta  nast pnie poddany naprawie. Ustalono, e przyczyn  awarii by  wadliwy warystor 

ochronny. Po jego wymianie i w wyniku powtórnego przetestowania potwierdzono, e 

awaria transformatora zosta a z sukcesem wyeliminowana, a transformator zosta  odes any 

do klienta. 

 

 
Rys. 5. Widok fragmentu transformatora z prze cznikiem mocy 

 
Przypadek 4 
Moc transformatora: 280 MVA 
Stosunek napi : 400 / 23  / 35 kV  
Po czenia uzwoje : Yy0d   
Rok produkcji: 976 
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U producenta transformatorów zosta a przeprowadzona renowacja starego transformatora. 

Po zako czeniu prac rewizyjnych zosta y wykonane testy wyj ciowe transformatora.  

W czasie tych prób zosta  zmierzony podwy szony poziom wy adowa  niezupe nych do 

29nC. Po wielokrotnych symultanicznie przeprowadzonych pomiarach wy adowa  

niezupe nych metod  elektryczn  oraz za pomoc  detekcji akustycznej i lokalizacji zosta o 

wykryte miejsce wewn trznej awarii pod przej ciówk  400 kV w fazie A (patrz rys. 6). 

Awaria wewn trzna zosta a zlokalizowana w magnetycznym ekranowaniu obudowy 

transformatora. Po otwarciu transformatora miejsce awarii zosta o poddane inspekcji. Po 

wykonaniu lokalnej naprawy ekranowania magnetycznego awaria transformatora zosta a 

wyeliminowana. 

 

 
Rys. 6. Widok fragmentu transformatora ze zlokalizowan  awari  

 
Przypadek 5 
Moc transformatora: 250 MVA 
Stosunek napi : 400/ 3 // 32/ 3 kV  
Po czenia uzwoje : Yy0d   
Rok produkcji: 977 
 
U ytkownik starszego autotransformatora podj  decyzj  o wykonaniu przegl du 

bezpo rednio na stanowisku w stacji elektrycznej. Po zako czeniu prac zwi zanych 

z przegl dem, przed oddaniem autotransformatora do eksploatacji wykonano czynno ci 

diagnostyczne. W czasie tych prób zmierzono podwy szony poziom wy adowa  

niezupe nych. Przy napi ciu nominalnym transformatora poziom wy adowa  niezupe nych 

osi gn  poziom od 3 do 6nC. Po symultanicznie przeprowadzonych pomiarach 

wy adowa  niezupe nych metod  elektryczn  oraz za pomoc  detekcji akustycznej 

i lokalizacji zosta o wykryte miejsce wewn trznej awarii pod przej ciówk  400 kV w fazie 
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B (patrz rys. 7). Po wymianie przej ciówki oraz po wykonaniu naprawy dolnej cz ci 

przy czenia przej ciówki awaria transformatora zosta a wyeliminowana. 

 
Rys. 7. Widok fragmentu transformatora ze zlokalizowan  awari  

 
Zako czenie 
W artykule przedstawiono studia przypadku wykrywania i lokalizacji wewn trznych 

awarii transformatorów mocy, które wykonano na przestrzeni ostatnich lat. Metoda 

po redniej detekcji wy adowa  niezupe nych za pomoc  detekcji akustycznej jest 

z sukcesem stosowana w warunkach laboratoriów badawczych u producentów 

transformatorów mocy, jak równie  bezpo rednio na stanowiskach transformatorów 

w czasie ich normalnej eksploatacji. Zlokalizowanie wewn trznych awarii transforma-

torów mocy umo liwia producentom zmniejszenie kosztów naprawy urz dze . Z drugiej 

strony umo liwia u ytkownikom dokonywanie analizy rozwoju awarii wewn trznych 

i podejmowanie uzasadnionych decyzji o dalszej eksploatacji transformatorów. W rezulta-

cie mo liwe jest równie  planowanie napraw, a tym samym zapobieganie potencjalnym 

awariom transformatorów. 
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Streszczenie: 
Przedstawiono zaprojektowany i zbudowany przez autorów komputerowy system pomiarowy 
dedykowany do lokalizacji i opisu wy adowa  niezupe nych w transformatorach energetycznych 
olejowych metod  emisji akustycznej. System pomiarowy sygna ów emisji akustycznej posiada 
8 torów pomiarowych i zapewnia monitorowanie sygna ów i rejestracj  danych w czasie 
rzeczywistym w pa mie 20- 000 kHz w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. 
Przedstawiono autorski system analizy obejmuj cy podstawow  i zaawansowan  analiz  
zarejestrowanych danych. W ramach zaawansowanej analizy danych obliczane s  zdefiniowane przez 
autorów deskryptory, wyznaczane s  mapy deskryptorów na cianach bocznych transformatora 
i dokonywana jest lokalizacja róde  wy adowa  niezupe nych autorsk  metod  stopnia 
zaawansowania sygna u.  
 

. Wst p 

 W badaniach wy adowa  niezupe nych (WNZ) w transformatorach energetycznych 

wiod c  rol  odgrywaj  metody elektryczne. Równolegle z nimi prowadzone s  badania 

zjawisk towarzysz cych WNZ, w tym badania metod  emisji akustycznej (EA). Analiza 

danych pomiarowych i ich w a ciwa interpretacja mog  dostarczy  informacji na temat 

stanu badanego transformatora. Na podstawie zjawisk towarzysz cych WNZ zosta y 

opracowane ró ne metody ich oceny.  

W badaniach WNZ w transformatorach energetycznych olejowych metoda EA 

wykazuje najwi ksz  przydatno  w procesie lokalizacji WNZ i jednocze nie pozwala ona 

na wykonywanie bada  bez kosztownego wy czania badanego transformatora [ 0, ]. 

Ograniczenia metody EA s  powodowane przez dwie grupy przyczyn. Z jednej strony 
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zarejestrowane sygna y ró ni  si  od impulsów EA wygenerowanych w ród ach WNZ,  

a z drugiej, wespó  ze zjawiskami WNZ wyst puj  zak ócenia zewn trzne (mechaniczne, 

akustyczne i elektryczne) i zak ócenia wewn trzne ( akustyczne i elektryczne). Trwaj cy 

aktualnie rozwój metod pomiarowych i analizy danych pomiarowych powoduje, e 

podstawowe niedogodno ci i ograniczenia metod akustycznych s  stale ograniczane dzi ki 

doborowi odpowiednich deskryptorów [ ,7, 3, 7]. 

Badaniami WNZ metod  EA autorzy zajmuj  si  od kilkunastu lat [ -20]. 

2. Autorski system pomiarowy 8EA-WNZ 

2. . Za o enia do budowy systemu  
W Polsce budow  aparatury do bada  EA zajmuje si  IPPT PAN w Warszawie, 

który oferuje wiele wersji analizatorów EA o nazwie DEMA bazuj cych na rozwi zaniach 

uk adowych, które pochodz  sprzed kilkunastu lat [9].  

Wspó czesny etap rozwoju bada  EA przypada na okres dynamicznego rozwoju 

techniki komputerowej daj cej gwa towny post p w dziedzinie szybkich kart pomiarowych 

i oprogramowania do akwizycji danych, który umo liwia znaczne zwi kszenie dok adno ci 

pomiarów zapewniaj cych rejestracj  sygna ów w czasie rzeczywistym w coraz szerszych 

pasmach cz stotliwo ci oraz wszechstronn  analiz  sygna ów EA i wybranych parametrów 

EA [ , 7, 9].  

Autorzy podj li prób  zbudowania nowoczesnego o miokana owego systemu 

pomiarowego wykorzystuj cego technologi  precyzyjnych wzmacniaczy operacyjnych  

o w a ciwo ciach daleko lepszych od stosowanych w analizatorach DEMA przestarza ych 

obecnie µA74 , karty pomiarowe firmy National Instruments, rodowisko programowe 

LabView i czujniki EA firmy Physical Acoustics Corporation. 

2.2. Zaprojektowanie i wykonanie 8. kana owego urz dzenia do akwizycji danych  

Zaprojektowano i wykonano mobilny system wyposa ony w osiem, w pe ni 

niezale nych torów pomiarowych. Dzi ki temu jednocze nie mo na rejestrowa  sygna y  

w o miu punktach rozmieszczonych na kadzi transformatora. Na Rys.  przedstawiono 

schemat blokowy kompletnego systemu pomiarowego z zaznaczeniem najwa niejszych 

elementów. W jednej obudowie zamkni to wzmacniacze pomiarowe, mikrokontroler 

steruj cy, uk ad formowania sygna u odniesienia oraz kompletne chassis PXI 033, które 

zawiera kart  pomiarow  PXI 6 33 wraz z zasilaczem i zintegrowanym kontrolerem MXI-

Express. 
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Rys. . Schemat blokowy systemu pomiarowego 
 
 

Podczas projektowania uk adu, jedn  z najwa niejszych spraw okaza o si  

w a ciwe rozmieszczenie elementów na p ytce drukowanej. Ostatecznie uzyskano bardzo 

dobr  powtarzalno  parametrów torów pomiarowych. Na Rys. 2 przedstawiono 

przyk adowe charakterystyki cz stotliwo ciowe wzmacniacza w torze CH0. 

Charakterystyki zbadano przy ró nych warto ciach wzmocnienia 20, 40 i 60 dB, 

zadawanych z poziomu oprogramowania steruj cego opracowanego w LabVIEW. 

Wykonane tory pomiarowe posiadaj  odpowiednie pasmo przenoszenia, od ok. 23kHz do 

MHz. 

Oprogramowanie karty pomiarowej napisane w rodowisku LabVIEW zapewnia  

sterowanie kart  pomiarow  oraz wewn trznym mikrokontrolerem i zawiera program do 

monitorowania sygna ów i rejestracji danych - na Rys. 3a) pokazane jest interfejs 

u ytkownika programu. Rys. 3b) przedstawia widok systemu pomiarowego.  
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Rys. 2. Charakterystyki amplitudowe toru pomiarowego CH0, a) Ku=20dB, b) Ku=40dB, c) 

Ku=60dB. 
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a)          b) 
 
Rys. 3 a) Interfejs u ytkownika programu do monitorowania i rejestracji sygna ów (wybór 

wzmocnienia), b) widok systemu pomiarowego (panel czo owy i komputer z interfejsem 
programu do monitorowania i rejestracji sygna ów). 

 
 
2.3. Zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznych zamocowa  czujników EA do 

bocznych powierzchni kadzi transformatora 
Istotn  spraw  jest stabilne mocowanie czujnika pomiarowego do badanego 

obiektu. Opracowano nowy model uchwytu mocuj cego, w którym wykorzystano zespó  

magnesów neodymowych. Za prawid owe dociskanie powierzchni czo owej czujnika EA 

do kadzi transformatora odpowiada uk ad dwóch spr yn, o odpowiednio dobranych 

sztywno ciach, ró nych dla spr yny przedniej i tylnej. 

 

a)                         b)        
Rys. 4. Budowa uchwytu magnetycznego czujnika EA: a) przekrój kompletnej g owicy , b) widok 

powierzchni czo owej g owicy, - magnes, 2- kabel czujnika EA, 3- czujnik EA, 4- 
spr yna przednia,  5- spr yna tylna 
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Ca o  zamkni ta jest w lekkiej obudowie wykonanej z teflonu, b d  aluminium (Rys.4.) 

Zalet  tego rozwi zania jest ma a masa ca ej g owicy pomiarowej, jej stabilno   

i skuteczna izolacja elektryczna. Dodatkowo, uda o si  skutecznie odseparowa  

mechanicznie sam czujnik EA od obudowy i zminimalizowa  przenoszone t  drog  

drgania mechaniczne. Na Rys. 5 pokazano przedwzmacniacz wraz z czujnikiem EA  

w obudowie i widok przedwzmacniaczy i czujników EA zamocowanych na cianie kadzi 

modelu laboratoryjnego. 

 

 
a)                 b) 
 
Rys. 5 a) Widok przedwzmacniacza wraz z czujnikiem EA w obudowie, b) widok 

przedwzmacniaczy i czujników pomiarowych zamocowanych na cianie kadzi modelu 
laboratoryjnego 

 

3.  Autorski system analizy sygna ów EA pochodz cych od WNZ w transformatorach 
energetycznych olejowych 

Opracowana metodyka bada  sygna ów emisji akustycznej w olejowych 

transformatorach energetycznych obejmuje rejestracj  sygna ów, analiz  podstawow   

i analiz  zaawansowan .  

W trakcie analizy podstawowej zarejestrowane sygna y s  poddane filtracji  

w wybranych pasmach cz stotliwo ci, a nast pnie dla sygna ów po filtracji obliczane s  

transformata Fouriera, charakterystyki fazowo-czasowe (w kolejnych okresach napi cia 

zasilania), u rednione charakterystyki fazowe oraz u rednione spektrogramy STFT  

(w ramach jednego okresu napi cia zasilania) – Rys. 6. Przeprowadzona analiza 

podstawowa sygna ów emisji akustycznej w wybranych pasmach cz stotliwo ci rozró nia 

sygna y pochodz ce od ró nego typu róde  takich jak WNZ, efekt Barkhausena, 

cyrkulacja oleju i zewn trzne zak ócenia akustyczne [2-4,7, 7].  
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Oprogramowanie zapewniaj ce przeprowadzenie analizy podstawowej jest 

napisane w rodowisku LabView. 

 

 

Rys. 6.  Opis sygna u  pochodz cego od WNZ po filtracji w pa mie 30-200kHz : a) sygna , b) 
charakterystyka fazowo-czasowa,  d) u redniona  charakterystyka fazowa, c) i e) 
spektrogramy STFT 

 

W ramach analizy zaawansowanej obliczane s  rozk ady amplitudowe sygna ów 

(rozk ad tempa zlicze  EA, rozk ad mocy sygna ów), warto ci deskryptorów o akronimach 

ADC i ADP [ 3, 6, 7] (Rys.7) oraz wyznaczane s  mapy deskryptorów na cianach 

bocznych transformatorów (Rys. 8). Mapy deskryptorów sporz dzone w wybranych 

pasmach cz stotliwo ci stanowi  baz  do lokalizacji róde  ró nego typu autorsk  metod  

stopnia zaawansowania sygna u.  

Obliczanie rozk adów amplitudowych i warto ci deskryptorów ADC i ADP 

dokonywane jest w ramach specjalnie napisanego w tym celu programu. Mapy 

deskryptorów stanowi ce wizualizacj  warto ci deskryptorów na cianach bocznych kadzi 

transformatora s  obliczane metod  krigingu programem Surfer 0.  

 

MIN , ; MAX , ; RMS ,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 

 
b)                                                                                                                                                            c)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)                                                                                                                                                            e)    
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Rys. 7. Obliczanie deskryptora ADP: a) rozk ad amplitudowy mocy sygna u, b) pochodna rozk adu 

amplitudowego mocy sygna u, c) rozk ad amplitudowy mocy sygna u z krzyw  
aproksymacji i zakresem progu dyskryminacji (Ud, Ug) zaznaczonym jako             , d) 
deskryptor ADP dla rozk adu amplitudowego z rys. a 

 
Rys. 8. Mapy deskryptora o akronimie ADC na cianie bocznej XY transformatora : a) pasmo 00-

200 kHz,  b) 50- 00 kHz (X – po o enie poziome w cm liczone od rodka prze cznika 
zaczepów, Y- wysoko   na kadzi transformatora liczona w cm od do u kadzi). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                          a) 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          b) 
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4. Podsumowanie  

Zbudowany autorski system pomiarowy, nazwany 8AE-WNZ, ma nast puj ce 

w a ciwo ci: zosta  zbudowany z nowoczesnych podzespo ów, ma charakter mobilny, 

pobór energii zosta  zoptymalizowany, wzmocnienie jest w pe ni kontrolowane na drodze 

programowej, dynamika zmian sygna u wej ciowego wynosi 65 dB, pozwala rejestrowa  

sygna y z o miu czujników jednocze nie, posiada szeroki zakres cz stotliwo ci 

rejestrowanych sygna ów od 20 kHz do 000 kHz, oprogramowanie dzia a w rodowisku 

LabVIEW i jest odporny na uszkodzenia mechaniczne. Wyniki uzyskane w ramach 

prowadzonych testów laboratoryjnych potwierdzaj  mo liwo  zastosowania wykonanego 

mobilnego systemu do diagnostyki transformatorów energetycznych metod  EA. 

Opracowany autorski system analizy zarejestrowanych sygna ów obejmuje 

podstawow  i zaawansowan  analiz  zarejestrowanych danych. W ramach podstawowej 

analizy danych wykonywana jest analiza sygna ów emisji akustycznej w dziedzinach 

czasu, cz stotliwo ci i czasowo-cz stotliwo ciowej. W ramach zaawansowanej analizy 

danych wykonywane jest obliczanie rozk adów amplitudowych sygna ów, obliczanie 

deskryptorów o akronimach ADC i ADP oraz wyznaczanie map deskryptorów na cianach 

bocznych transformatorów. Wyznaczone mapy deskryptorów EA opisuj  w a ciwo ci 

sygna ów EA zarejestrowanych na cianach bocznych transformatorów i s  map  

sygna ów EA na cianach bocznych transformatorów. W oparciu o wyznaczon  map  

deskryptorów dokonywana jest lokalizacja róde  wy adowa  niezupe nych autorsk  

metod  stopnia zaawansowania sygna u. 

  

Badania zosta y sfinansowane w ramach projektu N N505 466538 Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wy szego/Narodowego Centrum Nauki. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono zagadnienia zwi zane z eksploatacj  transformatorów energetycznych, które 
pracuj   
w krajowym systemie elektroenergetycznym od kilkudziesi ciu lat. Analizie poddano wyst puj ce anomalie, 
uszkodzenia i awarie w odniesieniu do czasu pracy tych urz dze . Przedstawiono stosowane narz dzia 
diagnostyczne do oceny stanu technicznego i kwalifikacji transformatorów do zabiegów wyd u ania ich 
ywotno ci. Opisano do wiadczenia zwi zane z suszeniem izolacji papierowej transformatorów oraz 

regeneracj  oleju elektroizolacyjnego w miejscu ich zainstalowania. Przytoczono przyk ady praktyczne 
podj tych dzia a . Zestawiono wnioski i literatur . 
 

. Wst p 
Jednym z istotnych zagadnie  zarz dzania systemem elektroenergetycznym jest 

zapewnienie niezawodnego zasilania odbiorców w energi  elektryczn . Bezpo redni 

wp yw na uzyskiwan  niezawodno  systemu ma stan techniczny transformatorów 

energetycznych, których du a cz  spo ród eksploatowanej aktualnie populacji to 

jednostki wyprodukowane kilkadziesi t lat temu. Maj c do dyspozycji zarówno 

zaawansowane techniki diagnostyczne, jak i nowoczesne technologie umo liwiaj ce 

wyd u enie czasu bezawaryjnej pracy transformatorów, podejmowanie decyzji 

o wycofaniu tych urz dze  z eksploatacji w oparciu jedynie o kryterium wieku jest 

ekonomicznie i technicznie nieuzasadnione. Bior c pod uwag  wymienione powy ej 

uwarunkowania oraz uwzgl dniaj c szczególn  rol , jak  odgrywa dyspozycyjno  

jednostek o napi ciu strony GN 0kV i wy szym, wypracowano  
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i usystematyzowano odpowiednie praktyki eksploatacyjne w odniesieniu do 

transformatorów o d ugim sta u pracy.  

Aby zapewni  transformatorom eksploatowanym od 20÷30 lat dalsz  bezawaryjn  prac  

przez kolejne lata, nale a o okre li  zarówno odpowiedni  polityk  diagnostyczn , jak 

i katalog dost pnych dzia a  remontowo-modernizacyjnych.  

W procesie decyzyjnym opracowanej strategii eksploatacyjnej uwzgl dniono tak e fakt, e 

konstrukcja transformatorów energetycznych wyprodukowanych w latach 70-tych, czy 80-

tych, odbiega znacznie od najnowszych rozwi za . Inna jest te  ich reakcja na pojawiaj ce 

si  zagro enia lub nara enia w sieci, w obr bie samego transformatora, jak równie  

charakter ewentualnego rozwoju uszkodze  i ich symptomy.  

2. Stan infrastruktury sieciowej w spó ce dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja  
GZE S.A. 

 TAURON Dystrybucja GZE S.A. (do listopada 20 r. Vattenfall Distribution 

Poland S.A.) jest w a cicielem i zarz dza eksploatacj  86 transformatorów 

energetycznych o napi ciu strony GN 0kV i mocy od 0MVA do 63MVA. Najstarsze 

z eksploatowanych aktualnie jednostek zosta y wyprodukowane w latach 50-tych i 60-tych 

ubieg ego stulecia. Najwi ksz  grup  w ród ca ej populacji transformatorów stanowi  

urz dzenia pochodz ce z lat 70-tych i 80-tych (rys. ). 
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Rys. . Wiek transformatorów 0kV/SN pracuj cych w spó ce TAURON Dystrybucja GZE S.A. 

Wymiana transformatorów, b d  kwalifikacja do odpowiednich zabiegów remontowo-

konserwacyjnych, dokonywana jest ka dorazowo w oparciu o rzeczywisty ich stan 

techniczny oraz jego znaczenie w strukturze zarz dzanej sieci elektroenergetycznej. 

Podejmowane decyzje ukierunkowane s  na utrzymanie niezmiennego ju  od kilku lat, 
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niskiego poziomu awaryjno ci tych urz dze  w Spó ce, który wynosi oko o 0,8% w skali 

roku. Warto  ta obejmuje przypadki, w których transformatory zosta y wy czone przez 

zabezpieczenia, a wyniki bada  poawaryjnych wykluczy y mo liwo  dalszej eksploatacji. 

Pe na statystyka, w której uj to wszystkie uszkodzenia (w tym równie  te opisane 

powy ej), jak równie  usterki i anomalie, zosta a przedstawiona na rysunku 2. 

 
Rys. 2. Statystyka uszkodze  i usterek transformatorów  

w TAURON Dystrybucja GZE S.A. w ostatnich 0-ciu latach. 

Przedstawiona statystyka wykazuje, e ka de sze  na dziesi  identyfikowanych 

nieprawid owo ci lokalizowane jest w obr bie kadzi transformatora. Tak du y odsetek 

w tym uj ciu wynika z faktu uwzgl dnienia w przedstawionej analizie tak e usterek 

o mniejszym wp ywie na bezawaryjn  prac  transformatorów (wycieków oleju, 

zawilgoconej masy osuszaj cej w odwil aczach, itp.). 

Praktyk  przyj t  (standardowa procedura eksploatacyjna) w ostatnich latach  

w TAURON Dystrybucja GZE S.A. jest prowadzenie bada  eksperckich (zlecanych do 

wyspecjalizowanych, do wiadczonych i wyposa onych w odpowiednie narz dzia 

diagnostyczne zewn trznych jednostek), maj cych na celu ocen  stanu technicznego 

transformatorów oraz prowadzenie dalszej eksploatacji tych urz dze  w oparciu o wnioski 

p yn ce z realizowanego programu diagnostyki (CBM – Condition Based Maintenance).  

Obserwuj c statystyki awarii transformatorów energetycznych, odnotowane w spó ce 

dystrybucyjnej w okresie ostatnich kilkunastu lat, mo na zauwa y , e jednostki starszej 

konstrukcji cechuje niska awaryjno , a stosunkowo du o uszkodze  odnotowano  

w przypadku urz dze  nowo wyprodukowanych. Przeprowadzona analiza nasuwa wnioski  

o potencjalnych przyczynach, w ród których uwag  zwrócono na przewymiarowan  

konstrukcj  starszych transformatorów. Dzi ki zapasom materia ów uwzgl dnianych ju  

na etapie projektowania transformatorów, urz dzenia te s  bardziej wytrzyma e na 

wszelkiego typu zak ócenia pochodz ce z sieci, czy anomalie wyst puj ce w obr bie 
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samego transformatora. Nieprawid owo ci stanowi ce realne, potencjalne zagro enie dla 

bezawaryjnej pracy transformatorów nowej generacji (np. cz stki sta e w oleju) nie 

stanowi  zagro enia w takim samym stopniu w przypadku jednostek starszych konstrukcji.  

Poni ej w tabeli  zestawiono transformatory o tej samej mocy znamionowej 25MVA, 

wyprodukowane w latach 60-tych, 80-tych i wspó cze nie oraz ich masy. Wida  tu 

wyra nie post p w projektowaniu i wykonawstwie transformatorów, umo liwiaj cy 

dokonanie znacznych oszcz dno ci materia owych. Nale y jednak mie  na uwadze ryzyko, 

e mo e prze o y  si  to w skrajnych przypadkach na obni enie trwa o ci nowego 

urz dzenia. 

   Tabela .  

Typ Rok 
produkcji 

Masa ca kowita  
[kg] 

Masa oleju  
[kg] 

TRDT 25000/ 0 963 65000 9000 

TDR3b 25000/ 0 980 54000 5300 

TOTRb 25000/ 0 2002 45500 2500 

Techniczny czas ycia transformatorów najcz ciej uto samiany jest z czasem ycia 

uk adu izolacyjnego, trwaj cy do momentu, w którym nast puje krytyczna degradacja 

izolacji uzwoje , co przek ada si  na utrat  wytrzyma o ci mechanicznej papieru, tj. przy 

DP ≤ 200. T  za  determinuj  bezpo rednio procesy cieplne. Oczywi cie nie mo na 

pomin  przy szacowaniu d ugo ci ycia transformatora energetycznego zdarze , takich 

jak zwarcia, czy przepi cia, które oddzia uj  na izolacj  w sposób gwa towny. Stopie  

zaawansowania procesów starzeniowych izolacji sta ej identyfikowany jest przez 

bezpo rednie badania stopnia polimeryzacji DP papieru lub cz ciej, zawarto ci zwi zków 

furanu rozpuszczonych w oleju.  

Podobnym procesom, powoduj cym w skutek utleniania jej powoln  degradacj , 

ulega izolacja olejowa, któr  nape niona jest kad  transformatora. Poni ej, na rys. 3 

przedstawiono zale no  stopnia degradacji oleju transformatorowego od parametrów, 

badanych  

w warunkach laboratoryjnych, w celu okre lenia stopnia jej zestarzenia. Dla zobrazowania 

stopnia zaawansowania tych procesów, przypisano im kilka typowych stanów, 

identyfikowanych w trakcie wieloletniej eksploatacji transformatora. 
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 Rys. 3. Procesy starzeniowe izolacji olejowej. 

Wskutek zachodz cych procesów utleniania materia ów elektroizolacyjnych, zarówno 

sta ych jak i oleju, jako produkty uboczne powstaj  m.in. woda, alkohole, aldehydy 

i ketony, kwasy karboksylowe oraz gazy, takie jak tlenki w gla i inne w glowodory 

oznaczane  

w chromatografii gazowej. Cz  z nich mo e wchodzi  w dalsze reakcje (równie  mi dzy 

sob ) i przyspiesza  rozwój procesów degradacji, prowadz c do wydzielania znacznych 

ilo ci osadu i wody (Rys. 4). W nast pstwie wydzielenia si  szlamu dochodzi do osadzenia 

si  jego warstwy na powierzchni cz ci aktywnej i tym samym utrudniania oddawania 

ciep a, co stanowi katalizator dalszych, negatywnych zmian w uk adzie izolacyjnym. 

Oczywistym skutkiem takiego stanu rzeczy jest os abienie wytrzyma o ci elektrycznej 

uk adu izolacyjnego i zagro enie wyst pienia awarii transformatora.  

 
Rys. 4. Wytr canie osadu w uk adzie izolacyjnym vs. napi cie powierzchniowe. 
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Dominuj cymi czynnikami wp ywaj cymi na tempo degradacji termicznej materia ów 

dielektrycznych s  temperatura oraz zawilgocenie. Ka dy transformator przeznaczony do 

pracy w naszych warunkach klimatycznych zaprojektowany jest zgodnie z wymaganiami 

okre lonymi m.in. w [2]. Wed ug wytycznych zawartych w przywo anej normie, 

temperatura najgor tszego miejsca w transformatorze nie przekracza 98°C, przy redniej 

rocznej temperaturze otoczenia 20°C, co oznacza, e w takich warunkach transformator 

powinien przepracowa  okres ok. 30 lat, zak adany przez projektanta. Aby w sposób 

przybli ony zobrazowa  wp yw zmian temperatury pracy transformatorów na procesy 

starzeniowe izolacji, wystarczy przypomnie , e przyjmuje si  [7], i  ka de zwi kszenie 

maksymalnej temperatury o 7÷ 0°C powoduje dwukrotny wzrost tempa tych procesów 

i odwrotnie – takie samo obni enie temperatury spowoduje spowolnienie tego tempa 

o po ow . Pod tym wzgl dem charakter pracy urz dze  eksploatowanych przez TAURON 

Dystrybucja GZE S.A. wp ywa korzystnie na dynamik  procesów degradacji materia ów 

dielektrycznych. Poni ej na rys. 5 i 6 przedstawiono przyk adowe charakterystyki 

obci enia transformatorów na stacjach elektroenergetycznych nale cych do Spó ki. Na 

osi „x” znajduje si  czas pracy transformatora [dni], a na osi „y” obci enie moc  czynn  

[kW]. 
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Rys. 5. Przyk adowa charakterystyk obci enia transformatora nr  – o mocy 25MVA. 
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Rys. 6. Przyk adowa charakterystyk obci enia transformatora nr 2 – o mocy 25MVA. 
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W obydwu przypadkach obci enie ci g e oscyluje w granicach 5÷8MW, przy mocy 

uzwoje  25MVA ka de. Podobny obraz obci e  obserwowany by  dla wi kszo ci 

transformatorów badanej populacji.  

Kolejnym czynnikiem skracaj cym czas ycia transformatorów jest zawilgocenie. 

Woda w uk adzie elektroizolacyjnym, prócz negatywnego wp ywu powoduj cego 

przyspieszenie procesów starzeniowych o charakterze wieloletnim, mo e równie  

w skrajnych przypadkach doprowadzi  w sposób nag y do obni enia wytrzyma o ci 

elektrycznej uk adu elektroizolacyjnego i uszkodzenia transformatora. Ma to miejsce przy 

gwa townym wzro cie temperatury najgor tszego miejsca w cz ci aktywnej 

transformatora powy ej temperatury krytycznej, która w transformatorze z normaln  

zawarto ci  wody wynosi oko o 40÷ 60°C. Gdy zawarto  wody w izolacji papierowej 

jest wysoka (powy ej 2,5% wg kryteriów DOBLE) temperatura ta obni a si  do poziomu 

mog cego wyst pi  w transformatorze za spraw  np. gwa townego wzrostu obci enia 

w warunkach normatywnie przewidzianych i uwzgl dnionych przez konstruktorów jako 

przeci eniowe. Wytworzone w takiej sytuacji i uwolnione z cz ci aktywnej p cherzyki 

gazu w obszarze wysokich napr e  elektrycznych mog  obni y  wytrzyma o  uk adu 

elektroizolacyjnego poni ej bezpiecznego poziomu. 

Pomijaj c jednak kilka wyj tkowych przypadków oraz obserwowany w okresie 

kilku ostatnich lat redni wzrost obci e  na wi kszo ci stacji elektroenergetycznych, 

mo na pokusi  si  o stwierdzenie, i  w wi kszo ci przypadków transformatory sieciowe  

o kilkudziesi cioletniej obecnie historii pracy na stacjach elektroenergetycznych 

nale cych do TAURON Dystrybucja GZE S.A. nie by y mocno obci ane, i co za tym 

idzie, wnioskowa  niewielki stopie  degradacji uk adu izolacyjnego w tych 

transformatorach. Sk ania to do utrzymania tych jednostek w eksploatacji na przestrzeni 

kolejnych kilkunastu lat, wymagaj c jedynie stosowania relatywnie nie drogich zabiegów 

uzdatniaj cych oraz konserwacyjno-remontowych wykonywanych na miejscu 

zainstalowania transformatorów. 

3. Narz dzia diagnostyczne wspomagaj ce kwalifikacj  transformatorów do 
zabiegów wyd u aj cych ycie tych urz dze  

 Realizowany program diagnostyczny transformatorów 0kV/SN ma pozwoli  na 

uzyskanie pe nej oceny ich stanu technicznego, okre lenie przyczyn i zlokalizowanie 

ewentualnych negatywnych zmian w ich obr bie, i dzi ki temu okre lenie mo liwo ci 

eksploatacyjnych w szerszej perspektywie czasowej oraz odpowiednio wczesne 

zaplanowanie i przeprowadzenie dzia a  zapobiegawczych i naprawczych.  
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Dzi ki zastosowaniu narz dzi stosowanych we wspó czesnej diagnostyce 

transformatorów energetycznych, bez demonta u jednostek ze stanowiska pracy, czy 

wyjmowania cz ci aktywnej z kadzi, mo liwa jest precyzyjna ocena stanu technicznego 

poszczególnych elementów transformatora, które maj  decyduj cy wp yw na niezawodn  

prac  tych urz dze  i w konsekwencji ca ego systemu elektroenergetycznego. 

W energetyce wiatowej formu owane s  wytyczne, które s u  identyfikacji  

i klasyfikacji jednostek pod wzgl dem ich przydatno ci do eksploatacji i maj cych na celu 

ujednolicenie procedur zwi zanych z zarz dzaniem maj tkiem sieciowym. W Spó ce 

TAURON Dystrybucja GZE S.A. przyj to do stosowania kryterium, w my l którego 

transformatorom, lub poszczególnym jego elementom, przypisuje si  jeden z czterech 

stanów technicznych (Tabela 2). Dla porównania, równie  w tabeli 2, zestawiono 

opracowany w National Grid  w Wielkiej Brytanii [8] indeks stanu technicznego AHI 

(Asset Health Index), maj cy s u y  szacowaniu pozosta ego czasu ycia eksploatowanych 

transformatorów. 

Tabela 2. 

Definicja 
Stan Indeks 

AHI wg [6] wg [8] 

Normalny 4 Bez oczywistych problemów. Nie potrzeba przeprowadza  adnych zabiegów 
eksploatacyjnych. Brak oznak degradacji. 

Ostrzegawcz
y 3 

Nie ma znacznego wp ywu na 
niezawodno  krótkoterminow .  
W przypadku nie podj cia 
zapobiegawczych zabiegów 
eksploatacyjnych mo e mie  
niekorzystny wp yw na niezawodno  
d ugoterminow . 

Transformator ze znanymi defektami. 
Bez aktywnych uszkodze . 

2c Transformator z uszkodzeniem 
niepog biaj cym si . 

2b 

Transformator z uszkodzeniem 
pog biaj cym si . Oczekiwane 
osi gni cie AHI =  w ci gu 5 ÷ 0 
lat. 

Alarmowy 

2a 

Mo e pozosta  w eksploatacji. 
Niezawodno  krótkoterminowa 
najprawdopodobniej obni ona. 
Poprawa stanu technicznego w drodze 
podj cia zapobiegawczych zabiegów 
eksploatacyjnych mo e by  
niemo liwa. Transformator z uszkodzeniem 

pog biaj cym si . Oczekiwane 
osi gni cie AHI =  w ci gu 5 lat. 

Awaryjny  

Nie mo e pozosta  w eksploatacji. 
Wymagane podj cie zapobiegawczych 
zabiegów eksploatacyjnych przed 
ponownym w czeniem (mog  okaza  
si  nieefektywne kosztowo, co 
prowadzi do konieczno ci wymiany). 

Wymagana wymiana. Mo liwo  
uszkodzenia w ci gu 5 lat. 
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Poprawna ocena stanu technicznego transformatora nie mo e ogranicza  si  jedynie do 

interpretacji bie cych wyników bada  i pomiarów, a winna opiera  si  o:  

bezwzgl dn  ocen  uzyskanych rezultatów, 

ocen  dynamiki zmian mierzonych parametrów, 

ocen  zagro enia w oparciu o znajomo  mechanizmów powstawania uszkodze , 

porównanie z wielko ciami odniesienia (wyniki bada  fabrycznych, przebiegi 

wzorcowe, itp.), 

analiz  trendów uzyskiwanych wyników, 

analiz  statystyczn  uzyskiwanych wyników. 

Dla dope nienia powstaj cej syntezy wniosków, ka dorazowo uwzgl dniane powinny by  

informacje w postaci: 

historii eksploatacji i ewentualnych zdarze  w trakcie jej prowadzenia, 

przebiegu i zakresu wykonanych napraw, modernizacji czy remontów, itp.  

W celu okre lenia stanu technicznego badanego transformatora wykorzystuje si  narz dzia 

zaliczane do dwóch g ównych grup: „on-line” i „off-line”, wzajemnie si  uzupe niaj cych  

i wspomagaj cych. Prowadzona dla omawianej populacji transformatorów diagnostyka 

ukierunkowana jest na dok adn  identyfikacj  oraz, co równie wa ne, lokalizacj  

ewentualnych zagro e , które determinuj  mo liwo  podj cia decyzji o dalszym 

post powaniu z transformatorem (pozostawieniu w eksploatacji, przeprowadzaniu 

zabiegów maj cych na celu wyd u enie ich czasu bezawaryjnej pracy lub wycofaniu 

z eksploatacji).  

Poni ej przedstawiono poszczególne elementy transformatora wraz z metodami bada  

s u cymi konkretnie indywidualnej ocenie ich stanu technicznego, daj cymi zarazem 

kompletny obraz stanu technicznego jednostki (Tabela 3). 
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   Tabela 3. 

Wyró niony element 
konstrukcji 

transformatora 

Metody bada  stosowane w 
diagnostyce 

Najcz stsze usterki i anomalie 
stwierdzane w badanych 

transformatorach 

Obwód magnetyczny 

Analiza wibroakustyczna 
umo liwiaj ca ocen  stanu rdzenia 

Analiza chromatograficzna gazów 
rozpuszczonych w oleju DGA 

Grzanie elementów konstrukcyjnych 
obwodu magnetycznego. Luzy  
w elementach ci gaj cych i 
prasuj cych elementy obwodu 
magnetycznego. 

Uk ad izolacyjny 

Pomiary wspó czynnika stratno ci tgδ  

Pomiar rezystancji izolacji 

Badanie stopnia zawilgocenia izolacji 
sta ej metod  FDS 

Pomiar intensywno ci wy adowa  
niezupe nych (PD) metod  akustyczn  
wraz z lokalizacj  miejsca ich generacji 

Analiza chromatograficzna gazów 
rozpuszczonych w oleju DGA 

Analiza zawarto ci zwi zków furanu 

Badanie w a ciwo ci oleju: 

• dielektryczne 
• fizykochemiczne 
• zawarto  wody 

Zawilgocenie i zestarzenie uk adu 
izolacyjnego.  

Uzwojenia i odp ywy 

Diagnostyka stanu mechanicznego 
uzwoje  metod  FRA 
Pomiar intensywno ci wy adowa  
niezupe nych (PD) metod  akustyczn  
wraz z lokalizacj  miejsca ich generacji 

Pomiar rezystancji uzwoje  

Pomiar pr dów magnesuj cych 

Pomiar reaktancji rozproszenia 

Badanie termowizyjne rozk adu 
temperatury p aszcza kadzi i osprz tu 

Poluzowane po czenia odp ywów 
uzwoje  z izolatorami przepustowymi. 
Uszkodzenia dynamiczne i zwarcia 
zwojowe. 

Podobci eniowy 
prze cznik zaczepów 

Pomiar czasów w asnych PPZ  

Badanie mocy pobieranej przez uk ad 
nap dowy PPZ 

Badanie termowizyjne rozk adu 
temperatury  

Nieprawid owa regulacja PPZ. Usterki 
uk adu nap dowego PPZ. Zwarcia lub 
przerwy na stykach g owicy 
prze cznika.  

Izolatory przepustowe 
Pomiary wspó czynnika stratno ci tgδ  

Badanie termowizyjne rozk adu 
temperatury  

Uszkodzenia mechaniczne porcelany. 
Grzanie poluzowanych po cze  
rubowych. Wycieki oleju wskutek 

wad monta owych lub z ej jako ci 
uszczelek 

Kad  Ogl dziny zewn trzne Wycieki oleju. Uszkodzenia pow oki 
lakierniczej i korozja p aszcza kadzi.  
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Poni ej, na rysunku 7, przedstawiono rozk ad statystyczny nieprawid owo ci 

stwierdzanych na podstawie prowadzonych bada  diagnostycznych. 

 
Rys. 7. Statystyka uszkodze  i usterek wykrywanych w trakcie bada  diagnostycznych  

transformatorów nale cych do TAURON Dystrybucja GZE S.A. w ostatnich 5-ciu latach. 

W tabeli 4 przedstawiono reprezentatywn  grup  jednostek, w których stwierdzono 

wyst powanie najpowszechniejszych anomalii wykrywanych w ramach prowadzonych 

bada  diagnostycznych transformatorów o czasie eksploatacji przekraczaj cym 30 lat. 

   Tabela 4. 

Transformator Rok 
produkcji 

Moc 
[MVA] 

Zawilgocenie 
izolacji 

papierowej 
[%] 

Zawarto  
2FAL 
[ppm] 

Zawarto  
wody 
[ppm] 

Liczba 
kwasowa 

[mgKOH/g] 

TONR 6000/ 0 958 6 3,6 0,4  6 0, 7 

PDRUF 40000/ 0 96  3 ,5/20/20 2,4 0,2 9 0, 8 

TTUS-HSCNL 96  3 ,5/20/20 2,4 brak 3 0,22 

TR 0000/ 0 969 0 2,5 ladowa 9 0,08 

TRDT 25000/ 0 972 25 2,5 brak 3 0,02 

TRDT 32000/ 0x 976 32/ 6/ 6 ,7 brak 2 0,06 

Z danych zamieszczonych na rysunku nr 7 oraz w tabeli 4 wynika, e g ównymi 

problemami technicznymi napotykanymi w transformatorach eksploatowanych od 

kilkudziesi ciu ju  lat w TAURON Dystrybucja S.A. s  nieprawid owo ci zlokalizowane 

w podobci eniowych prze cznikach zaczepów (g ównie w g owicach), zawilgocenie 

uk adu izolacyjnego, zestarzenie izolacji olejowej, oraz drobne usterki w postaci wycieków 

oleju, zawilgoconego silika elu, korozji poszycia kadzi, itp. Rzadziej identyfikowane s  

deformacje uzwoje , czy anomalie w obwodzie magnetycznym. W przypadku uszkodze  

o charakterze krytycznym, b d  stwierdzonej degradacji izolacji papierowej w stopniu 
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zagra aj cym dalszej bezawaryjnej pracy jednostki, transformatory s  dora nie 

wymieniane na nowe lub pochodz ce z rezerwy. Dla jednostek, dla których rezultaty 

prowadzonej diagnostyki nie ujawniaj  zaawansowanego stopnia degradacji izolacji 

papierowej, podejmuje si  decyzj  o zastosowaniu procedur maj cych na celu popraw  

stanu technicznego w obszarze, w którym wykryto anomalie. W ród zabiegów przyj tych 

do stosowania w praktyce eksploatacyjnej, prócz zaliczanych do standardowych 

realizowanych przez s u by serwisowe Grupy TAURON, przyj to do stosowania: 

przegl dy podobci eniowych prze czników zaczepów, 

suszenie izolacji papierowej na miejscu zainstalowania transformatora, 

regeneracj  oleju elektroizolacyjnego z udzia em ziemi okrzemkowej. 

Poni ej przedstawiono do wiadczenia zebrane na podstawie dotychczas przeprowadzo-

nych prac ukierunkowanych na wyd u enie czasu ycia transformatorów energetycznych 

w spó ce TAURON Dystrybucja GZE S.A. 

4. Przyk ady praktyczne 
4. . Przegl dy podobcia eniowych prze czników zaczepów 
 Przegl dy prze czników zaczepów s  regularnie i od wielu ju  lat wykonywane 

dla transformatorów pracuj cych na stacjach elektroenergetycznych nale cych do 

TAURON Dystrybucja GZE S.A. Wypracowana metodologia i jej skuteczno  zosta y 

wielokrotnie sprawdzone i potwierdzone. 

Prócz ca ego zakresu realizowanych prac ukierunkowanych na przywrócenie pe nej 

sprawno ci technicznej prze cznika, i tym samym transformatora, w trakcie ich realizacji 

weryfikowana jest szczelno  komory g owicy PPZ. W przypadku stwierdzenia 

nieszczelno ci, informacja ta jest odnotowywana w bazie danych transformatorów  

i uwzgl dniana przy interpretacji wyników analizy chromatograficznej gazów 

rozpuszczonych w oleju (DGA).  

W przypadkach, gdy stan techniczny g owicy wykazuje nadmierne zu ycie 

elementów konstrukcyjnych, w stopniu wymagaj cym ich wymiany, ze wzgl du na 

czasoch onno  prac z tym zwi zanych, uszkodzon  g owic  zast puje si  g owic  

rezerwow  (dostarczan  przez Wykonawc ), a uszkodzon  poddaje si  naprawie 

w warsztacie. Umo liwia si  w ten sposób szybkie zako czenie prac i po wykonaniu 

pomiarów weryfikuj cych ich skuteczno , ponowne uruchomienie sprawnego ju  

transformatora. 
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4.2. Suszenie izolacji sta ej transformatorów na miejscu ich zainstalowania 

W zwi zku z relatywnie cz sto spotykanym problemem nadmiernego zawilgocenia 

uk adu izolacyjnego transformatorów o d ugim czasie eksploatacji, opracowano i wdro o-

no do stosowania metod  suszenia izolacji sta ej transformatorów na miejscu ich 

zainstalowania. Metoda stosowana jest z powodzeniem równie  dla transformatorów 

zaliczanych do grupy I, o znacznym stopniu zawilgocenia izolacji sta ej (nawet powy ej 

3,5%). 

Ka dorazowo, dla konkretnego transformatora, metoda suszenia dostosowana 

zostaje do faktycznego zawilgocenia jego uk adu izolacyjnego oraz konstrukcji kadzi 

i wytrzyma o ci ca ej konstrukcji (w tym komory PPZ, uk adu ch odzenia, itp.) na 

dzia anie pró ni. Zawilgocenie izolacji papierowej okre lane jest dzi ki zastosowaniu 

badania metod  spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie cz stotliwo ci (FDS), 

umo liwiaj cego wiarygodne okre lenie redniej zawarto ci wody w izolacji sta ej badanej 

jednostki oraz ocen  zagro enia uszkodzeniem jednostki w eksploatacji.  

 W efekcie przeprowadzonego suszenia, rednia zawarto  wody w izolacji 

papierowej zostaje obni ona do bezpiecznego dla dalszej pracy transformatora poziomu, 

nie przekraczaj cego ,5%. 

4.2. . Transformator sieciowy 25MVA, 0/20/6,6kV, rok budowy: 976 

 Na podstawie wyników bada  diagnostycznych, stwierdzono, e rednia zawarto  

wody w izolacji papierowej badanej jednostki wynosi oko o 3,5%, co oznacza wysoki 

stopie  zawilgocenia izolacji sta ej. Stan taki wymaga  podj cia skutecznych i niezw o-

cznych dzia a , ze wzgl du na realne zagro enie dla bezawaryjnej pracy transformatora. 
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Rys. 9. Przebieg procesu suszenia i jego efektywno  oceniana na poszczególnych etapach. 

W wyniku zastosowania opracowanej metody suszenia, zawarto  wody w izolacji sta ej 

zosta a obni ona do bezpiecznego dla dalszej pracy urz dzenia poziomu, który po 

zako czeniu prac wyniós  oko o , %. 
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4.3. Regeneracja oleju transformatorowego z udzia em ziemi okrzemkowej   

 Statystycznie najcz stszym problemem identyfikowanym w prowadzonej 

diagnostyce transformatorów eksploatowanych od kilkudziesi ciu lat, jest zestarzenie 

izolacji olejowej. W roku 20 0, w ówczesnym Vattenfall Distribution Poland S.A. podj to 

decyzj  o wprowadzeniu do stosowania w Spó ce regeneracji oleju elektroizolacyjnego  

z zastosowaniem glinki fulerskiej. Od tamtego czasu regeneracj  oleju przeprowadzono  

w pi ciu transformatorach, a dalsze cztery zosta y zaplanowane na rok bie cy.  

W tabeli 5 zestawiono wyniki bada  i pomiarów parametrów oleju wykonanych przed, 

zaraz po oraz w odst pach roku i dwóch lat po przeprowadzeniu regeneracji. 

Transformator, dla którego przeprowadzono zabieg regeneracji to jednostka wyproduko-

wana w roku 964, w której olej przed przyst pieniem do regeneracji posiada  cechy oleju 

silnie zestarzonego. Dla zaprezentowania efektywno ci metody regeneracji zestawiono 

parametry oleju mierzone w warunkach laboratoryjnych wg wymaga  stosownych norm 

oraz Instrukcji Eksploatacji Transformatorów – wyd. 2006r. 

 Tabela 5. 

Rodzaj badania Przed 
regeneracj  

Po 
regeneracji 

Po roku od 
regeneracji 

Po dwóch 
latach od 

regeneracji 

Warto ci 
wymagane  

wg IET 

Barwa 7 2 2 2 nie 
okre lona 

Klarowno  m tny klarowny klarowny klarowny klarowny 
Zawarto  wody wydzielonej nie zawiera nie zawiera nie zawiera nie zawiera nie zawiera 

Zawarto  sta ych cia  obcych 
zawiera 

wydzielony 
osad 

nie zawiera nie zawiera nie zawiera nie zawiera 

Zawarto  wody met.  
K. Fischera [ppm] 

4 
przy temp. 
oleju 34°C 

3 
przy temp. 
oleju 27°C 

4 
przy temp. 
oleju 0°C 

9 
przy temp. 
oleju 40°C 

≤ 25  
w temp. 

oleju 50°C 

Liczba kwasowa 
[mgKOH/gol] 

0,3  0,0  0,02 0,04 ≤ 0,3 

Temperatura zap onu [°C] 50 48 46 46 ≥ 30 
Napi cie przebicia [kV] 65 82 8  76 ≥ 40 

20°C 5,  x 0 0 8,2 x 0 2 4,6 x 0 2 2,8 x 0 2  Rezystywno  ρ 
[Ωm] w temp. 50°C ,0 x 0 0 5,3 x 0  3,3 x 0  ,4 x 0  ≥ 5,0 x 09 

20°C 0,0048 0,0003 0,0003 0,0007  Wspó czynnik strat 
dielektrycznych tgδ  
w temp. 50°C 0,0 70 0,002  0,0020 0,0033 ≤ 0,08 

Napi cie powierzchniowe 
[mN/m] 7 46 44 43 ≥ 20 

Wska nik polarno ci  – n2 0,0686 0,0 83 0,0 9  0,0 94 ≤ 0,0600 
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Zawarte powy ej dane oraz zgromadzone do dnia dzisiejszego do wiadczenia, zebrane na 

podstawie prac przeprowadzonych dla transformatorów pracuj cych w polskim systemie 

elektroenergetycznym, potwierdzaj  zasadno  stosowania technologii regeneracji oleju  

z u yciem ziemi okrzemkowej w celu przywrócenia pierwotnych warto ci parametrów 

dielektrycznych i fizyko-chemicznych izolacji ciek ej, a tym samym wyd u enia 

ywotno ci transformatorów. 

5. Wnioski 

Cz  spo ród eksploatowanej aktualnie w krajowym systemie elektro-

energetycznym populacji transformatorów to jednostki o kilkudziesi cioletniej 

historii pracy, w ród których wi kszo  jest w dobrym stanie technicznym, co 

potwierdzaj  prowadzone badania diagnostyczne. Ich utrzymanie w dalszej 

eksploatacji jest mo liwe przy relatywnie niewielkich nak adach finansowych. 

Prawid owo realizowany program diagnostyczny stanu technicznego 

transformatorów umo liwia optymalne dokonywanie wyboru jednostek, do 

wykonania zabiegów regeneracyjnych. Tylko w takich przypadkach zastosowane 

dzia ania dadz  oczekiwany efekt w postaci poprawy stanu technicznego i tym 

samym wyd u enia bezawaryjnej pracy tych urz dze . 

Koszt wykonania zabiegów zaprezentowanych w niniejszym artykule, w odniesie-

niu do jednego transformatora, to rz d kilku, maksymalnie kilkunastu procent (przy 

za o eniu zastosowania wszystkich z opisanych technologii dla jednego 

urz dzenia) ceny nowego transformatora o tej samej mocy znamionowej. Stanowi 

to ekonomiczne uzasadnienie podejmowanych dzia a  

Zabiegi zaprezentowane w referacie umo liwiaj  przy niewielkich nak adach 

inwestycyjnych wyd u y  czas bezpiecznej eksploatacji transformatorów  

w horyzoncie dalszych 0÷ 5 lat, czego dowodz  prowadzone badania w trakcie 

dalszej eksploatacji tych urz dze . 
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WP YW CZYNNIKÓW ZEWN TRZNYCH NA WYNIK POMIARU tg  
I POJEMNO CI IZOLATORÓW PRZEPUSTOWYCH 

 
 

Jerzy Buchacz Zbigniew Szyma ski 

ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.  

 
Streszczenie 
W artykule przedstawiono wp yw czynników zewn trznych na wyniki pomiarów 
wspó czynnika strat dielektrycznych tg  i pojemno ci izolatorów na wy czonym 
transformatorze, a tak e metodami on-line, przy napi ciu roboczym. Omówiono 
stosowane metody i podano przyk ady bada  izolatorów, wskazuj c na ró nice 
w interpretacji wyników. Zestawiono wnioski i literatur . 

 
. Wst p 

Uszkodzenia izolatorów przepustowych s  jedn  z najcz stszych przyczyn awarii 

transformatorów. Na podstawie danych Grupy Roboczej CIGRE WG A2. 43  ocenia si , 

e w przypadku najpowa niejszych awarii, po czonych z po arem, odsetek ten si ga 56%. 

Prowadzona w kraju diagnostyka polegaj ca na pomiarach izolatorów wykonywanych 

podczas bada  okresowych transformatorów, czyli w tzw. trybie off-line, pozwoli a 

w wielu przypadkach na wykrycie ich uszkodze  we wczesnym stadium, a wymiana 

wadliwych urz dze  na nowe przyczyni a si  w istotny sposób do zmniejszenia ilo ci 

awarii. Jednak e s  to dzia ania niewystarczaj ce, zw aszcza w przypadku izolatorów 

o ponad 20-letniej eksploatacji. Przyczyn  tego stanu mo e by  brak zró nicowania 

cz sto ci wykonywania bada  okresowych transformatorów nowych, jak równie  o d ugim 

czasie pracy. Obecnie jednostki grupy pierwszej badane s  w odst pach dwuletnich, 

a grupy drugiej – w pi cioletnich, co nie pozwala na ocen  stanu izolatorów w okresie 

mi dzy pomiarami. St d popraw  kontroli ich stanu technicznego mo na uzyska  albo 

poprzez zwi kszenie cz sto ci bada , albo wprowadzenie diagnostyki on-line, 

realizowanej za pomoc  urz dze  zainstalowanych na izolatorach na sta e.  
                                                 
 Transformer Bushing Reliability  
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Podstawowymi parametrami izolatorów, mierzonymi zarówno w trybie off-line, jak 

i on-line, s : wspó czynnik strat dielektrycznych tg  i pojemno  izolatora mi dzy 

zaciskiem liniowym i zaciskiem pomiarowym. Z uwagi na konieczno  porównywania 

wyników otrzymanych przy pomocy metod off-line i on-line, w niniejszym opracowaniu 

zostan  omówione podobie stwa i ró nice mi dzy nimi, a tak e czynniki zewn trzne 

maj ce wp yw na wynik pomiaru oraz na zwi zane z tym decyzje eksploatacyjne. 

2. Pomiar w trybie off-line 

Badania izolatorów na wy czonym z zasilania transformatorze, maj ce na celu 

okre lenie wspó czynnika stratno ci dielektrycznej tg  i pojemno ci s  najcz ciej 

wykonywane w dwóch uk adach pomiarowych: 

 I - zacisk liniowy w stosunku do izolowanego zacisku pomiarowego (rys. a),  

 II - zacisk pomiarowy w stosunku do uziemionego zacisku liniowego (rys. b). 

a). uk ad I – UST, pomiar tg  i C  b). uk ad I – UST, pomiar tg 2 i C2 

Rys. . Uk ady do pomiaru tg  i pojemno ci C izolatorów przepustowych 
 

Najcz ciej przyjmuje si , e dopuszczalna warto  tg  (w izolatorach typu OIP) 

w uk adzie I wynosi 0,7%, przy temperaturze izolatora 20°C, natomiast pojemno  C  nie 

powinna ró ni  si  wi cej ni  o 0% od pojemno ci znamionowej [ ]. Jednak mimo 

bardzo d ugiej tradycji wykonywania tego badania, nadal wyst puj  trudno ci 

w interpretacji wyników, spowodowane przez wp yw warunków, w jakich dokonywany 

by  pomiar. 

G ównymi czynnikami wp ywaj cymi na wynik pomiaru tg  s : 

warto  napi cia pomiarowego, 

temperatura, 

zawilgocenie izolatora. 
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Napi cie przyk adane do izolatora w uk adzie pomiarowym „I” zwykle wynosi od 

2 do 2kV i jest wielokrotnie ni sze od napi cia znamionowego. Ró nica ta ma znaczenie 

w przypadku izolatorów wykazuj cych uszkodzenia/defekty [2], natomiast dla izolatorów 

bez uszkodze  zale no  tg  od napi cia jest pomijalna (rys. 2). 

 
Rys. 2. Zale no  warto ci wspó czynnika strat tg  izolatora przepustowego od napi cia 

Na przedstawionym wykresie zarówno izolator „zdrowy”, jak i z wewn trznym 

defektem nie wykazuje wyst powania ró nic w wielko ci tg  przy napi ciu równym 0% 

do 20% napi cia znamionowego, natomiast ró nice zwi kszaj  si  widocznie wraz ze 

wzrostem napi cia. Oznacza to, e cz  defektów nie zawsze jest mo liwa do 

zdiagnozowania w czasie pomiarów miernikiem tg , który pozwala na podanie napi cia 

maksymalnie 

do 2 kV. 

Wp yw temperatury na wynik pomiaru mo e by  uwzgl dniony przez zastosowanie 

wspó czynników korekcyjnych (rys.3), które niekiedy s  podawane przez producentów 

przyrz dów do pomiaru wspó czynnika strat, dla konkretnych typów izolatorów [3], 

jednak e wyst puje tu problem prawid owego okre lenia temperatury przepustu, z uwagi 

na jej niejednorodny rozk ad (rys.4). 
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Rys.3. Wspó czynniki korekcyjne tg  dla izolatorów ró nych typów wg [3] 

 
Rys.4. Rozk ad temperatury wzd u  pnia izolatora przepustowego [4] 

Ponadto na zale no  tg  od temperatury silnie oddzia uje zawilgocenie izolatora 

[5] (rys. 5), którego wp yw na warto  wspó czynnika strat dielektrycznych przy 20°C 

ujawnia si  dopiero przy poziomie ok. 3%.  

 
Rys. 5. Wykresy wspó czynnika strat dielektrycznych w funkcji temperatury 

i stopnia zawilgocenia [5] 

Zawarto  wody w izolacji przepustu powoduje jego przyspieszone starzenie, zwi kszaj c 

prawdopodobie stwo wyst pienia uszkodzenia. 
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3. Metody pomiaru izolatorów przy napi ciu roboczym (on-line) 

W trybie on-line ocena stanu technicznego izolatorów przepustowych bazuje na 

badaniach wykonywanych przy wykorzystaniu zacisku pomiarowego izolatora. 

Stosowane s  dwie metody bada  [6]: 

- porównawcza (referencyjna), 

- sumy pr dów. 

3.  Metoda porównawcza 

Metoda wykorzystuje uk ad analogiczny do mostka Scheringa, przy czym jako 

kondensator referencyjny jest u ywany izolator pracuj cy na tej samej fazie napi cia, 

o znanej pojemno ci i wspó czynniku strat (rys. 6).  

  
Rys. 6. Metoda pomiaru on-line z wyko-
rzystaniem izolatora referencyjnego 

Rys. 7. Pomiar on-line w u yciem 
przek adnika napi ciowego jako ród a 
napi cia odniesienia 

Istnieje równie  inny wariant metody porównawczej, gdzie obiektem referencyjnym jest 

przek adnik napi ciowy, a urz dzenie pomiarowe oblicza tg  i pojemno  izolatora na 

podstawie warto ci napi cia linii WN, nat enia pr du pojemno ciowego oraz ró nicy faz 

pomi dzy pr dem, a napi ciem (rys.7). 

Metoda porównawcza pozwala na pomiar pojedynczych izolatorów, a otrzymywane 

wyniki mog  by  porównywane z warto ciami tg  i pojemno ci uzyskiwanymi metod  off-

line. 

Monitorowanie on-line 3 izolatorów przepustowych strony GN transformatora wymaga 

pod czenia do przek adnika napi ciowego ka dej fazy. (rys. 8). 
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Rys.8. U ycie przek adników napi ciowych jako róde  napi cia odniesienia 

3.2 Metoda sumy pr dów 
 

W uk adzie trójfazowym, przy izolatorach o identycznych w a ciwo ciach 

dielektrycznych, wektorowa suma ich pr dów up ywu powinna by  równa zeru (rys. 9).  

 

 
Rys. 9. Schemat pod czenia uk adu monitoringu wykorzystuj cego sum  pr dów 

W rzeczywisto ci, izolatory zawsze nieco si  ró ni , a napi cia fazowe nie s  takie same. 

Je eli w chwili uruchomienia uk adu pomiarowego, suma pr dów zostanie sprowadzona 

do zera, to ka da zmiana pojemno ci i/lub wspó czynnika tg  izolatorów spowoduje 

wzrost wektora sumy pr dów [7] tzw. pr du niezrównowa enia. W metodzie „sumy 

pr dów” amplitudy pr dów pojemno ciowych izolatorów oraz ró nice faz mi dzy nimi 

s u  do obliczenia wska ników odpowiadaj cych zmianom pojemno ci i tg  izolatorów 

(rys. 0). 

 
Rys. 0. Zmiana wektora sumy pr dów 
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a) suma zrównowa ona do 0 
b) zmiana pr du I0

A fazy A wskutek zmiany tg  izolatora fazy A – nowy pr d I’A. 
(wektor niezrównowa enia I’  odpowiada zmianie tg  i jest skierowany tak jak wektora 
napi cia VA0) 

c) zmiana wektora sumy pr dów spowodowana zmian  pojemno ci izolatora fazy A.  
(dodatkowy pr d I”A jest prostopad y do wektora napi cia VA. Nowy wektor sumy 
pr dów I”  jest skierowany wzd u  wektora pr du IA).  

 

W porównaniu do pomiarów off-line, czy te  metod referencyjnych, w metodzie sumy 

pr dów korzysta si  z mniejszej ilo ci dost pnych danych (tabela ). 
Tabela . Wielko ci dost pne podczas pomiarów izolatorów 

Wielko  
Pomiar off-line i metoda 
porównawcza z u yciem 

przek adnika WN 
Metoda sumy pr dów 

Napi cie przy o one do izolatora 
* + - 

Pr d up ywu + + 
K t fazowy mi dzy napi ciem 
a pr dem up ywu + - 

Cz stotliwo  + + 
*napi cie przy o one do izolatora przy pomiarze off-line wynosi max. kilkana cie kV, przy badaniu on-line 
metod  porównawcz  jest to napi cie robocze 
 
Pomimo konieczno ci wykonywania z o onych oblicze  przy obróbce danych, metoda 

sumy pr dów jest najcz ciej stosowan  metod  badania izolatorów w trybie on-line. 

Spowodowane jest to m.in. atwo ci  monta u – wszystkie elementy urz dzenia 

pomiarowego znajduj  si  na transformatorze. 

3.3 Wp yw czynników zewn trznych na dok adno  pomiaru w metodach on-line 

G ównymi czynnikami wp ywaj cymi na dok adno  pomiaru metodami 

referencyjnymi s : 

zmiana napi cia uziemiaj cego, 

b d systematyczny czujników montowanych na izolatorach, 

temperatura izolatorów przepustowych. 

Warto  i faza napi cia uziemiaj cego w otoczenia transformatora zmieniaj  si  

w czasie, zale  m.in. od obci enia oraz interferencji linii napowietrznych. Schemat 

uk adu przedstawiaj cego wp yw uziemienia przedstawiono na rysunku .  
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Oznaczenia: 
IAC - ród o pr dowe odwzorowuj ce pr d up ywu 
        p yn cy przez izolator, 
UAC - ród o napi ciowe okre laj ce potencja  
          uziemienia, 
Z  - impedancja czujnika pomiarowego 
      zamontowanego na izolatorze przepustowym, 
Z2 - impedancja uk adu pomiarowego.  
 

 
Rys. . Schemat przedstawiaj cy wp yw uziemienia na dok adno  pomiaru. 

 

Jak wykazano w [2] zmiana k ta fazowego napi cia uziemienia wzgl dem pr du 

up ywu o ° powoduje wzrost tg  o ok. 0,067% (odpowiednio 5° zmienia tg  

o 0,335%). 

Wp yw temperatury i zawilgocenia na wyniki pomiarów metodami 

porównawczymi jest analogiczny jak w metodach off-line (p. wy ej), przy czym 

dodatkowo ujawnia si  wp yw ró nicy temperatur izolatora badanego i referencyjnego. 

Metoda sumy pr dów z zasady kompensuje niektóre niekorzystne czynniki jak np. b d 

systematyczny czujników, czy te  wp yw napi cia uziemiaj cego, jednak jest wra liwa na 

inne jak np.: 

− zmiana warto ci napi  fazowych, 

− zmiana k tów fazowych mi dzy napi ciami. 

Czynnik te powoduj  niewielkie zmiany pr du niezrównowa enia [8]. 

4. Przyk ady interpretacji wyników pomiarów izolatorów przepustowych 
w eksploatacji 

Jak wynika z przedstawionych rozwa a , pomiar parametrów izolatorów wymaga 

uwzgl dnienia szeregu czynników maj cych wp yw na ich ocen . Brak ró nic 

w pomierzonych wielko ciach C  i tg  w stosunku do warto ci fabrycznych jednoznacznie 

potwierdza dobry stan izolatora, w przeciwnym razie mo na spodziewa  si  wyst powania 

defektów wewn trznych. W takim przypadku istotne jest okre lenie charakteru zmiany, 

która mo e wskazywa  na rodzaj lub miejsce wyst powania defektu.  

4.  Przyk ad pomiarów off-line 

Pomiary izolatorów przepustowych wykonywane s  w ró nych warunkach 

atmosferycznych, co powoduje mo liwo  pope nienia b dów przy ocenie ich stanu 

technicznego. W tabeli 2 przedstawiono wyniki pomiarów wykonanych w ró nych 
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warunkach pogodowych. Pierwsze pomiary wykonano w temperaturze 3˚C przy znacznej 

wilgotno ci powietrza, a uzyskane wyniki przekracza y warto ci dopuszczalne. Dla 

sprawdzenia rzeczywistego stanu tych izolatorów, powtórne pomiary wykonano w dobrych 

warunkach pogodowych i temperaturze 5˚C, a oceny dokonano na podstawie analizy 

wp ywu czynników zewn trznych na wynik pomiaru. Pozwoli o to na uruchomienie 

transformatora, którego bezawaryjna praca w okresie kilku lat potwierdzi a trafno  oceny 

stanu izolatorów. Brak analizy i decyzji o przeprowadzeniu drugiej serii pomiarów 

doprowadzi by do odstawienia transformatora z eksploatacji i konieczno ci wymiany 

izolatorów. 

 

Tabela 2. Wyniki pomiarów wykonanych w ró nych warunkach pogodowych 
Pomiar I, (du a wilgotno  powietrza) temperatura 3°C 

Up tg  Cx 
Typ izolatora Zamontowany 

na fazie Uk ad *) 
[kV] [%] [pF] 

I 0 2,09 276,8 Haefely C4RPT 
45/275-800 2A 

II 2 2,5  545 

I 0 0,95 300,9 Haefely C4RPT 
45/275-800 2B 

II 2 ,93 20 5 

I 0 , 5 303,4 Haefely C4RPT 
45/275-800 2C 

II 2 2,35 65  

Pomiar II, temperatura 5°C 

I 0 0,76 273,2 Haefely C4RPT 
45/275-800 2A 

II 2 ,00 5 0 

I 0 0,6  300,7 Haefely C4RPT 
45/275-800 2B 

II 2 ,24 997 

I 0 0,77 302,2 Haefely C4RPT 
45/275-800 2C 

II 2 ,47 6 8 
  
*) I - pomiar w uk adzie zacisk liniowy w stosunku do izolowanego zacisku pomiarowego. 
    II - pomiar w uk adzie zacisk pomiarowy w stosunku do uziemionego zacisku liniowego. 

4.2 Przyk ad pomiarów on-line 

Ci g  kontrol  stanu technicznego izolatorów zapewniaj  jedynie pomiary on-line. 

Podobnie, jak w przypadku pomiarów off-line, na wynik odwzorowania wspó czynnika 

stratno ci dielektrycznej, pojemno ci i pr du niezrównowa enia maj  wp yw ró ne 

czynniki zewn trzne.  
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Na wykresach wykonanych na podstawie danych zebranych z pracuj cych 

systemów monitoringu izolatorów przedstawiono oprócz tg  i pojemno ci, równie  zmiany 

temperatury otoczenia i oleju oraz mocy w czasie rejestracji. Zmiany poszczególnych 

wielko ci podano na rysunkach 2- 5. Rysunek 2 przedstawia przebiegi tg  trzech 

izolatorów na 400 kV oraz temperatury otoczenia i mocy transformatora w czasie 000 

godzin pracy. 

 

Wykres tg , wyznaczonej temperatury izolatorów i 
mocy transformatora w czasie
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otoczenia w czasie 

Wykres tg  i temperatury oleju w czasie
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i wyznaczonej temperatury izolatorów w czasie 

 

W tabeli 3 zestawiono wyniki pomiarów okresowych wspó czynnika strat 

dielektrycznych tg  i pojemno ci izolatorów oraz rednie warto ci wyznaczone w trakcie 

pomiarów on-line. 
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Tabela 3. Wyniki pomiarów okresowych wsp. strat dielektrycznych tg  i pojemno ci izolatorów 

Up tg  (temp. 20˚C) 
(off-line) 

tg  ( r.temp. 5˚C) 
(on-line) Cx Typ izolatora 

 
Zamontowan

y na fazie Uk ad*) 
[kV] [%] [%] [pF] 

Micafil  
CTF 

245/545/630 
A I 2 0,84 0,8 244,5 

Micafil 
CTF 

245/545/630 
B I 2 0,67 0,2 224,9 

Micafil 
CTF 

245/545/630 
C I 2 0,93 0,5 233.4 

*) I - pomiar w uk adzie: zacisk liniowy w stosunku do izolowanego zacisku pomiarowego. 
Metody on-line mierz  tg  tak e w uk adzie I. 

 
Z porównania wyników pomiarów okresowych tg  z wynikami on-line wynika, e 

s  one zbli one dla izolatora na fazie A, a dla pozosta ych, pomimo znacznych ró nic 

w temperaturach otoczenia, wyznaczone wielko ci w trybie on-line s  ni sze. Z wykresów 

wynika, e wyst puje równie  wp yw zmian tg  od obci enia transformatora. Na rysunku 

6 przedstawiono wykres tg  po wy czeniu, z którego wynika, e przybiera on wi ksze 

warto ci ni  w czasie normalnej pracy. 

 
Rys. 6. Wykres wspó czynnika stratno ci dielektrycznej tg  w funkcji k ta fazowego pr du  
 niezrównowa enia: a) w czasie pracy transformatora, b) po wy czeniu transformatora, 
  c) w okresie dwóch miesi cy eksploatacji.  

 
Nie zaobserwowano wp ywu temperatury i wielko ci mocy na wzgl dn  zmian  

pojemno ci. Analiza wykaza a, e w czasie eksploatacji wyst puj  zmiany pojemno ci 

w granicach ± 2% . Wspó czynnik strat dielektrycznych izolatorów w czasie eksploatacji 

nie przekracza ,0%. Natomiast po wy czeniu osi ga warto  ,5%. Oznacza to, e 

przyj te za dopuszczalne warto ci wspó czynnika stratno ci dielektrycznej dla pomiarów 

off- line nie znajduj  zastosowania do pomiarów on- line. Prawid owa ocena 

i podejmowanie w a ciwych dzia a  dotycz cych eksploatacji izolatorów przepustowych 
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przy za o eniu, e wszystkie elementy zak ócaj ce pomiar zosta y wyeliminowane, 

wymaga opracowania nowych kryteriów dla izolatorów przepustowych mierzonych 

w systemie on-line. 

5. Wnioski 

Do wiadczenia eksploatacyjne potwierdzaj  potrzeb  uwzgl dnienia w ocenie 

stanu izolatorów przepustowych warunków wykonania pomiaru oraz czynników 

zewn trznych maj cych wp yw na wielko  wspó czynnika strat dielektrycznych 

i pojemno ci izolatora, zarówno przy pomiarach metodami off-line jak i on-line. 

Dodatkowo, przy stosowaniu metod on-line nale y: 

opracowa  kryteria oceny (np. warto ci graniczne) dla wspó czynnika strat 

dielektrycznych i pojemno ci, 

wykona  badanie tg  i pojemno ci C  i C2 przed monta em czujników 

pomiarowych w celu uzyskania warto ci odniesienia, 

w przypadku pojawienia si  sygna ów ostrzegawczych (przekroczenia ustalonych 

limitów) przeprowadzi  kontrolne pomiary izolatorów na wy czonym transformatorze. 
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EKOLOGICZNE TRANSFORMATORY MOCY NAPE NIONE P YNEM 
ELEKTROIZOLACYJNYM MIDEL 7 3 ® - WYBRANE ZAGADNIENIA 

TECHNICZNE 
 

   Grzegorz Dryga a   Micha  wi tkowski     Piotr Wo niak 
   

ABB Sp. z o.o. Oddzia  w odzi, 
Zak ad Transformatorów Mocy 

 
Streszczenie: 
W artykule zawarto wybrane informacje dotycz ce zagadnie  konstrukcyjnych 
transformatorów ekologicznych,  rozwi za  technicznych w nich zastosowanych, a tak e 
wyniki pomiarów pracuj cych transformatorów nape nionych estrem. Omówiono wybrane 
informacje dotycz ce specyfiki p ynu Midel 7 3 ® i innych estrów oraz ich wp yw na 
parametry izolacji transformatora. 
 

. Wst p   

W referacie omówiono w a ciwo ci p ynów elektroizolacyjnych i przedstawiono ich 

wp yw na rodowisko naturalne oraz na konstrukcje transformatora. Przedstawiano 

równie   informacje o starzeniu si  izolacji, co wp ywa na czas ycia transformatora. 

Omawia si  korzy ci z zastosowania ekologicznego p ynu Midel 7 3 ® oraz sygnalizuje 

mo liwo ci, jakie daje dodatkowo zastosowanie izolacji aramidowej Nomex®. 

Zasadno  stosowania transformatorów mocy nape nionych p ynem Midel 7 3 ® 

pojawia si  wsz dzie tam, gdzie na pierwszy plan wysuwaj  si  aspekty zwi kszonego 

bezpiecze stwa po arowego oraz ochrony rodowiska naturalnego. Wyeliminowanie 

ca kowicie komponentów zawieraj cych elektroizolacyjny olej mineralny w po czeniu 

z wysok  temperatur  zap onu estru przek ada si  na wzrost bezpiecze stwa personelu, jak  

i niezawodno  samego urz dzenia. P yn elektroizolacyjny Midel 7 3 ® charakteryzuje si  

wysok  biodegradowalno ci , dzi ki czemu jego negatywny wp yw na rodowisko 

naturalne jest znikomy. Uk ad elektroizolacyjny transformatora, na który sk adaj  si  

izolacja papierowa przewodów oraz preszpan, poddawany jest nieustannym obci eniom 

termicznym w czasie eksploatacji urz dzenia, przez co izolacja sta a ulega ci g emu 

procesowi degradacji. Po czenie izolacji celulozowej z estrem powoduje spowolnienie 
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tego procesu, co w konsekwencji przek ada si  na wyd u enie czasu eksploatacji 

transformatora. 

Przez dziesi ciolecia transformatory w przewa aj cej wi kszo ci by y nape niane 

olejem mineralnym wytwarzanym z ropy naftowej , którego sk ad chemiczny praktycznie 

nie zmieni  si  do dnia dzisiejszego. Olej mineralny jest dobrym medium izolacyjnym, 

posiada jednak pewne wady: 

• palno  i niska temperatura zap onu obni aj ca si  podczas pracy transformatora  
nawet do 30 °C, 

• rozk ad chemiczny i wydzielanie gazów w przypadku wy adowa  niezupe nych, 

• niska biodegradowalno . 

Porównanie podstawowych parametrów fizykochemicznych estrów i oleju naturalnego 

zestawiono poni ej. 

Tabela .  Parametry oleju mineralnego oraz estru syntetycznego Midel i naturalnego Biotemp. 

 

Mo na zauwa y , e oba p yny bidegradowalne wymienione w tabeli  charakteryzuj  

si  wysokimi warto ciami temperatury zap onu, samozap onu i palenia.  Nast pstwem tego 

jest klasa palno ci K, co znacznie zwi ksza bezpiecze stwo po arowe. Parametry takie jak 

                                                           
 Ropa naftowa czyli olej skalny - jest to ciek a, naturalna mieszanina w glowodorów parafinowych, 

naftenowych i aromatycznych oraz wielu innych zwi zków organicznych mi dzy innymi siarki, azotu, metali,  
czy zwi zków nieorganicznych.  
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przenikalno  dielektryczna i lepko  kinematyczna, inne ni  w oleju mineralnym, 

powoduj  konieczno  dostosowania konstrukcji transformatora do nowej charakterystyki 

p ynu. 

W latach 70 rozpocz to prac  nad ciecz  elektroizolacyjn  biodegradowaln , która 

mog aby zast pi  olej mineralny. W roku 978 brytyjska firma M&J Materials 

wyprodukowa a ekologiczny ester2 syntetyczny  Midel 7 3 ®, który spe nia  powy sze 

wymagania. 

W 2000 r. p yn elektroizolacyjny Midel 7 3 ® zastosowano po raz pierwszy w ódzkiej 

fabryce transformatorów mocy ABB do transformatora sieciowego o mocy 6 MVA dla  

ZE Olsztyn. Do tej pory Midelem nape niono blisko dwadzie cia transformatorów 

o mocach od 6 MVA do 40 MVA i klasie napi ciowej 0kV. 

2. Charakterystyka wybranych p ynów elektroizolacyjnych 

Palno  i temperatura zap onu p ynów elektroizolacyjnych 

Podatno  p ynu elektroizolacyjnego na palenie ilustruje test „otwartego p omienia”. 

Do jego przeprowadzenia korzysta si  z palnika acetylenowego, metalowej kuwety 

z próbk  p ynu i czujnika temperatury zestawionego w sposób podany na rysunku . 

 
Rys.  .  Zestaw do testu „otwartego p omienia” 

 
Temperatura zap onu – jest to najni sza temperatura, w której przy okre lonym 

ci nieniu, opary oleju w po czeniu z powietrzem zapal  si  w pobli u powierzchni cieczy. 

Temperatura palenia – jest to najni sza temperatura, w której p yn ma tendencj  do 

palenia si  po wyst pieniu zap onu. 

Test przeprowadzono dla oleju mineralnego i p ynu Midel. Wyniki testu pokazano na 

rysunku 2. 
                                                           
2 Estry s  to pochodne kwasów organicznych i  nieorganicznych oraz alkoholi. 
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Rys.  2.  Zdj cia ilustruj ce dzia anie p omienia na olej mineralny i Midel 

Rezultat przeprowadzonego eksperymentu dla badanych p ynów przedstawiono na rysunku 3. 

 
Rys.  3.  Temperatury oleju mineralnego i Midelu poddanych dzia aniu otwartego 

p omienia 

Powy szy eksperyment mo na opisa  nast puj co: 

• temperatura oleju mineralnego ros a gwa townie, po 4 minutach nast pi  
zap on; 
olej p on  nawet po  tym gdy usuni to p omie  palnika, 

• temperatura Midela ros a znacznie wolniej ni  oleju mineralnego; przez 80 
minut dzia ania p omienia nie dosz o do zap onu i test przerwano. 

Podczas spalenia powstaj : dym, py y i gazy. Na rysunkach 4 i 5 podano niektóre 

wielko ci okre laj ce produkty spalenia oleju mineralnego i Midela.  
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Rys.  4.  G sto  dymu powsta a podczas spalania oleju mineralnego, p ynu Midel oraz 

olejów ze zwi zkami PCB 

Na rysunku 4 zamieszczono wyniki testu, przeprowadzonego na zlecenie M&I Materials 

Ltd polegaj cego na spaleniu tych samych ilo ci omawianych p ynów i rejestracji przez 

fotokomórk  nat enia wiat a przechodz cego przez pojemnik z produktami spalania. 

Natomiast na  rysunku 5 (a i b) przedstawiono obj to ci i procentowy sk ad gazów 

powsta ych podczas spalania tej samej ilo ci omawianych p ynów elektroizolacyjnych.  

 
Rys.  5.  Obj to  spalin (a) i ich procentowy sk ad (b) podczas dzia ania uku 

elektrycznego na olej mineralny i Midel 
 

Podczas spalania oleju mineralnego wydziela sie znacznie wi cej dymu: jest on g sty  

i czarny, ni  podczas spalania Midela. Wyniki analizy chromatograficznej gazów 

wykazuj , e podczas spalania estrów  wytwarzane s  mniejsze ilo ci gazów palnych ni  

podczas spalania oleju mineralnego. A zatem, olej mineralny wprowadza do atmosfery 

wi cej dymu i gazów ni  Midel, co nie jest bez znaczenia dla ludzi, fauny i flory. 
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Biodegradowalno  p ynów elektroizolacyjnych 

Istnieje wiele rodzajów testów, które pozwalaj  okre la  stopie  biodegradowalno ci. 

Jedn  z nich jest norma OECD 30 , która  przyjmuje e p yn jest biodegradowalny, je eli : 

• 0 % rozk adu nast pi w ci gu 0 pierwszych dni, 
• co najmniej 60 % rozk adu musi wyst pi  w okresie 28 dni. 

P yn Midel 7 3 ® zosta  przebadany wed ug procedury OECD 30  F (istnieje 6 odmian 

testu OECD oznaczonych literami od A do F); uzyskano nast puj ce wyniki : 

• 0 % degradacji by o ju  po 3 dniach,  
• po 3 dniach osi gni to oko o 7  % biodegradacji, 
• po 28 dniach uleg  rozk adowi w 89 %. 

Wyniki testu ilustruje rysunek 6. 

 

Rys.  6.  Ilustracja graficzna okre lania stopnia biodegradowalno ci 

Wobec powy szego p yn elektroizolacyjny Midel 7 3 ® jest – w my l normy OECD 30  F 

p ynem biodegradowalnym, a wi c przyjaznym rodowisku naturalnemu.  

ABB oddzia  w odzi zleci   wydanie opinii na temat oddzia ywania p ynu Midel 

7 3 ®  

dla warunków rodowiskowych w Polsce nast puj cym instytucjom: 

• Instytut Przemys u Organicznego, 

• Instytut Energetyki Pion Elektryczny Zak ad Transformatorów W odzi, 

• Generalna Dyrekcja Ochrony rodowiska Departament Ocen Oddzia ywania  

Na rodowisko. 
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Otrzymane opinie potwierdzaj  wysok  biodegradowalno  p ynu Midel, dzi ki czemu  

transformatory ekologiczne nie wymagaj  budowy szczelnych mis olejowych.  Ze wzgl du 

na unikatowy charakter ka dej z inwestycji, jej skal  i rodzaj, decyzja taka powinna by  

ka dorazowo konsultowana przez inwestora z w a ciw  jednostk  samorz du 

terytorialnego. 

Porównanie biodegradowalno ci ró nych p ynów elektroizolacyjnych przedstawia rysunek 7. 

 

Rys.  7.  Biodegradowalno  p ynów elektroizolacyjnych 

Estry, zarówno naturalne i syntetyczne cechuje znacznie wy szy stopie  

biodegradowalno ci w porównaniu z olejem  mineralnym.  

3. Rola p ynu elektroizolacyjnego w transformatorze 

P yn elektroizolacyjny pe ni w transformatorze dwie niezwykle wa ne podstawowe 

role3, 

a mianowicie: 

• funkcja izolacyjna, 
• funkcja ch odz c . 

Funkcje te dla Midela 7 3  i oleju mineralnego omówiono poni ej: 

                                                           
3 P yn elektroizolacyjny pe ni tak e w transformatorze inne dodatkowe funkcje: chroni izolacj   
przed dost pem wilgoci i tlenu, oraz u atwia gaszenie uku elektrycznego w podobci eniowym prze czniku 
zaczepów. 
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Funkcja izolacyjna  

Funkcj  izolacyjn  charakteryzuje napi cie przebicia p ynu elektroizolacyjnego. 

Napi cie to zale y od zawarto ci wody, zarówno w Midelu, jak i w oleju mineralnym. 

Wyniki bada  zamieszczone s  na rysunku 8. 

 
Rys.  8.  Napi cie przebicia wg IEC 60 56 – 2,5 mm oleju mineralnego i Midela 7 3  

Wzrost zawarto ci wody nawet do 600 ppm praktycznie nie wp ywa na napi cie przebicia 

Midela 7 3 . Dla oleju mineralnego warto  napi cia przebicia zale y silnie od zawarto ci 

wody i spada gwa townie ju  przy 50ppm. 

Poni ej w tabeli 2 zestawiono przyj te przez w a ciwe normy dopuszczalne zawarto ci 

wody w p ynach elektroizolacyjnych. 

Tabela 2. Dopuszczalna zawarto  wilgoci  dla estrów i oleju mineralnego 

Standard Warto  dopuszczalna 
IEC 6 099 nowe estry 200 ppm 
IEC 6 203 estry w eksploatacji 400 ppm 
IEC 608 4 nowy olej mineralny 30 ppm 
IEC 608 4 olej mineralny w eksploatacji 30 ppm 

Warto ci dopuszczalne s  – w wietle wyników podanych na rysunku 8 – uznawane 

obecnie za bezpieczne. Uk ad izolacyjny uzwoje  jest najcz ciej kombinacj  p ynu 

elektroizolacyjnego z materia ami izolacyjnymi sta ymi, g ównie papierem i preszpanem; 

s  to uk ady szeregowe, szeregowo-równoleg e i równoleg e. W uk adach szeregowych 

rozk ad napr e  jest odwrotnie proporcjonalny do przenikalno ci dielektrycznej 

materia ów izolacyjnych go tworz cych. Uk ad ten jest tym bardziej wytrzyma y, im 

bardziej rozk ad napr e  jest równomierny. Wy sza warto  przenikalno ci 
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dielektrycznej Midela 7 3  od oleju mineralnego wp ywa wi c korzystnie na rozk ad 

napr e  w uk adzie p yn elektroizolacyjny – celuloza, co pozwala lepiej go wykorzysta . 

Na rozk ad napr e  elektrycznych w uk adzie izolacyjnym maj  te  wp yw warto ci 

wspó czynników przenikalno ci dielektrycznych materia ów izolacyjnych u ytych do jego 

budowy, co nale y uwzgl dni  w obliczeniach. 

Funkcja ch odz ca 

Mechanizm odprowadzania ciep a wygl da nast puj co: ciep o powstaj ce  

w poszczególnych cz ciach transformatora, w rdzeniu, uzwojeniach oraz elementach 

konstrukcyjnych, jest odprowadzane bezpo rednio lub po rednio do otoczenia za 

po rednictwem medium ch odz cego. W transformatorach energetycznych rol  medium 

ch odz cego spe nia p yn elektroizolacyjny. 

Przydatno  p ynu elektroizolacyjnego do ch odzenia okre laj  jego w a ciwo ci  

fizyczne (patrz tabela ). Najwa niejsz  z nich jest lepko  kinematyczna, a dla 

transformatorów pracuj cych w bardzo niskich temperaturach otoczenia równie  znaczenie 

ma temperatura p yni cia. P yn izolacyjny tym lepiej pe ni funkcj  ch odz c , im jego 

lepko  kinematyczna jest mniejsza i w jak najmniejszym stopniu zale y ona od 

temperatury. Lepko  kinematyczna zarówno Midela 7 3 , jak i oleju mineralnego zale y 

od temperatury; zale no  t  ilustruje krzywa zamieszczona na rysunku 9. 

 
Rys. 9.  Lepko  kinematyczna p ynów elektroizolacyjnych w zakresie temperatur 0÷ 00 °C 

Warto ci pozosta ych wielko ci s  mniej zale ne od temperatury; na rysunku 0 

zamieszczono wykresy zmian przewodno ci cieplnej w funkcji temperatury dla 

rozpatrywanych p ynów. 
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Rys.  0.  Zale no  przewodno ci cieplnej p ynów elektroizolacyjnych od temperatury 

Wobec powy szego mo emy stwierdzi , e olej mineralny jest bardziej przydatny do 

ch odzenia cz ci aktywnej ni  ester syntetyczny Midel 7 3 ®. 

4. Przyk adowy projekt  transformatora ekologicznego produkcji ABB ód  

• Parametry techniczne 

TYP: TNKRE 40000/ 0 PN 

Sn:  40 MVA 

GN: 5 kV ± 0 % (± 2 st)  

DN: 6,5 kV  

Uk ad po cze : YNd  dla 3 faz  

u%k: 7 % @ 40MVA 

Pk:   220 kW @ 40MVA 

P0:   20 kW  

Masa ca kowita: 50000 kg  

 

Rys.  .  Transformator TNKRE 40000/ 0 PN 
wype niony p ynem Midel 7 3 ® produkcji ABB 

ód   
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• Wybrane aspekty projektowe 

Projektuj c transformator wype niony estrem, ABB ód  musia o dostosowa  projekt 

elektryczny, jak i mechaniczny transformatora do specyfiki u ytego p ynu izolacyjnego. 

Do oblicze  elektrycznych w ABB wykorzystuje si  program ACE, który po 

zdefiniowaniu geometrii uk adu izolacyjnego oraz wprowadzeniu odpowiednich danych 

dotycz cych materia ów i warunków brzegowych wyznacza warto ci nat enia pola 

elektrycznego; przenikalno  dielektryczna jest jedn  z danych materia u izolacyjnego. 

Obliczone warto ci nat enia pola elektrycznego porównywane s  z warto ciami 

dopuszczalnymi i wyznaczane s  wspó czynniki bezpiecze stwa poszczególnych miejsc 

uk adu izolacyjnego. Na rysunku 2 przedstawiono przyk adowe obliczenia programem 

ACE. 

 
Rys.  2.  Rozk ad napr e  elektrycznych w fragmencie uk adu izolacyjnego transformatora 

 
Niektóre fragmenty uk adu izolacyjnego wymagaj  u ycia programów pozwalaj cych 

oblicza  nat enie pola elektrycznego dla modelu trójwymiarowego. W ABB do takich 

przypadków u ywa si  programu Polopt.  Przyk ad oblicze  przedstawiony jest na rysunku 

3. 
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Rys.  3.  Przyk ad okre lenia napr e  elektrycznych w izolacji odp ywu za pomoc  programu 

Polopt– model 3D 

Omówione programy wymagaj  zdefiniowania warunków brzegowych odpowiednich dla 

rozwa anych napi  (wolnozmienne, udarowe).  

Podczas oblicze  elektrycznych wzi to pod uwag  inn  przenikalno  dielektryczn  

p ynu Midel. Jej warto  jest ni sza ni  dla oleju mineralnego, wi c bardziej zbli ona do 

warto ci przenikalno ci dielektrycznej celulozy. Dzi ki temu rozk ad napr e  w izolacji 

jest bardziej równomierny.  

 Wykonuj c obliczenia cieplne transformatora nape nionego estrem nie mo emy 

zapomina  o wy szej lepko ci kinematycznej. Kana y ch odz ce uzwoje  i rdzenia musz  

by  powi kszone w taki sposób, aby sprawnie odprowadzi  ciep o generowane 

w elementach transformatora. Z uwagi na brak statystyki z odpowiedni  ilo ci  pomiarów 

cieplnych transformatorów z estrami, uzasadnione staje si  wykonanie dodatkowych 

symulacji cieplnych w zaawansowanych programach CFD4. Dopiero wtedy mo emy 

zasymulowa  nie tylko temperatur  elementów transformatora ale równie  temperatur  

i pr dko  liniow  p ynu. 

Na rysunku 4 przedstawiono przyk adowe graficzne wyniki oblicze  (program  

CFD Fluent5) pr dko ci oraz temperatury p ynu w kana ach osiowych i promieniowych 

wybranego segmentu uzwojenia cewkowego. 

                                                           
4 Computational Fluid Dynamics – Obliczeniowa mechanika p ynów 
5 Obliczenia wykonane w Centrum Badawczym ABB w Krakowie (Tarnawski P.) 
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Rys.  4.  Przyk ad oblicze  pr dko ci liniowej oleju  (a) i temperatur  (b) w kana ach uzyskany 
przy u yciu  programu Fluent 

Konstrukcja uk adu izolacyjnego transformatora musi by  wi c kompromisem 

uwzgl dniaj cym jego wielorakie funkcje oraz w a ciwo ci materia ów izolacyjnych  

je realizuj cych, co bierze si  pod uwag  podczas projektowania.  

Wyposa enie do transformatorów kompatybilne z estrami 

Transformatory nape nione estrami wymagaj  nie tylko innego sposobu projektowania 

cz ci aktywnej, ale te  doboru odpowiedniego wyposa enia.  W szczególno ci dotyczy to: 

• izolatorów przepustowych,  

(zaleca si  stosowanie przepustów „suchych” GSA, GSB produkcji ABB 
Components lub RTKF Micafil)  

 

• podobci eniowe prze czniki zaczepów, wype nionych estrami (producent stosuje 

prze czniki zewn trzne typu UZ produkcji ABB Components 

(mo liwe jest u ycie prze czników pró niowych w których uk elektryczny jest 
przerywany przez kontakty umieszczone w pojemnikach pró niowych) 

 

• wiat owodowe czujniki temperatury – weryfikacja oblicze  cieplnych 

najgor tszych punktów uzwojenia uwzgl dniaj cych parametr lepko ci 

kinematycznej estrów 

• grza ki z czujnikami temperatury w komorze PPZ – zastosowane ze wzgl du na 

wy sz  lepko  kinematyczn  estrów przy niskich temperaturach. 
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5. Starzenie si  izolacji w transformatorze ekologicznym 

Celuloza: 

Celuloza (papier, preszpan i transformerboard) tworzy na ogó  a cuchy z o one 

z oko o 000 ogniw (monomerów); ka de z ogniw jest pier cieniem glukozy. Na rysunku 

5 zamieszczono szkic takiego a cucha. 

 

Rys.  5.  Budowa a cucha celulozy 

Proces jej starzenia charakteryzuje wska nik depolimeryzacji DP. Depolimeryzacja jest 

wynikiem trzech reakcji fizykochemicznych, a mianowicie: pirolizy, hydrolizy 

i utleniania6. Depolimeryzacja wp ywa na starzenie si  celulozy, a wi c na czas ycia 

transformatora; jej szybko  zale n  od temperatury i zawarto ci wody, przedstawiono na 

rysunku 6. 

                                                           
6 Piroliza zachodzi pod wp ywem oddzia ywania wysokiej temperatury. Przebiega w sposób b d  agodny, 
b d  te  lawinowy. W stadium agodnym tworz  si  bezwodniki glukozowe, a w stadium lawinowym tworz  
si  produkty sta e, ciek e i gazowe (w ród nich CO2, CO, H2O, H2). 
Hydroliza zachodzi pod wp ywem wilgoci. Woda dzia a na „mostki tlenowe” s siednich monomerów, d c  
do utworzenia z niego i moleku y H2O dwu grup OH, co powoduje rozpad a cucha. Hydroliza przebiega 
powoli, poniewa  na wilgo  tkwi c  w izolacji nara one s  tylko a cuchy (oko o 30%), które nie przylegaj  
ci le do siebie. Podczas hydrolizy nie wydzielaj  si  adne produkty rozk adu. 

Utlenianie jest g ównym procesem starzenia si  celulozy. Tu tlen atakuje monomery, d c do wyrwania 
z nich atomu w gla, aby utworzy  moleku y kwasu organicznego i aldehydu. Mo e to powodowa  rozpad 
pier cienia glukozowego, a w ko cu – rozpad a cucha. Produktami utleniania s : CO, CO2, H2O, a wi c 
utlenianie wspiera hydroliz . 
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Rys.  6.  Szybko ci depolimeryzacji celulozy w zale no ci od procentowej zawarto ci wilgoci 

Skutki depolimeryzacji ilustruje przeprowadzony przyspieszony test starzenia papieru  

ML 52-200. Test ten przeprowadza si  nast puj co: próbki papieru zanurzone w p ynie 

elektroizolacyjnym poddaje si  dzia aniu wysokiej temperatury przez pewien okre lony 

czas. Sta  temperatur  utrzymuje specjalne urz dzenie do bada  starzeniowych; 

stanowisko do testu podano na rysunku 7. 

 
Rys.  7.  Przyspieszony test starzenia si  papieru ML 52-200 

 
Test przeprowadzono dla próbek papieru zanurzonych w oleju mineralnym oraz w estrze  

o sta ej temperaturze 70oC. Wyniki testu trwaj cego 4000 godzin, ilustruj  zdj cia, 

przedstawiaj ce stan próbek po 500- 000-2000-4000 godzinach starzenia, zamieszczone 

na rysunku 8. 

 189 



 

Rys.  8.  Stan próbek papieru po zako czonym przyspieszonym te cie starzeniowym 

Podczas procesu starzenia okre lono stopie  depolimeryzacji DP oraz wzgl dn  

wytrzyma o  na rozci ganie; wzgl dn  warto  wytrzyma o ci na rozci ganie w funkcji 

czasu przyspieszonego testu starzeniowego przedstawiono na rysunku 9. 

 

Rys.  9.  Wykres wzgl dnej wytrzyma o ci na rozci ganie w funkcji czasu  trwania 
przyspieszonej próby starzeniowej 

Przyspieszony test starzeniowy wykaza , e papier w estrze starzeje si  wolniej ni  

w oleju, a wi c zastosowanie w transformatorze p ynu elektroizolacyjnego Midel 7 3 ® 

wp ywa korzystnie na „czas ycia” celulozy (kilkakrotnie d u szy), co nie jest bez 

znaczenia dla u ytkowników.  
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Wyd u anie to mo e by  tak e wynikiem powstania na powierzchni celulozy 

impregnacyjnej warstwy ochronnej7, która zabezpiecza przed ponown  migracj  wilgoci 

do izolacji.  

P yn elektroizolacyjny 

O starzeniu sie oleju mineralnego decyduje g ównie tlen; temperatura i woda maj  

mniejsze znaczenie. W procesie tym z oleju wydzielaj  si  nast puj ce szkodliwe 

produkty: kwasy organiczne, w glowodory spolimeryzowane i woda oraz inne mniej 

szkodliwe8. 

Kwasy organiczne powoduj  korozj  wszelkich elementów metalowych, a wnikaj c do 

celulozy przyspieszaj  jej starzenie, co zwi ksza zawarto  wody w oleju mineralnym. 

Woda ta wzmacnia procesy starzenia si  oleju i celulozy, podczas których wydziela si  

tak e woda - ma wi c miejsce dalsze przyspieszenie procesów starzenia: w transformatorze 

trwa zatem produkcja wody9. 

O starzeniu si  p ynu elektroizolacyjnego decyduje jego odporno  na utlenianie. 

Odporno  ta, wed ug normy IEC 6 25 zale y od liczby kwasowej i ilo ci wytworzonego 

szlamu. Liczb  kwasow  i ilo  wytworzonego szlamu okre lamy wykonuj c test 

polegaj cy na pompowaniu tlenu do próbki cieczy o temperaturze 20˚C pod okre lonym 

ci nieniem przez 64 godziny. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 3.  

Tabela 3. Wyniki po 64 godzinnym te cie utleniania oleju mineralnego i midel 7 3 ® 

 
Powy sze pozwala stwierdzi , e ester syntetyczny Midel jest bardziej odporny na 

utlenianie od oleju mineralnego.   

O stopniu zestarzenia si  p ynu elektroizolacyjnego wiadczy równie  warto  

napi cia przebicia; warto  ta zale y g ównie od zawarto ci wody w p ynie  
                                                           
7     zjawisko transestryfikacji celulozy. 
8     alkohole, aldehydy, ketony, estry nasycone, laktony, nadtlenki, tlenek i dwutlenek w gla. 
9 zjawiska starzeniowe t umacza wzrost masy wody w transformatorach hermetycznych po wielu latach    

eksploatacji. 
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transformatorowym; wp yw wilgoci na napi cie przebicia przedstawiono wcze niej na 

rysunku 8.  

Konkluduj c: 

• Woda wydzielaj ca si  w procesie starzenia izolacji jest absorbowana przez p yn 

MIDEL. Przek ada si  to na wyd u enie czasu ycia izolacji papierowej. 

• Zwi kszona zawarto  wody w p ynie izolacyjnym MIDEL nie powoduje 

pogorszenia jego w a ciwo ci dielektrycznych. 

Wyniki bada  p ynu izolacyjnego transformatorów w eksploatacji 

Zak ad Transformatorów Mocy w odzi zleci  wykonanie bada  chromatograficznych 

transformatorów nape nionych p ynem Midel 7 3 ®. Zakres bada , oprócz analizy 

chromatograficznej rozpuszczonych w p ynie gazów, obejmowa  pomiar wska ników 

fizykochemicznych i dielektrycznych w zakresie zalecanym przez norm  IEC 6 203. 

Badania wykonano w dwóch niezale nych laboratoriach:  

• ABB AG-Power Technologies Transformers Halle-Saale  
• Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o. w Gliwicach. 

Badania przeprowadzono na transformatorach: 

 

Wyniki bada  DGA: 

- oznaczone koncentracje gazów, pomimo zró nicowanego czasu pracy jednostek (od 2,5 

do 8,5 lat) s  niewielkie i nie przekraczaj  warto ci typowych dla transformatorów 

nape nionych tym p ynem. Wyniki analiz nie wskazuj  na wyst powanie jakichkolwiek 

anomalii. 

Wyniki bada  fizykochemicznych: 

- uzyskane wyniki wskazuj  zachowanie dobrych w a ciwo ci izolacji ciek ej 

transformatorów. Oznaczone liczbowe warto ci wska ników z du ym zapasem spe niaj  

ustalone dla estrów syntetycznych kryteria. 
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6. Wysokotemperaturowe uk ady izolacji 

P yny elektroizolacyjne o klasie palno ci K pozwalaj  na zastosowanie materia ów 

izolacyjnych o wy szej dopuszczalnej temperaturze najgor tszego punktu (Hot Spot). 

Komitety normalizacyjne IEC i IEEE pracuj  obecnie nad projektami norm 0 okre laj cych 

dopuszczalne przyrosty temperatur p ynu elektroizolacyjnego oraz uzwoje . Rozwa ane s  

nast puj ce podstawowe uk ady izolacji uzwoje : 

• hybrydowa, 

• pó -hybrydowa, 

• mieszana. 

Uk ady izolacji wysokotemperaturowej s  kombinacj  elementów z Nomexu®  i celulozy 

(papier, preszpan, transformerboard); szkice tych uk adów przedstawiono odpowiednio na 

rysunkach 20 – 2 . 

 
Rys.  20.  Przyk ad  izolacji hybrydowej ( elementy z Nomexu zaznaczone obramowaniem) 

                                                           0
 IEC 60076- 4 C/D , IEEE PC57. 54 / D5 (dla Ameryki Pó nocnej) 
  Materia  w klasie izolacji H do 220°C 
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Rys.  2 .  Przyk ad Izolacji pó -hybrydowej ( elementy z Nomexu zaznaczone obramowaniem) 
 

 

Rys.  22.  Przyk ad izolacji mieszanej (elementy z Nomexu zaznaczone obramowaniem) 

W tych uk adach izolacji wspomniane projekty norm dopuszczaj  ró ne przyrosty 

temperatur p ynu elektroizolacyjnego w górnej warstwie, redniej temperatury uzwoje  i 

Hot Spotu w przypadku zastosowania oleju mineralnego, estrów i p ynów silikonowych. 

Zestawiono je odpowiednio w tabelach 4 i 5. 
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Tabela 4.  Dopuszczalne przyrosty temperatur w transformatorze olejowym 

 Izolacja  
celulozowa 

Izolacja 
mieszana 

Izolacja  
pó -

hybrydowa 

Izolacja 
hybrydowa 

Wymagana klasa izolacji 
materia u 05 30 20 55 

Przyrost temp górnego oleju [K] 60 60 60 60 

redni przyrost temp uzwoje  [K] 65 65 75 95 

Dopuszczalny Hot Spot [K] 78 0 90 30 

 
Tabela 5.  Dopuszczalne przyrosty temperatur w transformatorze nape nionym estrem lub 

p ynem silikonowym 

 Ester P yn silikonowy 

Wymagana klasa izolacji materia u 30 55 80 30 55 80 
Przyrost temp. górnego oleju [K] 90 90 90 0 0 0 

redni przyrost temp. uzwoje  [K] 85 00 5 85 00 5 
Dopuszczalny Hot Spot [K] 0 35 60 0 35 60 

Dla przyrostu temperatury p ynu elektroizolacyjnego w górnej warstwie przyj to 

nast puj ce warto ci: 

• 60 K – olej mineralny, 
• 90 K – estry, 
• 0 K – olej silikonowy. 

Przytoczone dopuszczalne przyrosty temperatur w tabelach 4 i 5 wskazuj , e projekt 

normy IEC 60076- 4 da wytwórcom transformatorów mo liwo  wykonania l ejszych  

i bardziej kompaktowych konstrukcji. Z przeprowadzonych oblicze  wynika, e 

transformator o mocy 40MVA o izolacji aramidowej zaprojektowany na wy sze przyrosty 

temperatur, posiada gabaryty i masy takie same jak transformator z izolacj  celulozow  

o mocy 2,5MVA. Wymaga to jednak zastosowania efektywnego uk adu ch odzenia, który 

b dzie  

w stanie odprowadzi  du o wy sze straty obci eniowe. 

Zasadno  zastosowania transformatorów z izolacj  aramidow  i estrem pojawia si  

wsz dzie tam, gdzie wa ne jest minimalizowanie mas i wymiarów np. na platformach  

morskich. Wa ny jest równie  aspekt nierównomierno ci obci enia, poniewa  dopuszcza 

si  zastosowanie transformatora o mniejszej mocy, który okresowo b dzie przeci any bez 

przyspieszonego procesu starzenia. Takie warunki wyst puj  w dynamicznie rozwijaj cym 

si  w Polsce sektorze energetyki wiatrowej. 
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Obecnie firma ABB Zak ad Transformatorów Mocy w odzi prowadzi prace nad 

wprowadzeniem do swojej oferty transformatorów z izolacj  wysokotemperaturow . 

7. Zako czenie 

Midel 7 3 ® jest p ynem elektroizolacyjnym, o wysokich temperaturach zap onu 

i palenia. Przek ada si  to na zwi kszenie bezpiecze stwa personelu i urz dze  stacyjnych 

oraz obni a koszty wykonania inwestycji poprzez eliminacj  barier ognioodpornych. 

Urz dzenia w klasie palno ci K s  znacznie bezpieczniejsze od stosowanych powszechnie 

transformatorów olejowych, co powinno stanowi  o naliczeniu na nie ni szych sk adek 

ubezpieczeniowych. 

W referacie wykazano wysok  biodegradowalno  estrów, dzi ki czemu 

transformatory z Midelem s  produktami przyjaznymi dla rodowiska naturalnego. Daje to 

podstaw  do ubieganie si  w stosownej jednostce samorz du terytorialnego o zwolnienie 

z obowi zku budowy szczelnej misy olejowej. 

P yn Midel wp ywa tak e korzystnie na stan izolacji celulozowej wyd u aj c czas 

ycia transformatora. Zast pienie izolacji celulozowej wysokotemperaturow  izolacj  

aramidow  typu Nomex umo liwi budow  jednostek znacznie l ejszych i mniejszych, lecz 

o wi kszych stratach obci eniowych. Zarówno Midel® jak i Nomex® s  obecnie drogie, 

a zatem koszty wytwarzania takich transformatorów s  wysokie. Szacuje si , e 

zwi kszone zapotrzebowanie na wspomniane produkty wp ynie w przysz o ci na obni enie 

ich cen.  
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SIARKA KOROZYJNA W OLEJACH TRANSFORMATOROWYCH 
PROBLEM WCI  AKTUALNY 

         

       Halina Olejniczak Teresa Buchacz Bo ena Bednarska 

ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. Gliwice 

 
Streszczenie 

           Informacje ogólne. Sytuacja w krajowej energetyce. Przyk ady uszkodze  transformatorów. 
Sposoby zapobiegania korozyjno ci i ich skutki w d u szym przedziale czasowym. 
Do wiadczenia Energopomiaru dotycz ce nadzoru nad prowadzeniem procesu regeneracji, 
program bada  sprawdzaj cych, przyk ady praktyczne. Wnioski. Literatura. 

                                                     
. Wprowadzenie 

Na pocz tku lat 90-tych wprowadzono na wiatowe rynki oleje elektroizolacyjne, 

które mia y cechowa  si  zwi kszon  odporno ci  na utlenianie, a podczas eksploatacji 

okaza y si  korozyjne. Wi kszo  z nich zawiera disiarczek dibenzylu (DBDS), którego 

obecno  w pewnych niekorzystnych warunkach mo e prowadzi  do tworzenia si  na 

przewodach i izolacji papierowej transformatora przewodz cych osadów siarczku miedzi 

(Cu2S). Powoduj  one obni enie wytrzyma o ci elektrycznej uk adu izolacyjnego, co 

w wielu przypadkach doprowadzi o do wyst pienia awarii, których bezpo redni  

przyczyn  okaza o si  zwarcie mi dzyzwojowe. Wprawdzie w 2006 roku zaprzestano 

produkcji tych olejów, nadal jednak na ca ym wiecie eksploatowane s  transformatory 

nape nione korozyjnymi olejami, w stosunku do których nale y podj  odpowiednie rodki 

zaradcze po dokonaniu oceny ryzyka uszkodzenia. 

Sprowadzane do Polski w latach 995-2005 roku oleje firmy Nynas by y korozyjne, 

a najcz ciej stosowane w krajowej energetyce gatunki Nytro 0BN i Nytro 0GBN 

nale a y do najbardziej niebezpiecznych. Nape niono nimi oko o 300 transformatorów 

o mocy 6MVA. Badania korozyjno ci olejów now  metod , zalecon  przez CIGRE 

wprowadzi  Energopomiar ju  kilka lat temu. W chwili obecnej jest ona obowi zuj ca 

i oficjalnie wprowadzona do normy PN-EN 62535 [ ].  
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Wyniki bada  prowadzonych na szerok  skal  w krajowej energetyce potwierdzi y, 

e liczba transformatorów nape nionych korozyjnymi olejami jest znacznie wi ksza ni  

wynika oby to ze statystyk producentów, ze wzgl du na stosowanie wymian izolacji 

ciek ej w starszych jednostkach, jak równie  uzupe nianie poziomu korozyjnymi 

gatunkami. Ze wzgl du na wag  zagadnienia, z inicjatywy Energopomiaru wprowadzono 

w programie bada  specjalnych IET wyd. 2006 (errata) konieczno  sprawdzania 

korozyjno ci olejów stosowanych do nape niania transformatorów i na dolewki wed ug 

wspomnianej metody. Podobne wymagania znalaz y si  te  w nowej edycji norm IEC 

60296[2] i IEC 60422 [3], dotycz cych olejów wie ych i eksploatowanych 

w urz dzeniach elektrycznych.  

 Dla u ytkownika, z chwil  gdy olej oka e si  korozyjny, najwa niejsza jest 

odpowied , czy stanowi on zagro enie dla konkretnego transformatora i jakie nale y 

podj  rodki zaradcze. Wobec wielu w tpliwo ci i nie wyja nionych problemów, 

równolegle do prac prowadzonych przez wiod ce zagraniczne o rodki, podj to w asne 

badania, maj ce na celu sprawdzenie skuteczno ci proponowanych metod 

zapobiegawczych: pasywacji, regeneracji i wymiany. Równocze nie starano si  znale  

odpowied  na pytanie, czy w krajowych transformatorach, które z regu y nie s  

przeci ane, mo e doj  do powstawania niebezpiecznych osadów siarczku miedzi.  

2. Ocena ryzyka i typowanie transformatorów nape nionych korozyjnym olejem do 
dzia a  zapobiegawczych 

Do celów prowadzenia poprawnej oceny ryzyka powstania niebezpiecznych 

osadów siarczku miedzi w transformatorach nape nionych korozyjnym olejem, 

zaadoptowano opracowany na forum CIGRE specjalny schemat [4,5], który u atwia to 

wa ne zadanie. Nale y pami ta , e potwierdzenie korozyjno ci oleju niekoniecznie 

oznacza istnienie ryzyka uszkodzenia transformatora. Wg [4] niebezpieczne osady mog  

powsta  tylko wtedy, gdy spe nione b d  dodatkowe warunki, w ród których do 

najwa niejszych nale : 

− konstrukcja transformatora, analizowana pod k tem ograniczonego dost pu 

powietrza, 

− wyst powanie w transformatorze miejsc o wysokim nat eniu pola elektrycznego, 

− warunki pracy (przeci enia, wysokie i cz ste zmiany obci e , przepi cia w sieci  

i zwarcia na linii), a tak e wysoka temperatura otoczenia, 

− ogólny stan techniczny, w tym szczególnie obecno  przegrza  i hot-spotów, 

a tak e innych usterek os abiaj cych uk ad izolacyjny transformatora,  
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− czas pracy z olejem korozyjnym. 

Jak wskazuj  najnowsze badania, zw aszcza brazylijskie, ameryka skie i w oskie, siarczek 

miedzi tworzy si  najcz ciej w tych transformatorach, w których jednocze nie rozwija si  

niskotemperaturowe przegrzanie, spowodowane wyst powaniem nieprawid owo ci 

w obr bie uk adu ch odzenia [6]. Szczególnie podatne na uszkodzenie s  transformatory 

blokowe i sieciowe najwy szych napi  o nowoczesnej, materia ooszcz dnej konstrukcji. 

Jednostki starsze maj  zwykle zapas izolacji papierowej, który w przypadku pojawienia si  

osadów cz ciowo zabezpiecza przed wyst pieniem zwarcia.  

Obecnie w kraju dost pne s  trzy metody, które pozwalaj  na skuteczne zapobieganie 

skutkom korozyjno ci olejów pod warunkiem, e jeszcze nie dosz o do powstania osadów, 

lub zminimalizowanie zagro enia, gdy si  ju  utworzy y [4]. Nale  do nich:  

Pasywacja oleju – polega na dodaniu substancji aktywnej chemicznie  

(np. roztworu Irgametu 39), która reaguj c z miedzi  zabezpiecza jej powierzchni , 

pomimo e korozyjne zwi zki siarki nadal pozostaj  w oleju; metoda wymaga 

kontroli st enia pasywatora (które powinno wynosi  oko o 00 ppm) i jego 

okresowego uzupe niania podczas dalszej eksploatacji transformatora. 

Wymiana oleju na niekorozyjny – nieinwazyjna, cho  do  kosztowna metoda, 

która jednocze nie wp ywa korzystnie na stan techniczny transformatora i jego 

ywotno . Jest w pe ni skuteczna tylko pod warunkiem poprzedzenia wymiany 

oleju starannie wykonanym zabiegiem p ukania i mycia uzwoje  izolowanych 

warstwami papieru, który zosta  zaimpregnowany ju  korozyjnym olejem.  

Regeneracja oleju – zabieg realizowany za pomoc  obróbki on-line  

z wykorzystaniem reaktywnych sorbentów i u yciem przeno nej aparatury. 

W procesie regeneracji usuwane s  zarówno korozyjne zwi zki siarki, jak 

i produkty starzenia, a usuni cie naturalnych inhibitorów  utleniania powoduje 

konieczno  zastosowania sztucznego dodatku antyutleniaj cego, uzupe nianego  

w razie konieczno ci podczas eksploatacji.  

Analizuj c zgodnie ze wspomnianym schematem zagro enie dotycz ce eksploatowanych 

transformatorów, w przypadku wysokiego ryzyka osadzania si  siarczku miedzi, konieczne 

jest wykonanie zabiegu regeneracji albo wymiany oleju. Pasywacj  mo na stosowa  przy 

mniejszym nara eniu, gdy proces tworzenia si  siarczków nie zosta  jeszcze 

zapocz tkowany, lub tylko jako dzia anie dora ne, zanim zrealizuje si  w a ciwe sposoby 

usuni cia zagro enia (wymiana, regeneracja). Nie nale y pasywowa  olejów cz ciowo 

ju  zestarzonych, ze wzgl du na szybkie zu ywanie si  pasywatora i brak pewno ci co do 
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skuteczno ci jego dzia ania. Wzi wszy pod uwag  sytuacj  w krajowej energetyce,  

w opinii Energopomiaru racjonalny sposób post powania ogranicza si  obecnie do wyboru 

mi dzy wymian  oleju a jego regeneracj .  

W a ciwe przeprowadzenie zabiegu wymiany oleju wymaga du ego 

do wiadczenia, gdy  w praktyce prawie zawsze cz  oleju pierwotnego, zawieraj cego 

korozyjne zwi zki siarki pozostaje w izolacji papierowej transformatora. Jak wykaza y 

prace badawcze przeprowadzone w laboratorium Energopomiaru, domieszka zaledwie 

oko o 0% oleju korozyjnego wystarcza, by uzyska  wynik wskazuj cy na stan 

przedkorozyjny, a przy 20% ca a izolacja ciek a transformatora staje si  korozyjna. 

W tabeli  przedstawiono wygl d fragmentów miedzianego przewodu kontaktowanego 

w warunkach próby [ ] z olejem Nytro Taurus zaliczanym do grupy niekorozyjnych, 

w zale no ci od zastosowanej domieszki oleju Nytro 0BN oraz ocen  wyników tych 

bada . 

Tabela 1. Wynik badania korozyjno ci w zale no ci od procentowego udzia u oleju korozyjnego  

Udzia  oleju 
korozyjnego 

brak 3% 5% 7% 0% 2% 20% 30% 50% 00% 

Wygl d 
przewodu  

          

Ocena oleju  Niekorozyjny Stan 
przedkorozyjny Potencjalnie korozyjny 

Znacznie dok adniejsze usuni cie oleju zaimpregnowanego w izolacji sta ej, ni  

podczas p ukania uzwoje  prowadzonego przy okazji wymiany, zapewnia regeneracja. 

Proces ten trwa oko o dwóch tygodni i obejmuje wielokrotne przej cie oleju przez 

kolumny regeneracyjne wype nione aktywnym sorbentem i filtry, daj c mo liwo  

jednoczesnego usuni cia produktów starzenia, równie  z izolacji papierowej. W a ciwie 

przeprowadzony zabieg gwarantuje uzyskanie takich parametrów oleju, jak wymagane dla 

izolacji ciek ej transformatorów nowych, oddawanych do eksploatacji, a przy tym jest 

znacznie ta szy od zakupu oleju nowego. Nie bez znaczenia s  tu równie  wzgl dy 

ekologiczne, gdy  zu yty olej transformatorowy staje si  niebezpiecznym odpadem.  
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Efekty dzia a  zapobiegawczych powinny zosta  ka dorazowo sprawdzone 

w oparciu o testy korozyjno ci oraz inne badania oleju, których zakres zale e  b dzie od 

wybranej metody. 

3. Przyk ady uszkodze  krajowych transformatorów spowodowanych obecno ci  
przewodz cych osadów  
Wi kszo  u ytkowników transformatorów z korozyjn  izolacj , eksploatowanych  

w krajowej energetyce uwa a, e ze wzgl du na panuj cy w Polsce klimat, jak równie  

brak przeci e , ryzyko uszkodzenia tych jednostek jest minimalne. Niestety opinii tej 

przecz  przypadki awarii zwi zanych z obecno ci  osadów siarczku miedzi, os abiaj cych 

uk ad izolacyjny i w konsekwencji prowadz cych do wewn trznych zwar .  

W Polsce pierwszy przypadek wykrycia korozji siarkowej mia  miejsce w 2007 

roku, gdy przy okazji ogl dzin wewn trznych transformatora 25 MVA; 0/ 5,75 kV 

nape nionego olejem Nytro 0GBN, stwierdzono obecno  siarczku srebra na elementach 

podobci eniowego prze cznika zaczepów. Prócz tego, w kilku innych jednostkach 

nape nionych olejami korozyjnymi, które uleg y uszkodzeniu, znaleziono niewielkie ilo ci 

siarczku miedzi na papierze pochodz cym z wyprowadze  uzwoje , a ostatnio wykryto 

dwa nie budz ce w tpliwo ci przypadki uszkodze  spowodowanych siarczkiem miedzi. 

Pierwszy dotyczy  transformatora przemys owego grupy II, który po 

wyprodukowaniu nape niony by  niekorozyjn  izolacj  ciek . Podczas eksploatacji zosta a 

ona wymieniona. Transformator ten pracowa  przy zmiennym obci eniu, poni ej 

parametrów znamionowych, a wykonywane systematycznie analizy chromatograficzne 

(DGA) wskazywa y na wyst powanie wewn trznych przegrza . Po uszkodzeniu 

wywo anym przebiciem izolacji, w trakcie rewizji wewn trznej stwierdzono b yszcz ce, 

grafitowe osady na uzwojeniach i papierze izolacyjnym (rys. -3). 

 
Rys. . Osady siarczku miedzi na cewce 

fazy C 

 

 

 

 

 
 
 
Rys. 2. Fragment przewodu i wewn trznej warstwy 

papieru 
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Rys. 3. Osady siarczku miedzi na odp ywach uzwoje , faza B uzwojenie DN 

Badania identyfikacyjne sk adu pierwiastkowego potwierdzi y jednoznacznie, e 

jest to siarczek miedzi. Nadto wykonane badania oleju pochodz cego z tego transformatora 

wykaza y, e izolacja ciek a jest rzeczywi cie korozyjna, powoduj ca odk adanie si  

siarczków na miedzi i papierze izolacyjnym. Na rys. 4 przedstawiono obraz próbki papieru 

zdj tej z uzwoje  tego transformatora w 200- krotnym powi kszeniu, uzyskany za pomoc  

mikroskopu elektronowego oraz wyniki analizy rentgenowskiej (SEM-EDX) osadu na 

zaznaczonym fragmencie jej powierzchni.  

 

Element Atomic Elmt Spect. 
Type % % 

S ED 8.43 15.43 
Cu ED 91.57 84.57 
Total   100.00 100.00 

 

Rys. 4. Wyniki bada  SEM-EDX fragmentu izolacji papierowej transformatora grupy II 
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Podobny przypadek stwierdzono równie  w jednej z elektrowni w transformatorze 

blokowym 270 MVA. Po wyst pieniu zwarcia zwojowego i przewiezieniu jednostki do 

zak adu remontowego, przeprowadzone ogl dziny wykaza y obecno  widocznych go ym 

okiem zmian na przewodach. Wykonane badania SEM-EDX równie  w tym przypadku 

potwierdzi y wyst powanie siarczku miedzi.  

4. Krajowe do wiadczenia w stosowaniu metod zapobiegawczych   

Pomimo potwierdzenia, e w wielu krajowych transformatorach znajduj  si  oleje 

korozyjne, metody zapobiegawcze zastosowano dotychczas tylko w stosunku do oko o 30 

jednostek.  

Pocz tkowo decydowano si  g ównie na tradycyjne przeprowadzanie wymian 

oleju, których skuteczno  potwierdza y wyniki bada  wykonywanych przez laboratorium 

Energopomiaru. Jednak w dwóch przypadkach po up ywie zaledwie kilku miesi cy od tego 

zabiegu, badania kontrolne wykaza y na próbkach przewodu miedzianego i blaszce miedzi, 

kontaktowanej z olejem w warunkach próby [ ] i [7] obecno  s abo widocznych 

srebrzystych nalotów, wiadcz cych o cz ciowym (kilkuprocentowym) zanieczyszczeniu 

nowego oleju resztkami poprzedniej izolacji ciek ej zaadsorbowanej w papierze. 

 

 

                             

 

 

Rys. 5. Wygl d materia ów po badaniach korozyjno ci wykonanych przed i po wymianie oleju 
oraz po pó  roku dalszej pracy transformatora 25/ 2,5/ 2,5 MVA. 

Najbardziej rozpowszechniona na wiecie metoda pasywacji oleju w Polsce nie 

zdoby a uznania. Przeprowadzono j  tylko w przypadku trzech transformatorów 

blokowych wyprodukowanych w latach 70-tych, w których podczas eksploatacji do 

pierwotnego, niekorozyjnego oleju zastosowano kilkakrotne dolewki korozyjnym 

gatunkiem Nytro 0BN. Po up ywie 3,5 roku od wprowadzenia pasywatora, mimo 

dwukrotnego uzupe nienia jego st enia, poziom stale si  obni a . Aktualnie w jednym 

z tych transformatorów jest go dziesi ciokrotnie mniej, ni  potrzeba. Zdaniem 

Energopomiaru, pasywowanie olejów cz ciowo ju  zestarzonych jest nieskuteczne, gdy  

powoduje szybkie zu ycie tych dodatków.  

 

 

 
przed wymian  

oleju 

 

 

 
bezpo rednio 
po wymianie 

oleju 

  

 

pó  roku po 
wymianie oleju 
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Ze wzgl du na nap ywaj ce z o rodków zagranicznych informacje o mo liwo ci usuni cia 

korozyjnych zwi zków siarki z oleju podczas procesu regeneracji, w Polsce zacz to 

stosowa  równie  i t  metod .  

Dotychczas zabieg ten zastosowano w 2 transformatorach, z czego w kilku 

przypadkach odbywa  si  on pod nadzorem Energopomiaru. Ze wzgl du na wzrastaj ce 

zainteresowanie t  metod , opracowano program niezb dnych do wykonania pomiarów 

transformatora i bada  oleju, prowadzonych przed i po regeneracji. Zakres ich podano  

w tabeli 2. 

Tabela 2. Zakres bada  i pomiarów wykonywanych przed i po regeneracji oleju  

Pomiary transformatora Badania oleju 

• Rezystancja izolacji 

• Pomiar tgδ i pojemno ci uzwoje  

• Ocena zawilgocenia i obecno ci 
polarnych zanieczyszcze  w izolacji 
metod  spektroskopii w dziedzinie 
cz stotliwo ci (FDS). 

 

 

 

 

 

Badanie korozyjno ci wg norm PN –EN 
62535:2009, ASTM D 275 B oraz po regeneracji 
dodatkowo  
wg DIN 5 353: 985  

Zawarto  disiarczku dibenzylu DBDS 

Podstawowe parametry dielektryczne i 
fizykochemiczne (wspó czynnik strat 
dielektrycznych tgδ, rezystywno , napi cie 
przebicia, liczna kwasowa, zawarto  wody 
rozpuszczonej) 

Wska niki zestarzenia oleju (napi cie 
powierzchniowe i wska nik polarno ci ε-n2),  

DGA, zawarto  pochodnych furanu (jako podstawa 
do dalszych bada  tzw. finger print) 

Zawarto  inhibitora utleniania metod  IR 
(dodawanego celowo po zako czeniu regeneracji) 

Badanie korozyjno ci wg [ ] oraz [7] najlepiej przeprowadza  kilkakrotnie podczas 

trwania procesu, w celu ledzenia zmian wygl du nalotów na przewodzie miedzianym oraz 

papierze izolacyjnym, powsta ych po kontakcie z regenerowanym olejem, a  do czasu ich 

ust pienia. W olejach zawieraj cych DBDS, stopniowe zmniejszanie si  ilo ci tego 

zwi zku b dzie najlepszym sprawdzianem poprawno ci prowadzonego zabiegu oraz 

wska nikiem czasu zako czenia regeneracji, przy czym wg [3] przyjmuje si , e poziom 

ten powinien by  ni szy ni  0ppm.  

Badanie wg DIN 5 353 [8] s u y do dodatkowego sprawdzenia, czy proces 

regeneracji nie spowodowa  wzrostu korozyjno ci oleju w stosunku do srebra. Przypadki 

takie mia y miejsce w Szwecji, gdy wskutek zastosowania zbyt szerokich kolumn 

regeneracyjnych i niedostatecznego sch odzenia z o a dosz o do niepo danych reakcji 
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chemicznych w oleju regenerowanym, czego skutkiem by o  utworzenie si   siarczku 

srebra w kilku transformatorach na stykach prze czników zaczepów. Inhibitor utleniania, 

jako konieczny dodatek, stosuje si  dopiero po zako czeniu procesu i uzyskaniu pewno ci, 

e olej jest niekorozyjny. Poziom inhibitora, który powinien wynosi  oko o 0,3% oznacza 

si  metod  spektrometrii w podczerwieni, w pa mie 3650cm- . 

Dla sprawdzenia, czy zabieg regeneracji skutecznie usun  z izolacji produkty 

starzenia oraz wod , mo na wykona  dodatkowe badanie transformatora metod  

spektroskopii dielektrycznej (FDS).  

5. Przyk ady praktyczne  

Poni ej przedstawiono niektóre wyniki pomiarów transformatorów i bada  oleju 

przeprowadzonych podczas regeneracji korozyjnych olejów Nytro 0BN oraz 

Nytro 0GBN znajduj cych si  dwóch krajowych jednostkach o 7 letniej eksploatacji. 

. Olej Nytro 0BN; transformator blokowy, 63 MVA 5/ 5,75 kV nie wykazuj cy 

uszkodze  wewn trznych wykrywanych metod  DGA.  

Wygl d próbek miedzi i papieru po kontakcie z olejem przed regeneracj , po jej 

zako czeniu, a tak e po dodaniu sztucznego inhibitora utleniania przedstawiono na rys 6.  

    

a) przed regeneracj  b) po regeneracji, przed dodaniem inhibitora  
c) po zako czeniu 

regeneracji i dodaniu 
inhibitora 

Rys. 6. Wyniki bada  korozyjno ci oleju wg PN-EN 62535:2009 (papier i przewód miedziany), 
ASTM D 275B (blaszka miedzi) oraz DIN 5 353 (p ytka srebra) 

Zgodnie z obowi zuj cymi kryteriami, po przeprowadzonej regeneracji olej 

oceniono jako niekorozyjny, zarówno w stosunku do miedzi, jak i do srebra. 

W tabeli 3 podano parametry dielektryczne i fizykochemiczne, zawarto  wody 

oraz wska niki zestarzenia tego oleju przed rozpocz ciem i po zako czeniu procesu. 

Uleg y one widocznej poprawie, uzyskuj c takie warto ci, jak wymagane dla nowych 

olejów w transformatorach oddawanych do eksploatacji. Ilo  dodanego inhibitora 

utleniania oznaczono na poziomie 0,3 %. 

 

 

a) 
 
 

b) 
 
 

c) b) 
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Tabela 3. Parametry oleju przed i po regeneracji 

Rodzaj badania  Przed  
regeneracj  

Po 
 regeneracji 

Parametry oleju   

Barwa  2 1 

Zawarto  wody met. K. Fischera [ppm] 
10 

przy temp. oleju 
24°C 

2 

przy temp. oleju 
15°C 

Liczba kwasowa [mgKOH/gol] 0,05 <0,02 

Napi cie przebicia [kV] 78  85 

Rezystywno  ρ [Ωm] w temp.500C 3,6 x 1010 5,0 x 1011 

Wspó czynnik strat dielektrycznych tgδ  
w temp.500C 0,0063 0,0002 

Wska niki zestarzenia   

Napi cie powierzchniowe [mN/m] 24 45 

Wska nik polarno ci  0,0333 0,0106 

Klasa zanieczyszczenia 15*)/13/11 15*)/13/8 

Przeprowadzony pomiar stopnia zawilgocenia uk adu izolacyjnego transformatora 

metod  FDS wykaza  popraw  wyników. W efekcie regeneracji oleju obni y o si  

zawilgocenie izolacji papierowo-olejowej pomi dzy uzwojeniami GN i DN z 2,0% do 

1,4%. Ponadto zaobserwowano popraw  charakterystyk tg (f) i CHL(f) w niskich 

cz stotliwo ciach (rys.7), wiadcz c  o usuni ciu polarnych produktów zestarzenia  

z uk adu izolacyjnego transformatora, jak równie  o tym, e na papierze nie utworzy y si  

jeszcze przewodz ce osady.  
Charakterystyka tg =tg (f) Charakterystyka CHL=CHL(f) 

 
 

 

Rys. 7. Porównanie charakterystyk cz stotliwo ciowych tg  i CHL mi dzy uzwojeniami GN i DN 
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2. Olej Nytro 0GBN; transformator przemys owy 80 MVA, 115/31,5 kV 

wykazuj cy niskotemperaturowe przegrzanie wewn trzne wykrywane podczas 

okresowych  bada  metod  DGA. 
Tabela 4. Wyniki bada  korozyjno ci oleju i zawarto ci DBDS podczas procesu regeneracji 

Podczas procesu regeneracji prowadzono systematyczne badania korozyjno ci 

oleju, (kilkakrotnie w trakcie 2 tygodni trwania tego zabiegu). Prócz tego sprawdzano 

regularnie poziom disiarczku dibenzylu (DBDS), który obni y  si  z warto ci 70 do 8 ppm. 

Uzyskany wynik, jak równie  ocena wizualna próbek wskazuj , e olej ten zosta  

zregenerowany prawid owo.  

 

 

 

 

 

 

przed regeneracj  
70 ppm DBDS 

 

3 dni 
64 ppm DBDS 

 

5 dni 

 

7 dni 
40 ppm DBDS 

 

9 dni 
 

 

 dni 
2  ppm DBDS 

 

3 dni 
8 ppm DBDS 

 

4 dni 

 

 

4 dni 
po regeneracji  

i dodaniu inhibitora 
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5. Wnioski  

Wykrycie ewidentnych przypadków uszkodze  transformatorów w krajowej 

energetyce, spowodowanych os abieniem uk adu izolacyjnego przez przewodz ce  

osady siarczku miedzi potwierdza, e oleje korozyjne stanowi  powa ne zagro enie 

dla niezawodno ci tych urz dze , w tym szczególnie jednostek z rozwijaj cym si  

wewn trznym przegrzaniem. 

Zabiegi maj ce na celu usuni cie korozyjnych zwi zków siarki z oleju nale y 

prowadzi  g ównie dla nowszej populacji transformatorów, zainstalowanych  

w elektrowniach i sieciach przesy owych.  

Transformatory starsze s  mniej zagro one, ze wzgl du na wysoki margines 

bezpiecze stwa dotycz cy budowy ich uk adu izolacyjnego. Celowe jest jednak 

stosowanie zabiegu regeneracji w ich przypadku, ze wzgl du na mo liwo  

przywrócenia zadowalaj cych w a ciwo ci izolacji olejowej w jednostkach  

o d ugoletniej eksploatacji. 
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DIAGNOSTYKA TECHNICZNA PRZEK ADNIKÓW PR DOWYCH J220 
W OPARCIU O ANALIZ  GAZÓW ROZPUSZCZONYCH W OLEJU (DGA)  

 
 

Grzegorz Dybka 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Centrum S.A. 
 

Streszczenie 

Artyku  dotyczy wykorzystania analiz chromatograficznych gazów rozpuszczonych  
w oleju w diagnostyce technicznej przek adników pr dowych. Omówiono wady i anomalie 
wyst puj ce w eksploatowanych przek adnikach pr dowych. Przedstawiono niektóre wyniki 
bada  chromatograficznych, ujawniaj cych usterki, które skorelowano z wynikami ogl dzin 
wewn trznych przek adników pr dowych. W oparciu o zebrane do wiadczenia zaproponowano 
warto ci granicznych st e  gazów dla przek adników w eksploatacji. Zestawiono wnioski. 
 
 
Wst p 

Specyficzn  odmian  transformatora jednofazowego jest przek adnik pr dowy. 

S u y on do dopasowania zakresu i galwanicznego oddzielenia obwodów pomiarowych 

i zabezpieczeniowych od g ównego toru pr dowego. Konstrukcja izolacji pierwotnej 

przek adnika pr dowego jest oparta o wielowarstwowy rdze  izolacyjny wykonany 

w formie kondensatora wykonanego z wielu warstw papieru impregnowanego olejem 

z zastosowaniem metalowych ekranów wewn trznych mi dzy kolejnymi warstwami. 

Zalecane badania diagnostyczne przek adników pr dowych opieraj  si  na 

pomiarach wielko ci elektrycznych wykonywanych w okre lonych odst pach czasu 

w stanie beznapi ciowym badanego przek adnika (rezystancja izolacji pierwotnej 

i wtórnej, przek adnia, charakterystyki magnesowania). 

W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, obecnie eksploatowanych jest 

kilkaset przek adników pr dowych typu J220 wyprodukowanych przez ZWAR 

w Warszawie, z których ponad 2/3 pracuje d u ej ni  25 lat, co powoduje wyst powanie 

w tej grupie zwi kszonej liczby zak óce . Podczas stabilnej pracy systemu 

elektroenergetycznego w ci gu roku dochodzi do kilku awarii przek adników najwy szych 

napi  (NN), których najbardziej prawdopodobn  przyczyn  jest ca kowite przebicie 

izolacji papierowo-olejowej uzwojenia pierwotnego do uziemionej podstawy. Stworzenie 
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takiego kana u przewodz cego wymaga czasu i musz  towarzyszy  mu: wy adowania 

niezupe ne, wy adowania niskiej, redniej i wysokiej energii oraz lokalne przegrzewy 

termiczne. Przytoczone powy ej zjawiska powoduj  rozk ad oleju elektroizolacyjnego 

i izolacji papierowej, w zwi zku z powy szym do oceny stanu technicznego mo na 

zastosowa  metod  chromatografii gazowej. 

Wykonane w latach 20 0-20  badania DGA zosta y zrealizowane przy u yciu 

aparatu Transport X produkcji Kelman LTD. Aparat tan ekstrahuje z badanego oleju gaz, 

który poddawany jest nast pnie analizie spektroskopowej w specjalnych filtrach 

fotoakustycznych. Aparat umo liwia oznaczenie nast puj cych gazów: wodór, tlenek 

w gla, dwutlenek w gla, metan, etan, etylen i acetylen. Z ka dego przek adnika olej  

w ilo ci 50 ml pobierano do gazoszczelnej strzykawki poprzez adapter przystosowany do 

zaworu spustowego (bez kontaktu oleju z powietrzem). Ze wzgl du na niewielk   u yt  do 

badania ilo -oleju nie uzupe niano. 

 Na podstawie uzyskanych warto ci st e  gazów rozpuszczonych w oleju mo na 

dokona  oceny stanu izolacji papierowo-olejowej w oparciu o ilo ciowe kryteria zawarte 

w normach i instrukcjach: 

A. Norma PN-EN 60599.[ ] 
Tabela . Granice st e  gazów dla przek adników pr dowych, poni ej których nie s  wymagane 

adne dzia ania [ ]. 

GRANICE ST E  GAZÓW [PPM] 

H2 CH4 C2H2 C2H4 C2H6 CO CO2 TCG 

300 30 2 0 50 300 900  

 
B. DTR Haefely Trench. [2] 

Tabela 2. Granice st e  gazów dla przek adników [2]. 
WARTO CI GAZÓW W [PPM] H2 H2O CO2 CO C2H4 C2H6 CH4 C2H2 TCG 

Normalne warunki <300 < 0 <900 <330 <4 <25 <30 <  720 

Zwi kszona cz stotliwo  pomiarów 300-:- 000 0-:20 900-:2000 330-:- 000 4-:-25 25-:-70 30-:-75 -:- 0 72 - 920 

Warto ci skrajne-wy czy  z eksploat. > 000 >20 >2000 > 000 >25 >70 >75 > 0 92 -4630 

 
Do chwili obecnej zosta o przebadanych ponad 600 przek adników pr dowych 

J220 wyprodukowanych w latach 967-:- 998 w zwi zku z powy szym na podstawie 

analizy wyników wykonanych bada  oraz zalece  producentów zagranicznych mo na 

zaproponowa  kryteria oceny ca ej populacji przek adników J220 wyprodukowanych przez 

ZWAR Warszawa. Dla wyznaczenia st e  gazów wymagaj cych zwi kszonej 
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cz stotliwo ci pomiarów pos u ono si  tzw. 90% warto ciami typowymi (s  to warto ci, 

których nie przekracza 90% wyników badanego st enia w populacji). Podobnie 

pos u ono si  90% warto ciami typowymi do pozosta ej 0% populacji (przek adników 

wymagaj cych zwi kszonej cz stotliwo ci pomiarów) dla wyznaczenia st e  warto ci 

skrajnych-wy czy  z eksploatacji. Dodatkowo ze wzgl du na wprowadzone zmiany 

konstrukcyjne w budowie przek adników pr dowych J220 podczas ca ego okresu 

produkcji (maj ce wp yw na generacje gazów i ich akumulacje w oleju), st enia 

podzielono na trzy g ówne grupy: 

I. Od pocz tku produkcji do roku 973 uzwojenie pierwotne przek adników 

wykonywane by o z pr tów umieszczonych w os onach wykonanych z rur 

mosi nych. Rury te by y jednocze nie ekranem na wysokim potencjale. Wn trze 

przek adników przed wp ywami atmosferycznymi by o zabezpieczone za pomoc  

zbiornika z silika elem, a pó niej  membrany w specjalnej nakr tce pokrywy g owicy. 

Prze czanie zakresu pr du pierwotnego odbywa o si  w g owicy.  

Umieszczenie uzwojenia pierwotnego w g adkiej rurze mosi nej (pod czonej 

do napi cia pierwotnego) powodowa o brak mo liwo ci rozwijania si  wy adowa  

niezupe nych na ostrych kraw dziach, dodatkowo zaprojektowanie du ej ilo ci izolacji 

papierowo-olejowej zwi ksza o zakres bezpiecze stwa do inicjacji wy adowa  

niezupe nych. G owica przek adnika „oddycha” przez absorbent, co ma decyduj cy wp yw 

na st enie atwo uwalniaj cego si  z oleju wodoru. Wykonanie uzwojenia pierwotnego 

z pr tów powoduje brak mo liwo ci wadliwego po czenia (mo liwe przeniesienie 

wysokiej temperatury na drodze przewodnictwa z zacisków zewn trznych przek adnika). 

Wyst powanie wilgoci (absorber mo e by wymieniony tylko podczas wy czenia), lub 

osadów parafiny prowadzi do du ych strat dielektrycznych i pr dów p yn cych w izolacji 

papierowej. Powstaj cy tlenek w gla CO, utlenia si  do CO2 przy dost pie tlenu 

atmosferycznego (g owica przek adnika „oddycha” przez absorber). 
Tabela 3. Granice st e  gazów dla przek adników J220 wyprodukowanych do 973r. w cznie. 
  

 
 

WARTO CI GAZÓW W PPM H2 CO2 CO C2H4 C2H6 CH4 C2H2 TCG 

Normalne warunki < 00 <2500 < 50 <20 < 00 <30 < 0 4 0 

Zwi kszona cz stotliwo  pomiarów 00-:-700 2500-:4000 50-:-350 20-:-40 00-:-200 30-:-60 0-:-20 4 - 370 

Warto ci skrajne-wy czy  z eksploatacji >700 >4000 >350 >40 >200 >60 >20 > 370 
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II. W roku 973 zosta a wprowadzona zmiana konstrukcyjna polegaj c  

na zast pieniu zwojnicy pr towej umieszczonej w rurze, zwojnic  z lin miedzianych 

mocowanych do wspornika spawanego z k towników stalowych (krzy ak).W roku 

975 przek adniki zosta y zhermetyzowane za pomoc  mieszka kompensacyjnego 

umieszczonego na g owicy, wykonanego z mosi nych membran po czonych 

za pomoc  gwintowanych czników uszczelnionych pier cieniami gumowymi. 

Przek adnik zalany by  olejem do poziomu ponad zaciskami liniowymi – mieszek by  

suchy.  W mi dzyczasie wprowadzono równie  zmian  sposobu prze czania zakresu 

pr du pierwotnego, wcze niej prze czanie odbywa o si  w g owicy, co wymaga o 

zdj cia pokrywy, pó niej zaciski prze czeniowe zosta y umieszczone w skrzynce, 

prze czeniowej na zewn trz  g owicy.  

Wykonanie uzwojenia pierwotnego z lin miedzianych mocowanych do wspornika 

spawanego z k towników stalowych (krzy ak) mia o wp yw na powstanie nierówno ci 

i ostrych kraw dzi na pierwszym ekranie aluminiowym pod czonym do wysokiego 

potencja u, dodatkowo zmniejszono ilo  izolacji papierowo-olejowej zmniejszaj c zakres 

bezpiecze stwa do inicjacji wy adowa  niezupe nych. Brak wype nienia mieszka olejem 

i zastosowanie gumowych pier cieni ma wp yw na st enie atwo uwalniaj cego si  z oleju 

wodoru. Wykonanie uzwojenia pierwotnego z lin miedzianych powoduje w miejscu 

czenia mo liwo  luzowania si  i wzrost temperatury powoduj cej rozk ad oleju, dlatego 

stwierdzenie podwy szonej zawarto ci etanu winno w pierwszej kolejno ci prowadzi  do 

sprawdzenia tych po cze . Wyst powanie wilgoci (mo liwe przy nieszczelnym mieszku) 

lub osadów parafiny prowadzi do du ych strat dielektrycznych i pr dów p yn cych 

w izolacji papierowej. Powstaj cy tlenek w gla CO, utlenia si  do CO2 przy dost pie tlenu 

atmosferycznego (g owica przek adnika „oddycha” przez mieszek kompensacyjny 

niewype niony olejem). 

Tabela 4. Granice st e  gazów dla przek adników J220 wyprodukowanych w latach  
973 ÷ 993r. 

WARTO CI GAZÓW W PPM H2 CO2 CO C2H4 C2H6 CH4 C2H2 TCG 

Normalne warunki < 00 <2500 < 50 <40 < 50 <60 < 0 5 0 

Zwi kszona cz stotliwo  pomiarów 00-:-700 2500-:4000 50-:-350 40-:-80 50-:-400 60-:- 20 0-:-20 5 - 670 

Warto ci skrajne-wy czy  z eksploatacji >700 >4000 >350 >80 >400 > 20 >20 > 670 

 
 

 214 



 
 

III. W roku 993 mieszek mosi ny zosta  zast piony mieszkiem zgrzewanym ze stali 

nierdzewnej. Nied ugo pó niej wprowadzono równie  nape nianie mieszka olejem  - 

brak poduszki powietrznej. 

Mieszek stalowy wype niony olejem powoduje brak mo liwo ci uwalniania si  

wodoru, a przy braku dost pu tlenu atmosferycznego nie ma mo liwo ci utlenienia si  CO, 

do CO2. 

Tabela 5. Granice st e  gazów dla przek adników J220 wyprodukowanych po 993r.  
WARTO CI GAZÓW W PPM H2 CO2 CO C2H4 C2H6 CH4 C2H2 TCG 

Normalne warunki <300 <2500 <350 <40 < 50 <60 < 0 9 0 

Zwi kszona cz stotliwo  pomiarów 300-:- 000 2500-:4000 350-:- 000 40-:-80 50-:-400 60-:- 20 -:-20 9 -2620 

Warto ci skrajne-wy czy  z eksploatacji > 000 >4000 > 000 >80 >400 > 20 >20 >2620 

 
Na podstawie uzyskanych wyników bada  zdiagnozowano uszkodzenia w kilku 

przek adnikach. Przek adniki wy czono z u ytkowania wymieniaj c je na egzemplarze 

z pozytywnymi wynikami bada . 

W celu potwierdzenia zjawisk wyst puj cych w zdiagnozowanych przek adnikach 

pr dowych J220 przeprowadzono ich rewizje wewn trzne. 

Przypadek .  
Tabela 6. Przek adniki pr dowe typu J220 poddane rewizji ze wzgl du na st enie gazów palnych 

powstaj cych przy niskich energiach i/lub niskich temperaturach (wodór, metan i etan). 
ROK 

PROD. 
NR 

FABR. DIAGNOZA H2O H2 CO2 CO C2H4 C2H6 CH4 C2H2 TCG 

  Wg tab.3  >700 >4000 >350 >40 >200 >60 >20 > 370 

972 402529 PD 26 29259 206 46 26 438 2232 2 330 4 

972 402524 D ,PD 24 3437 628 47 9 8 2 552 5 5863 

 

  
 

Fot. , 2. Posklejane warstwy izolacji papierowej przek adnika, wosk X.  
Ciemniejsza barwa sznurów w górnej cz ci przek adnika. 
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Wykryte podczas rewizji wewn trznej uszkodzenia: wy adowania niezupe ne (PD) 

w wyniku, których mo e si  odk ada  wosk X na izolacji papierowej. Wy adowania niskiej 

energii (D ) w oleju i/lub papierze, dowodem, czego s  wi ksze zw glone perforacje 

w papierze, zw glenia na powierzchni papieru lub cz steczki w gla w oleju. 

Przypadek 2.  
Tabela 7. Przek adnik pr dowy typu J220 poddany rewizji ze wzgl du na st enie gazów palnych 

powstaj cych przy du ych energiach i/lub wysokich temperaturach (acetylen). 
ROK 

PROD. 
NR 

FABR. DIAGNOZA H2O H2 CO2 CO C2H4 C2H6 CH4 C2H2 TCG 

  Wg tab.4  >700 >4000 >350 >80 >400 > 20 >20 > 670 

980 0 4492 T3 8 232 5966 787 20376 35 0 34 0 7873 36 89 

 

  
 

Fot. 3, 4. Ca kowicie przebita izolacja g ówna na wysoko ci ¾ przek adnika. 
 

Wykryte podczas rewizji wewn trznej uszkodzenia s  zgodne z opisem uszkodze  

termicznych, wyst puj cych w temperaturze powy ej 700°C (T3). Acetylen powstaje 

w temperaturze od 800°C do 200°C i wymagane jest natychmiastowe gaszenie do 

ni szych temperatur w celu zebrania stabilnego produktu rekombinacji. Cz stki w gla 

tworz  si  w przedziale od 500°C do 800°C i wyst puj  przy ukach w oleju wokó  

gor cych punktów. 

Przypadek 3.  
Tabela 8. Przek adniki pr dowe typu J220 poddane rewizji ze wzgl du na st enie dwutlenku 

w gla. 
ROK 

PROD. 
NR 

FABR. DIAGNOZA H2O H2 CO2 CO C2H4 C2H6 CH4 C2H2 TCG 

  Wg tab.4  >700 >4000 >350 >80 >400 > 20 >20 > 670 

980  T  25 55 5022 265 28 67 8 <0,5 533 

980  T  20 53 5340 456 37 306 75 <0,5 026 
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Fot. 5, 6. Przegrzany papier na po czeniach klejonych w dolnej cz ci przek adnika.  
 

Wykryte podczas rewizji wewn trznej uszkodzenia zgodne z opisem rozk adu 

izolacji celulozowej w temperaturze T  poni ej 300°C (papier zabarwi  si  na br zowo). 

Wnioski i zalecenia: 

• Opisane pomiary st e  gazów rozpuszczonych w oleju mog  stanowi  podstaw  

do okre lenia stanu izolacji g ównej przek adników pr dowych J220 i podj cia 

w a ciwych dzia a  w przypadku stwierdzenia anomalii.  

• Przeprowadzone rewizje wewn trzne wykaza y dobr  zgodno  diagnoz stanu 

przek adników pr dowych typu J220 wykonanych w oparciu o analiz  gazów 

rozpuszczonych w oleju. Przekroczenie warto ci granicznych st e  gazów jest 

wskazówk  do wy czenia przek adników z eksploatacji. 

• Wdro enie metody i wykonanie w kolejnych latach pomiarów pozwoli okre li  

szybko  narastania st e  gazów, co umo liwi okre lenie cz stotliwo ci 

kolejnych bada  i skorygowanie zaproponowanych dopuszczalnych warto ci 

dla poszczególnych typów przek adników. 

 

Literatura 
[ ]  Urz dzenia elektryczne izolowane olejami mineralnymi w eksploatacji-Wy czne 

interpretowania analizy gazów wolnych i rozpuszczonych. Polska Norma PN-EN 
60599./2002. 

 [2]  DTR Haefely Trench: Instrukcja obs ugi IOSK 72.5…550 kV nr rejestrowy 707880 7  
z dnia 8.0 .20 0r. 
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PRZYDATNO  SYGNA ÓW MONITORINGU DO DIAGNOSTYKI STANU 
TRANSFORMATORA 

 
 

Jerzy Buchacz Zbigniew Szyma ski 
ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. Gliwice 

 
Streszczenie 
Systemy monitoringu on-line instalowane na transformatorach, w zale no ci od u ytych 
elementów sk adowych, dostarczaj  du  ilo  ró nych sygna ów, które odzwierciedlaj  
aktualny stan pracy jednostki. W artykule omówiono mo liwo  wykorzystania 
niektórych sygna ów do diagnostyki transformatora oraz omówiono sposoby 
interpretacji ich warto ci.  

 

. Wst p 

W Polsce dzia a ju  kilkadziesi t systemów monitoringu on-line zamontowanych na 

transformatorach energetycznych o mocy powy ej 0 MVA. Poniewa  obecnie stan 

techniczny wi kszo ci transformatorów okre lany jest na podstawie wyników analiz 

chromatograficznych gazów w próbkach oleju oraz pomiarów bezpo rednich, 

przeprowadzanych na wy czonych jednostkach, istnieje potrzeba wyodr bnienia, spo ród 

sygna ów dostarczanych przez urz dzenia monitoringu, grupy daj cej mo liwo  

diagnozowania stanu jednostki i jej osprz tu. Konieczne jest równie  porównanie 

wielko ci u ywanych do diagnostyki w trybie off-line, z danymi otrzymywanymi 

z systemu on-line. 

2. System monitoringu on-line transformatorów 

Zgodnie z definicj  poj cia „monitoring”, zadaniem systemu jest regularna obserwacja 

stanu badanego obiektu, zarówno w chwili bie cej, jak w przesz o ci (na podstawie 

zarejestrowanych danych). Umo liwia on równie , po wprowadzeniu wcze niej ustalonych 

warto ci granicznych parametrów, generowanie sygna ów ostrzegawczych i alarmowych 

dla obs ugi oraz podpowiedzi dotycz cych dalszego toku post powania. 

System monitoringu spe nia te  funkcje sterowania transformatorem, g ównie przez 

obliczenia mo liwo ci obci ania jednostki i wyboru pozycji podobci eniowego 
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prze cznika zaczepów (PPZ), na podstawie warto ci pr dów, temperatur oraz wydajno ci 

uk adu ch odzenia. 

Zalecane wg [ ] funkcje monitoringu obejmuj  zagadnienia: 

cieplne 
− temperatury oleju i uzwoje , 
− cieplne zu ycie izolacji, 
− praca uk adu ch odzenia, 
− mo liwo ci obci enia/przeci enia transformatora, 
elektryczne 
− warto ci napi cia i nat enia pr du na zaciskach transformatora, 
− pr dy zwarciowe, 
− praca PPZ, 
− stan izolatorów, 
inne 
− zawarto  gazów i wody w oleju, 
− poziom oleju w konserwatorze, 
− badanie wy adowa  niezupe nych. 

System monitoringu realizuje swoje funkcje dzi ki zbieraniu i obróbce sygna ów 

pochodz cych z ró nych elementów transformatora i jego osprz tu. Sygna y te mo na 

podzieli  na grupy: 

I – stan zabezpiecze  i informacja o parametrach pracy transformatora, 

II – sygna y z czujników gazu i wody w oleju, 

III - stan izolatorów, 

IV – stan PPZ. 

Taki podzia  pozwala na wyodr bnienie w systemie cz ci monitoruj cej i cz ci 

diagnostycznej (rys. ). 

 
Rys. . Ekran systemu monitoringu z wyodr bnieniem cz ci monitoruj cej i diagnostycznej 
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2.  Cz  monitoruj ca 

Do cz ci monitoruj cej nale  sygna y grupy I obejmuj ce: 

− sygna y z zabezpiecze  transformatora (przeka nik gazowo-przep ywowy PPZ, 

wska nik poziomu oleju, zawór bezpiecze stwa, zawór odcinaj cy klapowy, 

sygna y z przek adników pr dowych itp.), 

− sygna y z przek adników pr dowych i napi ciowych, 

− pomiar temperatury (oleju w kadzi, w górnej, dolnej lub rodkowej cz ci uzwoje , 

rdzenia, w szafie sterowniczej, w szafie PPZ, temp. otoczenia itp.), 

− sygna y z szafy sterowania uk adem ch odzenia (zabezpieczenia nadpr dowe, 

silnikowe, sygna y ze styczników, rodzaj sterowania, czujnik zaniku fazy itp.). 

Sygna y nale ce do tej grupy s  tradycyjnie wyprowadzone do nastawni lub centrum 

dyspozycyjnego, poniewa  informuj  o aktualnym stanie jednostki i decyduj   

o bezpiecze stwie eksploatacji. Spe niaj  bardzo wa n  rol , ale nie dostarczaj  informacji 

o rozwijaj cych si  defektach i zagro eniach dla dalszej pracy transformatora. 

2.2 Cz  diagnostyczna 

Do diagnostyki cz ci aktywnej transformatora, izolatorów przepustowych oraz 

prze cznika zaczepów, mo na wykorzysta  sygna y grup II-III-IV, przy czym 

wypracowana diagnoza mo e dotyczy : 

− oceny stanu aktualnego,  

−  prognozy rozwoju lub zmian stanu, 

−  przyczyny rozwoju lub zmian stanu. 

2.2.  Diagnostyka cz ci aktywnej transformatora  

Obejmuje ona badanie izolacji papierowo-olejowej oraz rdzenia transformatora. 

Wska nikami diagnostycznymi s :  

− zawarto  wody w oleju, 

− zawarto  gazów ( -8 gazów, najcz ciej: wodór i tlenek w gla, nast pnie metan, 

etylen, acetylen). 

Pomiar zawarto ci wody w oleju pozwala okre li  stopie  zawilgocenia izolacji 

papierowej. Zbyt wysokie zawilgocenie mo e by  przyczyn  uszkodze  uk adu 

izolacyjnego, szczególnie w miejscach, gdzie wyst puj  du e nat enia pola elektrycznego 

i wysokie temperatury. Ponadto wynik pomiaru zawarto ci wody mo e by  wykorzystany 

do obliczenia bezpiecznego obci enia transformatora, aby unika  tzw. efektu 
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b belkowania, czyli wydzielania si  p cherzyków pary wodnej przy szybkich zmianach 

obci enia [2]. 

Gazy rozpuszczone w oleju powstaj  wskutek uszkodze  wewn trznych typu 

elektrycznego (wy adowania niezupe ne, iskrzenia, uk) oraz przegrza  wyst puj cych 

w obr bie kadzi transformatora, a tak e naturalnego starzenia izolacji papierowo-olejowej. 

Dlatego monitoring zawarto ci wody i gazów w oleju pozwala na: 

• unikni cie uszkodze  wywo anych nadmiernym zawilgoceniem uk adu 

izolacyjnego, 

• obserwacj  wolno rozwijaj cych si  defektów i odpowiedni  reakcj  w momencie 

przekroczenia ustalonych poziomów ostrzegawczych koncentracji gazów i wody. 

2.2.2  Diagnostyka izolatorów przepustowych 

Jedn  z wiod cych metod diagnostyki on-line izolatorów jest tzw. metoda sumy 

pr dów [3], pozwalaj ca na badanie zmian wspó czynnika strat dielektrycznych tg  oraz 

pojemno ci izolatorów [4]. Umo liwia ona wykrycie wi kszo ci potencjalnych defektów 

tych urz dze  (tabela ). 
Tabela . Zwi zek mi dzy uszkodzeniem, a zmian  parametrów izolatora przepustowego 

Rodzaj uszkodzenia 
w izolatorze 

Czynniki przyspieszaj ce rozwój 
uszkodzenia 

Wp yw na 
monitorowany parametr 

uszkodzenia porcelany du e zmiany temperatury, warunki 
atmosferyczne zmiany tg  

rozk ad izolacji 
papierowej podwy szona temperatura pracy zmiany tg , powstawanie 

wy adowa  niezupe nych 
zwarcia mi dzy 
warstwami folii 
metalowej 

wady produkcyjne, zestarzenie papieru, 
migracja substancji przewodz cej 

zwi kszenie pojemno ci 
C  izolatora 

wtr ciny i kawerny 
w izolacji wy adowania niezupe ne w kawernach zmiana tg , powstawanie 

wy adowa  niezupe nych 
 

2.2.3 Monitoring podobci eniowego prze cznika zaczepów (PPZ) 

Prze czniki zaczepów s  ród em wielu problemów eksploatacji transformatorów. 

Podczas ich pracy wyst puj  usterki zwi zane ze zu yciem styków, przeci eniem, 

zm czeniem materia ów, zaci ciami nap du oraz rozregulowaniem. Usterki te mog  

wywo a  gwa towny wzrost temperatury i uszkodzenia elementów mechanicznych oraz 

uk adu izolacyjnego PPZ. 

Z tego powodu wskazana jest obserwacja temperatury oleju w kadzi prze cznika, pr du 

pobieranego przez silnik nap du, pr du obci enia transformatora oraz wska ników 

poziomu oleju w prze czniku. 
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Rejestracja przebiegu mocy pobieranej przez silnik nap du PPZ umo liwia porównanie 

z moc  pobieran  na pocz tku eksploatacji, czyli swoistym „odciskiem palca”, dzi ki 

czemu atwiej jest okre li  stan techniczny, w jakim znajduje si  silnik prze cznika. 

Zwi zek mi dzy niektórymi zjawiskami zachodz cymi w PPZ, a ich wp ywem na 

monitorowane parametry przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Wp yw zjawisk wyst puj cych w PPZ na monitorowane parametry 

Zjawisko 
wyst puj ce 

w PPZ 

Czynniki 
przyspieszaj ce rozwój 

uszkodzenia 

Defekt lub 
uszkodzenie 

Wp yw na 
monitorowany 

parametr 

przep yw pr du  niesprawny mechanizm 
nap du 

zu ycie styków, awaria 
nap du 

wzrost pr du 
pobieranego przez 
silnik nap du 

s aby docisk styków 

stopniowy wzrost 
temperatury oleju, 
uszkodzenie/wypalenie 
styków 

powolny wzrost 
temperatury oleju 
w PPZ 

zatrzymanie mi dzy 
pozycjami PPZ 

szybki wzrost 
temperatury oleju 
w PPZ 

szybszy wzrost 
temperatury oleju 
w PPZ w stosunku 
do temp. oleju 
w kadzi 
transformatora 

zu ycie elementów 

luzy mechaniczne  wypalenia 
i przegrzania  styków 

przekroczenie 
czasów 
prze czania 

wyciek 
oleju/nieszczelno  niski poziom oleju  wy adowanie ukowe, 

nawet eksplozja 
wska nik poziomu 
oleju – sygnalizacja 

 
Dodatkowym atutem jest obliczanie pr du skumulowanego na podstawie pr du 

prze czanego, co u atwia analiz  starzenia si  zaczepu oraz jego nadpalenia. Natomiast 

liczba prze cze : ca kowita oraz na poszczególnych zaczepach i pr d skumulowany daj  

podstaw  do wyznaczenia terminów przegl du. 

3. Przyk ady interpretacji wyników 

Interpretacja wyników analiz zawarto ci gazów i wody, czy te  pomiarów izolatorów, 

uzyskiwanych w trybie  on-line ró ni si  od oceny wyników analiz DGA wykonywanych 

w laboratorium, czy te  pomiarów izolatorów za pomoc  mostka Scheringa, czy innego 

miernika pojemno ci i wspó czynnika strat dielektrycznych. 

Analizy zawarto ci gazów wykonywane on-line cechuj  si  znacznie mniejsz  

dok adno ci , (± 5% do ± 20% od warto ci zmierzonej, nie mniej ni  od 3 ppm do 25 ppm) 

ni  analiza chromatograficzna wykonywana w laboratorium.  
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Porównuj c zawarto  wody w oleju zmierzon  on-line i off-line nale y zwróci  uwag , e 

wynik w ppm, uzyskany metod  Karla-Fishera w laboratorium, oznacza bezwzgl dn  

zawarto , tzn. ilo  miligramów wody w kilogramie oleju, a czujnik monitoringu mierzy 

warto ci wzgl dne. 

W zale no ci od zastosowanego czujnika s  to: 

− zawarto  wzgl dna (%) w stosunku do nasycenia przy aktualnej temperaturze 
oleju w transformatorze, 

− zawarto  wzgl dna (%) w stosunku do nasycenia w temp. 25°C. 

Warto ci zawilgocenia w ppm, podawane przez niektóre czujniki, s  obliczane na 

podstawie warto ci wzgl dnych i temperatury oleju. 

Przeliczenie zawarto ci wody w oleju na zawilgocenie izolacji papierowej jest 

przedmiotem ci g ych bada  [5], co dodatkowo komplikuje ocen  wyników otrzymanych 

w trybie on-line. 

Oprócz tego pomiary on-line ujawniaj  zmienno  mierzonych parametrów (rys. 2), 

wywo an  zmianami temperatury oleju (np. na skutek zmian obci enia czy te  

temperatury otoczenia). 

 
Rys. 2. Zmiana zawarto ci wodoru i wody w oleju wywo ana zmian  temperatury oleju. 

Rozwijaj ce si  uszkodzenie cz ci aktywnej transformatora wywo uje wyra ny przyrost 
zawarto ci gazu (rys. 3). 
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Rys. 3. Wzrost koncentracji wodoru spowodowany rozwijaj cym si  uszkodzeniem 

Równie  parametry izolatorów przepustowych: wspó czynnik strat tg  oraz pojemno  

podlegaj  fluktuacjom, które spowodowane s  ró nicami w napi ciu linii, zmianami 

obci enia, temperatury (rys. 4), a nie musz  oznacza  wyst pienia uszkodzenia. 

 

Rys. 4. Fluktuacje wspó czynnika strat tg  izolatorów strony GN transformatora 240MVA/400kV 

W metodzie „sumy pr dów” rozwijaj ce si  uszkodzenie izolatora wywo uje znacznie 

wi kszy efekt, ni  zmienno  warunków pracy (rys. 5 a, b). 
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a). pr dy up ywu 3 izolatorów strony GN ( o  
po prawej) i pr d sumaryczny (wykres czerwony, 
o  z lewej), izolatory bez defektów 

b). wykres pr du sumarycznego 3 izolatorów 
strony GN (granatowy, przy uszkodzonym 
izolatorze, zielony – po wymianie uszkodzonego 
izolatora) 

Rys. 5. Zmienno  sumarycznego pr du pojemno ciowego 3 izolatorów strony GN w przypadku 
dobrego stanu izolatorów (a) i uszkodzenia jednego z nich (b) 

 
Dlatego te  przy badaniach on-line bardziej istotny jest trend zmian mierzonej wielko ci, 

ni  jej bezwzgl dna warto , czy te  dok adno  metody pomiarowej i zastosowanego 

czujnika. 

Dotyczy to równie  bada  on-line prze cznika zaczepów, w przypadku pomiaru mocy 

pobieranej przez silnik nap du. Diagnoza stanu nap du opiera si  na porównaniu przebiegu 

aktualnego z wzorcowym, zarejestrowanym na pocz tku eksploatacji PPZ (rys. 6). 

 

Rys. 6. Porównanie przebiegu mocy pobieranej przez silnik nap du PPZ z wzorcem 
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Daje to mo liwo  okre lenia przyczyny ewentualnej niesprawno ci uk adu nap du 

prze cznika, dzi ki podzieleniu cyklu prze czania na nast puj ce po sobie etapy: 

− rozruch nap du, 

− praca ja owa, 

− praca klatki wybierakowej, 

− napinanie spr yny prze cznika mocy, 

− prze czenie, 

− bieg ja owy nap du, 

i okre leniu odst pstw od „odcisku palca” w ka dym z nich. 

4. Wnioski 

Sygna y diagnostyczne, rejestrowane przez systemy monitoringu on-line mog  

dostarcza  informacji s u cych do oceny stanu transformatora w zakresie: 

− cz ci aktywnej, 

− izolatorów przepustowych, 

− prze cznika zaczepów, 

konieczne jest jednak ci g e doskonalenie sposobów ich interpretacji i kryteriów oceny. 

W tym celu nale y analizowa  diagnozy opracowane na podstawie wyników znanych 

metod pomiarowych i metod on-line oraz tworzy  na tej podstawie „baz  wiedzy” mo liw  

do wykorzystania jako cz  eksperck  systemu monitoringu. 

Dla uzyskania dodatkowych informacji diagnostycznych, do systemu monitoringu mo na 

wprowadzi : 

− badanie wy adowa  niezupe nych, 

− bezpo redni pomiar temperatury wewn trz uzwoje , 

− badanie drga  mechanicznych, 

które s  ju  technicznie dost pne. 
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Streszczenie: 
 W du ych transformatorach energetycznych, odprowadzanie energii strat jest jednym           
z wa niejszych problemów konstrukcyjnych. Zapewnienie optymalnej temperatury pracy 
transformatora jest g ównym zadanie uk adu ch odzenia, jednocze nie istnieje mo liwo  
wykorzystania energii strat do ogrzewania budynków stacyjnych. Poza ch odnicami, które 
musz  w tego typu instalacji spe nia  rygorystyczne wymagania bardzo istotnym jest uk ad 
sterowania. W praktyce spotyka si  ró norodne rozwi zania sterowania ch odzeniem 
pocz wszy od najprostszych z termometrem kontaktowym po rozwi zanie zaawansowane       
z sterownikami PLC. Du e mo liwo ci obliczeniowe sterowników umo liwi y 
zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych aplikacji dla sterowania odzyskiem ciep a do celu 
ogrzewania budynku stacji. W artykule tym przytoczono takie zrealizowane rozwi zanie. 
 
. Wst p 

 Ch odzenie transformatorów podczas eksploatacji jest bardzo wa ne i wr cz 

niezb dne dla zapewnienia niezawodnej d ugotrwa ej pracy. ród ami ciep a 

wydzielaj cego si  w transformatorze s  tzw. straty biegu ja owego i straty obci eniowe. 

Najbardziej efektywnym uk adem ch odzenia jest rozwi zanie z wymuszonym 

przep ywem oleju i czynnika ch odz cego. 

     Transformatory energetyczne pracuj  dziesi tki lat. Znacznie krócej ,, yj ’’ ich uk ady 

ch odzenia. Cz stym uszkodzeniem tych e s , mi dzy innymi, nieszczelno ci uk adu. 

Zrealizowana modernizacja polega a na zast pienie radiatorowego uk adu ch odzenia 

ch odzeniem z wymuszonym obiegiem oleju z dwoma ch odnicami. Na okres letni, gdy nie 

ma potrzeby grzania budynku pracuje pierwsza ch odnica, która jest wymiennikiem ciep a 

typu olej/powietrze. Natomiast druga uruchomiona, gdy temperatura w pomieszczeniach 

spadnie poni ej zadanego progu, jest wymiennikiem ciep a typu olej/glikol jest to wtedy 

tryb pracy zimowej. Schemat funkcjonalny przyk adowej instalacji pokazano na Rys. .
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Rys. . Rysunek funkcjonalny instalacji 
 

   Na obiekcie zainstalowane s  dwa transformatory. Modernizacja dotyczy a 

transformatora nr , którego dane techniczne przedstawiono w tabeli. Na etapie projektu 

przewidziano wpi cie do instalacji odzysku ciep a obydwu transformatorów. 

 

Tabela . Podstawowe parametry techniczne transformatora  

Typ TONTRa 6000/ 0 

Moc znamionowa uzwojenia GN 6 MVA 

Moc znamionowa uzwojenia SN 0 MVA 

Moc znamionowa uzwojenia DN 0 MVA 

Napi cie uzwojenia GN 0 kV    ± 6% 

Napi cie uzwojenia SN 6,5 kV   ±2x2,5% 

Napi cie uzwojenia DN 6,6 kV    

Straty biegu ja owego 25,85 kW 

Straty obci eniowe  86,7 kW 
 
Znamionowa suma strat dla jednego transformatora wynosi oko o 2 kW. Uwzgl dniaj c 

fakt, e praca z obci eniem znamionowym zdarza si  sporadycznie przyj to na podstawie 

uzyskanych danych, e typowe jest obci enie na poziomie 40÷50% GN dla jednego 

transformatora w okresie zimowym. Moc strat wynosi, zatem oko o 40÷50kW dla jednego 

transformatora. 

     Uwzgl dniaj c sprawno  wymiennika oraz fakt, e znaczna cz  ciep a oddawana jest 

bezpo rednio przez kad  transformatora, ruroci gi do atmosfery stwierdzono 

do wiadczalnie, e ilo  pozyskiwanego ciep a wystarczy na ogrzanie budynku, którego 

czna kubatura pomieszcze , które nale y ogrzewa  wynosi 640m3 zapewniaj c 
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minimaln  temperatur  +5°C. Analizuj c stron  finansow  przedsi wzi cia okaza o si , e 

przy nak adach wi kszych o oko o 45% mo na zrezygnowa  z radiatorów zast puj c je 

ch odnicami z wymuszonym obiegiem oleju. Ten system ch odzenia zapewnia znacznie 

lepsze warunki pracy transformatora, co jest nadrz dnym celem remontu, a odzyskana 

energia strat stanowi dodatkowy efekt modernizacji uk adu ch odzenia.  

 
 

 
 

Rys. 2. Wykres temperatur otoczenia oraz minimalne dobowe temperatury w poszczególnych 
pomieszczeniach 

 

2. Sterowanie i eksploatacja uk adu odzysku ciep a 

 Nad prawid ow  prac  ca ego uk adu czuwa system sterowania, którego 

podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpiecze stwa pracy transformatora. Funkcje 

uk adu ch odzenia i odzysku ciep a s  z sob  skorelowane, dlatego zaprojektowano jeden 

sterownik realizuj cy obie funkcje, a w a ciwie przy okazji funkcji podstawowej 

(sterowanie uk adem ch odzenia) jest realizowane funkcja odzysku ciep a.  

 
Rys. 3. Rozmieszczenie elementów w szafie 
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 Prac  uk adu zawiaduje sprawdzony w wielu aplikacjach sterownik PLC firmy 

Siemens S7-200. Szafa sterownicza zawieraj ca sterownik panel operatorski i pozosta y 

osprz t elektryczny jest umiejscowiona w s siedztwie transformatora.  

 Parametry konfiguracyjne s  wprowadzane przy pomocy panelu operatorskiego, 

wy wietla on równie  parametry technologiczne i tekstowe komunikaty. Do wej  

analogowych i binarnych sterownika jest doprowadzonych szereg zmiennych 

procesowych. W tym temperatura w ró nych punktach transformatora np. temperatura 

oleju w górnej warstwie, a to z kolei jest parametr podstawowy dla uk adu sterowania 

ch odzeniem. Ta temperatura, bowiem decyduje o uruchomieniu dodatkowej ch odnicy lub 

wy czeniu ch odzenia, a ogrzewanie pomieszcze  jest realizowane wtedy                         

w dotychczasowy sposób tj. przez piece akumulacyjne. Zgromadzenie w jednej jednostce 

(sterownik PLC) ró nych sygna ów odzwierciedlaj cych stan uk adu pozwala na realizacj  

jeszcze innych algorytmów, których zadaniem jest optymalne sterowanie, diagnozowanie   

i monitorowanie. Dzi ki odpowiednio wczesnemu rozpoznaniu zagro e  za 

po rednictwem telemechaniki zostaje przes ana informacja do dyspozytora, je eli istnieje 

taka konieczno  uk ad przechodzi w tzw. stan bezpieczny, co daje na tyle du  rezerw  

czasow  by usun  usterk  bez konieczno ci ,,odstawiania’’ transformatora. Ciep o            

z transformatora zosta o doprowadzone do trzech pomieszcze : rozdzielni 6 kV, gdzie 

zainstalowano dwie nagrzewnice, nastawni z jedn  nagrzewnic  i pomieszczenie 

telemechaniki, w którym zainstalowano grzejnik konwektorowy. W nast pnym etapie 

modernizacji po do czeniu transformatora nr 2 przewiduje si  umieszczenie kolejnych 

nagrzewnic  w pomieszczeniu rozdzielni 5 kV.   
 

 
Rys. 4. Panel operatorski 
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 Staraj c si  przewidzie  wszystkie mo liwe sytuacje ogrzewanym pomieszczeniom 

przydzielono ró ne kategorie. Ze wzgl du na znajduj c  si  w pomieszczeniu aparatur  

najwy szy priorytet posiada nastawnia, w przypadku spadku temperatury poni ej 5ºC 

zostaj  w pierwszej kolejno ci wy czone nagrzewnice w rozdzielni 6 kV, w nast pnej 

kolejno ci uruchomione zostaje ogrzewanie elektryczne (istniej ce piece akumulacyjne).  

W celu sprawdzenia poprawno ci przyj tych za o e  zainstalowano w stacji komputer PC, 

którego zadaniem by a wizualizacja i rejestracja w jedno minutowych odst pach czasu 

monitorowanych parametrów. Rys. 2 przedstawia dobowe minimalne i rednie temperatury 

otoczenia, oraz minimalne dobowe temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.       

W rozpatrywanym okresie tj. od  grudnia do 25 stycznia 20 0 wyst pi  tylko jeden dzie  

kiedy temperatura otoczenia spad a poni ej -20ºC, a równocze nie obci enie 

transformatora by o niskie i wtedy zosta o uruchomione dodatkowo ogrzewanie 

elektryczne. Ilo  energii cieplnej dostarczanej przez instalacj  odzysku ciep a do budynku 

stacji zosta a obliczona na podstawie pomiaru temperatur glikolu w kolektorze wlotowym  

i wylotowym (ró nicy tych temperatur) oraz chwilowego przep ywu glikolu. Kolektory te 

znajduj  si  wewn trz budynku, a to pozwoli o mierzy  ilo  ciep a faktycznie 

dostarczanego do budynku. Na ilo  dostarczanej energii w poszczególnych 

pomieszczeniach wp yw ma wiele czynników, przede wszystkim obci enia 

transformatora (od niego zale y wielko  straty w miedzi, wi c ilo  energii, jak  mamy 

do dyspozycji), temperatura otoczenia (im ni sza temperatura tym wi ksza cz  energii 

jest oddawana przez kad  do otoczenia i tym wi ksze straty w ruroci gu 

doprowadzaj cym)itd. Nie mniej analizuj c ilo ci energii dostarczonej do budynku nale y 

stwierdzi , e s  one istotne ze wzgl dów technicznych, co potwierdza s uszno               

w d eniu do jej odzyskania.  Rys. 5 przedstawia te dobowe ilo ci energii dostarczonej     

w badanym okresie do budynku. 

 

 
Rys. 5.  Energia cieplna z odzysku dostarczona w omawianym okresie na cele grzewcze 
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3. Wnioski 

     W opisywanej aplikacji nale y zaznaczy , e koniecznym by o przeprowadzenie 

remontu transformatora. Doskona  alternatyw  dla radiatorów s  ch odnice                        

z wymuszonym obiegiem oleju. Pozwalaj  one na zredukowanie liczby po cze  

(potencjalnych miejsc nieszczelno ci, opisywany transformator boryka  si  z takim 

problemem). Zdecydowana poprawa warunków ch odzenia cz ci aktywnych, 

zmniejszenie ilo ci oleju w uk adzie, lepszy dost p do transformatora, itd. Instalacja 

odzysku ciep a to mniejsze zu ycie energii na potrzeby w asne, dzia anie proekologiczne 

przyczyniaj ce si  mi dzy innymi do redukcji emisji, CO2. Od momentu uruchomienia 

instalacji up yn y ju  ponad dwa lata, co pozwala jednoznacznie potwierdzi , i  wszystkie 

postawione cele zosta y spe nione, instalacja pracuje bez najmniejszych problemów.         

W ko cu zesz ego roku zosta a uruchomiona podobna instalacja na jednej ze stacji            

w Gliwicach. Kolejny tym razem nowy obiekt, w którym wykorzystuje si  ciep o 

odpadowe transformatorów jest w trakcie budowy. Nale y s dzi , i  rozwi zania te staj  

si  coraz bardziej popularne, a jest to mo liwe dzi ki nowoczesnym wymiennikom ciep a 

jak i mikroprocesorowym uk adom sterowania. 
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Streszczenie: 
W referacie przedstawiono nowe urz dzenie UPE T  oraz zaprezentowano wyniki bada  
efektywno ci odwadniania olejów transformatorowych za pomoc  innowacyjnego urz dzenia 
mobilnego w warunkach przemys owych. Testowane urz dzenie wyposa ono 
w specjalistyczny modu  dehydratacji realizuj cy proces barbota u i separacji pró niowej oraz 
modu  kontroli wody w obrabianym oleju, a tak e system przesy ania danych za pomoc  sieci 
GSM. Stwierdzono wysok  efektywno  usuwania wody z oleju transformatorowego do 
poziomu od  do 6 ppm. 

. Wst p 

Jednym z niekorzystnych zjawisk zachodz cych podczas eksploatacji 

transformatorów jest wzrost zawarto ci wody w oleju elektroizolacyjnym,  szczególnie 

negatywnie wp ywaj cej na jego w a ciwo ci funkcjonalne. W zwi zku z tym konieczne 

jest zagwarantowanie niskiej zawarto ci wody na poziomie wynikaj cym z dokumentacji 

technicznej, co pozwala na unikni cie wielu niekorzystnych zjawisk podczas eksploatacji 

urz dze  elektrycznych tj.: wy adowania niezupe nego i ukowego oraz degradacji 

termicznej izolacji powodowanej lokalnym nadmiernym przyrostem temperatury, a tym 

samym unikni cia powa nych awarii urz dze  energetycznych. [ ÷8] 

Stosowane s  ró ne metody odwadniania olejów transformatorowych. 

Najkorzystniejszym rozwi zaniem, pod wzgl dem ekonomicznym, a tak e 

eksploatacyjnym, jest prowadzenie procesu dehydratacji za pomoc  specjalistycznych, 

mobilnych urz dze , pracuj cych w uk adzie bocznikowym. [ , 2, 9, 0] Umo liwia to 

efektywne odwadnianie oleju transformatorowego bez konieczno ci jego usuni cia z kadzi 

transformatora. Urz dzenie takie wykorzystuj c du y gradient st e  wody pomi dzy 

olejem i papierem oraz zjawisko d enia do zachowania równowagi termodynamicznej na 
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granicy faz, umo liwiaj c systematyczne odprowadzenie wody z izolacji papierowej 

transformatora. Celem niniejszego artyku u jest prezentacja nowego urz dzenia 

technicznego oraz ocena efektywno ci dehydratacji oleju transformatorowego 

przeprowadzona za jego pomoc . 

2. Charakterystyka urz dzenia UPE T   do odwadniania on-line olejów 
transformatorowych  

Urz dzenie UPE T  pozwala na  realizacj  dwustopniowego procesu dehydratacji 

oleju transformatorowego: usuwanie wody wraz z gazami metod  barbota u osuszonym 

powietrzem oraz metod  pró niow . Jest ono równie  wyposa one w system usuwania 

zanieczyszcze  sta ych o wielko ci do  mikrometra, a tak e modu  do podgrzewania oleju 

do temperatury 60°C. Proces osuszania i odgazowania oleju odbywa si  na zasadzie 

wielokrotnej cyrkulacji oleju pomi dzy urz dzeniem a transformatorem. Za pomoc  

urz dzenia s  realizowane nast puj ce operacje: 

• nape nianie urz dzenia olejem, 

• usuwanie z oleju gazów powstaj cych wskutek rozk adu izolacji papierowo-olejowej 

oraz wy adowa  elektrycznych transformatora, 

• usuwanie wody z oleju, 

• usuwanie zanieczyszcze  sta ych z oleju. 

Wyposa one jest w system sterowania opracowany z wykorzystaniem najnowszych 

rozwi za  technicznych w zakresie sterowania oraz kontroli parametrów procesowych. 

Podstawowym elementem systemu sterowania jest sterownik PLC, rozszerzony 

o wyspecyfikowane modu y wej . Sterownik pozwala na kontrol  wielu ró nych 

czujników zastosowanych w tym urz dzeniu. Dzi ki modu om wyj  mo na sterowa    

elementami urz dzenia (np. pompy, zawory) potrzebnymi do prawid owego dzia ania 

procesu odwadniania oleju transformatorowego. Sterowanie urz dzenia odbywa si  za 

pomoc   2-calowego dotykowego panelu operatorskiego firmy IDEC, na którym oprócz 

przycisków sterowania wizualizowany jest równie  proces odwadniania. Wygl d panelu 

sterowania przedstawiono na rysunku .  
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Rys. . Widok ekranu panelu dotykowego systemu sterowania urz dzenia UPE T  do odwadniania 

olejów transformatorowych  

Ekran podzielono na dwie strefy. Prawa cz  ekranu jest stref  sterowania, 

natomiast lewa jest stref  monitoringu. W zale no ci od uruchomionego procesu, na 

ekranie rury s  pod wietlane na kolor ó ty- oznaczaj cy obieg oleju, kolor zielony- 

oznaczaj cy obieg powietrza i kolor niebieski- oznaczaj cy obieg wody. Za czenie 

zaworu, pompy lub grza ki s  tak e sygnalizowane poprzez pod wietlenie na kolor ó ty 

lampek przy danym elemencie. Dodatkowo w momencie za czenia grza ek, w ownica  

pod wietlana jest z szarego koloru na czerwony. Na ekranie przedstawiono podgl d ekranu 

w trakcie pracy z uwzgl dnieniem rodzaju prezentowanych parametrów: temperatura oleju 

na wej ciu, ci nienie w zbiorniku, wilgotno  powietrza doprowadzanego do zbiornika, 

zawarto  wody w oleju, oraz wska nik wype nienia zbiornika olejem. 

Uruchomienie procesu nape niania otwiera zawór Z , za cza pomp  pró ni Pp, 

która tworz c pró nie w zbiorniku zasysa olej z transformatora. Jednocze nie za czone 

grza ki podgrzewaj  olej do zadanej temperatury T . W trakcie nape niania dzia a system 

kontroli i redukcji piany.  

Dodatkowe funkcje panelu to archiwizacja przebiegu procesu odwadniania oleju. 

W postaci wykresów s  prezentowane przebiegi takich parametrów jak: temperatura oleju, 
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zawarto  wody w oleju, ci nienie w zbiorniku oraz wilgotno  powietrza 

doprowadzanego do zbiornika. S  tak e rejestrowane wszelkie stany alarmowe, które s  

wy wietlane w oknie alarmów z dat , godzin  wyst pienia oraz z komunikatem 

opisuj cym zdarzenie. 

 Urz dzenie podczas pracy nie wymaga obecno ci osoby obs uguj cej, co zmniejsza 

koszty eksploatacji urz dzenia. UPE T  jest wyposa ony  w system zdalnego 

powiadamiania o parametrach procesu osuszania. System GSM ma 8 wej  sygna owych, 

z czego trzem z nich, mo na przypisa  po 2 komunikaty, które s  wysy ane w zale no ci 

od stanu danego wej cia. Mog  to by : 

• komunikaty o zawarto ci wody w oleju, 

• komunikaty o przekroczeniu temperatury, 

• komunikaty o wycieku oleju, 

• komunikaty o awarii zasilania, 

• komunikaty o konieczno ci wymiany filtra. 

Modu  GSM pozwala na wysy anie poszczególnych komunikatów do 4 ró nych 

odbiorców. Komunikaty o wycieku oleju oraz awarii zasilania trafiaj  do osoby 

odpowiedzialnej za stan techniczny urz dzenia, natomiast komunikaty o zawarto ci wody 

w oleju oraz temperaturze oleju do osoby odpowiedzialnej za monitorowanie procesu 

odwadniania oleju.  Dodatkowo system ten ma mo liwo  wysy ania wszystkich 

komunikatów na poczt  mailow , dzi ki czemu tworzone jest archiwum zdarze  w czasie 

procesu odwadniania olejów transformatorowych. W tre ci komunikatów oprócz 

informacji o stanie pracy urz dzenia, zawarta jest informacja o lokalizacji urz dzenia oraz 

numerze urz dzenia. System jest zasilany z sieci 230VAC, oraz posiada wbudowany 

akumulator, który w razie awarii zasilania, pozwoli na dalsz  prac  systemu oraz wys anie 

komunikatu o awarii zasilania. Wszystkie te komunikaty s  przesy ane na poczt  mailow . 

Skuteczno  systemu zdalnego powiadamiania zosta a przebadana w warunkach pracy 

urz dzenia przy transformatorze du ej mocy na stacji przesy owej przy elektrowni 

w Kozienicach. 
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3. Badania opracowanej do wiadczalnej technologii odwadniania on-line olejów 
transformatorowych w warunkach przemys owych 

Prace badawcze prowadzono z wykorzystaniem trzech partii oleju 

transformatorowego o ró nej zawarto ci wody, wprowadzanych kolejno do transformatora 

o pojemno ci uk adu 800 dm3. Proces uzdatniania prowadzono przy nast puj cych 

warunkach: 

• temperatura otoczenia od 0 do 0°C, 

• wilgotno  powietrza poni ej 2%. 

Transformator nape niono olejem transformatorowym z I partii i podgrzano do 

temperatury 60°C. Nast pnie uruchomiono urz dzenie UPE T . Próbki do bada  pobierano 

przez trzy dni po 7 godzinach pracy stanowiska de hydratacyjnego. Poddano je nast pnie 

badaniom w zakresie zawarto ci wody i gazów w oleju transformatorowym. 

Wyniki oceny zawarto ci wody w oleju transformatorowym przedstawiono na 

rysunku 2. 

 

 
Rys. 2. Zawarto  wody w oleju transformatorowym z partii I poddanym procesowi dehydratacji  

Na podstawie analizy uzyskanych wyników bada  stwierdzono wysok  

skuteczno  opracowanej technologii odwadniania. Po 7 godzinach zaobserwowano 

zmniejszenie zawarto ci wody z 4  ppm do 4 ppm. W nast pnych godzinach pracy 

stanowiska stwierdzono minimalne zmiany zawarto ci wody w oleju transformatorowym.  

Na rysunku 3 przedstawiono wyniki oceny zawarto ci wody w oleju 

transformatorowym pochodz cym z drugiej partii. Próbki do bada  pobierano co godzin  

z kró ca umieszczonego za modu em separacji pró niowej.  
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Rys. 3. Zawarto  wody w oleju transformatorowym z partii II poddanym procesowi dehydratacji  

Na podstawie analizy uzyskanych wyników bada  stwierdzono znaczne 

zmniejszenie zawarto ci wody w oleju transformatorowym. Stwierdzono spadek 

zawarto ci wody w oleju transformatorowym po przej ciu przez modu  barbota u i modu  

separacji pró niowej z 39 ppm do ok.  ppm. Stwierdzono zmniejszenie zawarto ci gazów 

9, 34% do 8,32 %. 

Na rysunku 4 przedstawiono wyniki oceny zawarto ci wody w oleju 

transformatorowym pochodz cym z trzeciej partii. Próbki do bada  pobrano po  

7 godzinach bada . 

 
Rys. 4. Zawarto  wody w oleju transformatorowym z partii III poddanym procesowi dehydratacji 
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W trakcie procesu odwadniania oleju transformatorowego stwierdzono 

zmniejszenie zawarto ci wody z 88 ppm do 5 ppm po 7 godzinach pracy urz dzenia UPE 

T . 

3. Podsumowanie 

Badania skuteczno ci oraz wydajno ci procesów osuszania i odgazowania 

realizowanych za pomoc  nowego typu urz dzenia do odwadniania olejów 

transformatorowych on-line wykaza y efektywne usuwania wody i gazów obecnych 

w oleju transformatorowym. Poddawanie zawodnionego oleju wielokrotnej cyrkulacji 

przez uk ad technologiczny opracowanego urz dzenia skutkowa o zmniejszeniem 

zawarto ci wody w oleju do poziomu wymaganego Ramow  Instrukcj  Eksploatacji 

Transformatorów. Analiza uzyskanych wyników bada  wykaza a równie  wysok  

skuteczno  usuwania gazów z oleju. 
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USUWANIE WILGOCI Z IZOLACJI STA EJ TRANSFORMATORÓW 

OLEJOWYCH METOD  ORGREZ – REVOS 
 
                   Petr Matuška                                                          Tomasz Weber  
                   REVOS, s.r.o.                                                          ORGREZ a.s. 

Streszczenie: 

W artykule zostaj  omówione efekty stosowania metody ORGREZ – REVOS osuszania izolacji celulozowej 
w transformatorach olejowych. Metoda nale y do klasy metod LF – osuszania za pomoc  pr du  
o niskocz stotliwo ciowej charakterystyce,  co jest obecnie silnie rozwijane na wiecie. Metod  stosown  
przez firm  REVOS osuszono do tej pory ponad 75 transformatorów ró nych typów. Metoda jest efektywna 
tak pod wzgl dem technicznym jak i ekonomicznym zw aszcza w stosunku do metod osuszania 
pró niowego.  

 
. Wst p 

  
W trakcie eksploatacji transformatorów olejowych dochodzi do niepo danego 

efektu - zawilgocenia izolacyjnego systemu transformatora. Wilgo  do systemu 

izolacyjnego dostaje si  poprzez zbiornik wyrównawczy oleju - konserwator, poprzez 

nieszczelno ci w obudowie transformatora oraz jest jednym z produktów starzenia, tak 

oleju, jak i celulozy [6,7,8].   

 Woda rozpuszczona w oleju obni a znacznie jego w asno ci dielektryczne – i tak 

,,dla przedzia u zawilgocenia 0- 0 ppm, mo na spodziewa  si  spadku wytrzyma o ci 

dielektrycznej oleju o max. 25%. Przy poziomie 0-30 ppm wytrzyma o  spada do ok. 2/3 

wytrzyma o ci oleju suchego. Natomiast pomi dzy 30 a 60 ppm mo na zaobserwowa  

zmniejszenie wytrzyma o ci do 0% w porównaniu do oleju suchego”[6].  

Natomiast wzrost wilgotno ci papieru skutkuje przede wszystkim zmniejszaniem 

si  wytrzyma o ci mechanicznej izolacji sta ej. W wyniku starzenia wzrasta jej krucho , 

co przy stanie zwarcia transformatora lub bardzo du ego obci enia mo e doprowadzi  do 

przebicia [6,7,8]. 

Wzrost wilgotno ci izolacji celulozowej skutkuje równie  obni eniem temperatury, 

przy której mo e wystapi  bubble effect. Na przyk ad, gdy wilgotno  papieru wynosi 

,5% to temperatura bubble effect równa si  65°C, a gdy 3,6% to ju  22°C. Efekt ten jest 
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bardziej niebezpieczny im starsza jest izolacja [ 0]. Wyst pienie bubble effect mo e by  

przyczyn  wy adowa  niezupe nych i skutkowa  dalsz  degradacj  izolacji sta ej. 

 Poziom zawilgocenia izolacji celulozowo-olejowej mo na mierzy  metodami 

opartymi na analizie odpowiedzi dielektrycznej uk adu izolacyjnego [6,7,8, 9].  : 

– RVM (Recovery Voltage Measurement) – pomiar napi cia powrotnego. 

– FDS (Frequency Domain Spectroscopy) – spektroskopia dielektryczna w dziedzinie 

cz stotliwo ci, 

– PDC (Polarisationand Depolarisation Current) – pomiar pr du polaryzacji  

i depolaryzacji, 

jak równie  po rednio poprzez badanie wilgotno ci oleju metod  miareczkowania 

odczynnikiem Karla Fischera - KFT(Karl Fischer Titration) oraz  pos u enia si  tak 

zwanymi krzywymi równowagi Oommena z uwzgl dnieniem stopnia zestarzenia oleju  

i temperatury [6,7,8, 9].  Krzywe okre laj  stan równowagi w systemie izolacji olej - 

celuloza co opisuje diagram Nielsena: 

 
 W fabrycznie nowym transformatorze wilgotno  papieru wynosi ok. 0,5% 

i w miar  jego eksploatacji wzrasta.  Po pewnym czasie zale nym od sposobu eksploatacji 

oraz konserwacji osi ga warto  która, mo e sta  si  przyczyn  awarii. Np. dla 

transformatorów grupy II wynosi  2,8% . Gdy warto  zawilgocenia przekracza 6% to 

transformator nie kwalifikuje si  do eksploatacji  [6,7,8].   
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2. Usuwanie wody z izolacji sta ej transformatora. 

 W celu zapobie enia nadmiernego zawilgocenia izolacji sta ej stosuje si  szereg 

metod usuwania wody z papieru [ ]. Metody mo na podzieli  ogólnie na metody 

pró niowe oraz metody nie wymagaj ce opró niania kadzi z oleju. Mo na je równie  

sklasyfikowa  ze wzgl du na sposób podgrzewania rdzenia w celu wymuszenia migracji 

cz steczek wody poza izolacj  papierow .  

 W ostatnich latach rozwijane s  szczególnie metody z podgrzewaniem rdzenia 

poprzez przep yw przez uzwojenie niskocz stotliwo ciowego pr du LF [ ,2,3,4,5].  

W pracach [ ,3,4] zosta y opisane teoretyczne podstawy metody LF, natomiast w pracach 

[ ,2,5] s  przyk ady jej zastosowania – w szczególno ci w pracy [2] jest opisane osuszenie 

metod  LF izolacji sta ej transformatora o mocy 500 MVA i napi ciu  750 kV. 

 W niniejszym referacie chcemy przedstawi  nasze do wiadczenia ze stosowania 

metody LF przez firm  REVOS s.r.o z Brna we wspó pracy z firm  ORGREZ a.s.  

Konstrukcja zasilacza LFHE przez nas stosowanego jest oryginaln  konstrukcj  

in ynierów firmy REVOS, natomiast jego praca jest sprz gni ta z równoczesn  

regeneracj  oleju wykonywan  przez stacj  firmy ORGREZ a.s. – st d nazwa metody 

ORGREZ – REVOS. 

 

 
Fot. . Wysuszanie transformatora metod   ORGREZ - REVOS - 

stacja regeneracji oleju + LFHE-II 
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3. Opis metody ORGREZ - REVOS 

Proces osuszania odbywa si  na stanowisku transformatora. 

Po od czeniu transformatora z sieci do zacisków obwodu pierwotnego w czamy zasilacz 

LHFE b d cy ród em pr du o parametrach: 

Wej cie: U= 400 V I= 40 A f = 50 Hz 

Wyj cie:   Pr d o regulowanych parametrach w granicach: 

  U= 0-400 V I= 0-300 A f = 0,5-5 Hz 

gdzie ich konkretne warto ci zale  mi dzy innymi od typu transformatora ponadto s  

korygowane przez dyspozytora przez modu  GSM. W charakterystyce napi cia 

wyj ciowego warto  wy szych sk adowych harmonicznych jest bardzo ma a. 

 Obwody wtórne transformatora zostaj  zwarte. 

 

 
 
Fot. 2.  Po czenie urz dzenia LFHE-II  z wyprowadzeniami  transformatora.  Strona NN - zwarta, 

strona WN - kabel zasilaj cy oraz pomiarowy od urz dzenia LFHE-II. 
 
       W obwód olejowy transformatora zostaje pod czona stacja regeneracji oleju 

umieszczona na naczepie typu TIR, maj ca za zadanie w trybie ci g ym usuwanie z oleju 

produktów starzenia, gazów i wody.  

Po w czeniu zasilacza LFHE pr d znamionowy pojawia si  przy znacznie ni szym 

napi ciu, poniewa  zale na od cz stotliwo ci pr du indukcyjna sk adowa impedancji jest 

niska. Z drugiej strony na skutek zmian strumienia magnetycznego wzbudzanego  
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w rdzeniu transformatora, dochodzi do indukowania napi cia w pozosta ych zwojach, a ich 

zwarcie prowadzi do pojawienia si  po danego pr du. 

Praca zasilacza LFHE wymusza permanentne naruszanie stanu równowagi 

dyfuzyjnej na granicy izolacja sta a - olej. W skutek gradientu temperatury ci nienie 

cz stkowe wody jest skierowane od sta ej izolacji do oleju. Uk ad izolacja sta a - olej d y 

do stanu równowagi, co wymusza dyfuzj  wody z papieru do oleju. Zjawisko zostaje 

wzmocnione poprzez wytworzenie tak zwanych fal ciep a - dynamicznych ró nic 

temperatur pomi dzy izolacj  sta   a olejem.  

Z kolei urz dzenie do regeneracji oleju wysusza olej w sposób ci g y. Ponadto olej 

transformatorowy jest uzdatniany i podgrzewany do temperatury wymaganej przy 

impregnacji izolacji papierowej. Proces suszenia, uzdatniania oleju oraz impregnacji 

transformatora jest sterowany komputerowo, co pozwala na dobór optymalnych 

parametrów w ka dym etapie procesu a jednocze nie minimalizuje obs ug  urz dze .  

Fot.3.Urz dzenie LFHE-II (Low Frequency heating)  Fot. 4.  Wn trze urz dzenia LFHE-II 
 

Nast puje efektywne wysuszanie izolacji sta ej, przy czym pozostaje ona ca y czas 

zanurzona w oleju, tj. w swoim naturalnym rodowisku. 
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4. Porównanie charakterystyk osuszania izolacji sta ej wg do wiadcze  firm REVOS  
i ORGREZ 

 Jako wska nik wilgotno ci izolacji celulozowej po przeprowadzonym osuszaniu 

brany by  pod uwag  poziom wilgotno ci oleju – co jest prawid owe w zwi zku  

z zale no ciami pokazanymi na diagramie Nielsena. W zwi zku z równoczesn  do 

suszenia regeneracj  oleju, po procesie olej mia  parametry nowego oleju, co pozwala o na 

usuni cie w tpliwo ci wobec tej metody oceny wyra onej w pracy [9]. Ponadto pomiar 

ko cowy wilgotno ci oleju nast puje po ustabilizowaniu si  stanu równowagi w systemie 

papier-olej.  

 Na ni ej zamieszczonych wykresach s  porównane charakterystyki zmian 

wilgotno ci oleju w czterech typach transformatorów, nape nionych w danym typie tym 

samym olejem. Porównywane osuszanie metod  LF jest ze zwyk  regeneracj  oleju, która 

równie  osusza olej lecz powoduje tylko powierzchniow  migracj  cz steczek wody  

z izolacji papierowej do oleju. 

Oznaczenie Metoda osuszania izolacji sta ej 
 
 Transformator wy czony. Regeneracja oleju. 
 
 Transformator wy czony. Regeneracja oleju. 
 
 Transformator wy czony. Regeneracja oleju. Ogrzewanie uzwoje  pr dem LF 
 
 Transformator wy czony. Regeneracja oleju. Ogrzewanie uzwoje  pr dem LF 
 
 Transformator wy czony. Regeneracja oleju. 
 
 Transformator w czony. Regeneracja oleju. 

 
Porównanie metod suszenia transformatora zaw. 4,2 t oleju
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Porównie metod suszenia transformatora zaw. 6t oleju
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Porównanie metod suszenia transformatora zaw. 20 t oleju
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Porównaniee metod suszenia transformatora zaw. 25 t oleju
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 Z powy szych charakterystyk wynika, e o ile po zako czeniu procesu w obu 

wypadkach wilgotno  oleju jest podobna, to jednak skutek dla izolacji sta ej ju  nie.  

 Maxima na wykresach obrazuj  wzmo on  dyfuzj  wody z papieru do oleju – jest 

ona znacznie wi ksza w trakcie procesu suszenia z zastosowaniem urz dzenia LF. 
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5. Zestawienie do wiadcze  

Przyk adowe wyniki porównuj ce wilgotno  przed i po zastosowaniu metody 

ORGREZ-REVOS zawiera poni sza tabelka: 

 
Producent/Typ 
transformatora 

Rok 
produkcji 

Moc Napi cia Czasokres 
suszenia 

zawarto  wody w 
oleju (ppm) 

Masa 
oleju 

    (MVA) (kV) (dni-
regeneracji/LF) 

przed po (t) 

Škoda/ 5ER 982 40/50 0/22 5/ 2 22 8 20,5 
Škoda/ETR 33M 985 40 0/23/6,3 6/ 3 30 8 25,5 
Škoda/8ERH 
33M 986 40 0/36,5 3/ 0 28 9 9,9 
Škoda/8ERH 
3 M 992 25 0/23 9/7 27  5,6 
Škoda/ ERH27M 993 0 0/23/6,3 7/5 35 8 9,6 
BEZ/aTO492/35 98  0 22/6,3 6/4 34 7 5 
BEZ/aTO492/35 977 0 22/6,3 6/4 25 8 5 
BEZ/aTO48 /35 983 8 22/6,3 6/4 33 7 6 
BEZ/aTO47 /35 963 6,3 22/6,3 6/4 2  7 6,2 

 
W sumie wysuszona zosta a izolacja sta a metod  LF w 75 transformatorach  

w nast puj cych firmach: 

− EZ 

− EON 

− Dalkia 

− SD -Severo eské doly  

− VW Bratislava 

− PLCA – Cementárna Ladce  

− Istrochem Bratislava  

− ŽSR – P chov  

  Obecnie nasze urz dzeniem LFHE-II umo liwia wysuszanie transformatorów do 

mocy 64 MVA. 

5. Wnioski   

Metoda ORGREZ-REVOS zwi ksza efektywno  wysuszania transformatora  

w porównaniu do klasycznego wysuszania oleju izolacyjnego np. w trakcie regeneracji. 

 Ponadto ma przewag  nad wysuszaniem izolacji sta ej w pró ni lub w powietrzu - 

nie nara a izolacji na szok i mo liwo  lokalnego jej uszkodzenia.  

 Du  zalet  urz dzenia LF , wspó dzia aj cego wraz z urz dzeniem regeneruj cym 

olej jest mo liwo  wysuszenia transformatora wprost na stanowisku pracy. 
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 Suszenie na stanowisku obni a koszty o demonta , i transport transformatora, a tym 

samym transformator i jego sta a izolacja nie s  nara one na wstrz sy podczas transportu. 

 Ponadto z ekologicznego punktu widzenia metoda jest bardzo korzystna, poniewa  

odpada przepompowywanie, transport oraz sk adowanie oleju transformatorowego. 

Stopie  wysuszenia izolacji sta ej mo liwy do osi gni cia metod  ORGREZ-

REVOS zale y od szeregu czynników , przewa nie daje si  osi gn  obni enie 

wilgotno ci poni ej 2%, a cz sto poni ej ,5%. 

 Zastosowanie  metody pozwala znacznie wyd u y  czasokres eksploatacji 

transformatora. 
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TRANSFORMATORY YWICZNE TRICAST  
 

Marcin Morawiec 
 

Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o., Zak ad Transformatorów Miko ów 
 

 
„Niezawodno  dzia ania lub pracy jest najwa niejsz  z cech, którymi mo na 

oceni  jako  i dobro  maszyn i urz dze  technicznych pod wzgl dem ich przydatno ci  

do eksploatacji. Przez niezawodno  rozumie si , wed ug znanego okre lenia, zdolno  

urz dzenia do prawid owego dzia ania w okre lonych warunkach, w d u szym czasie. 

Teoria niezawodno ci oparta na statystyce matematycznej i rachunku 

prawdopodobie stwa, dostosowana jest przede wszystkim do urz dze  masowej produkcji 

o jednym okre lonym sposobie dzia ania, które mo na jednoznacznie oceni , jako 

prawid owe lub nie. Dla takich urz dze  miar  niezawodno ci jest prawdopodobie stwo 

prawid owego dzia ania w okre lonych warunkach i okre lonym czasie.”     

Produkowane w Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Zak ad 

Transformatorów w Miko owie transformatory ywiczne typu Tricast w sposób znakomity 

odnosz  si  do przytoczonej powy ej definicji niezawodno ci. 

Transformatory Tricast s  zaprojektowane i sk adane w Polsce, w oparciu 

o technologi  transformatorów Trihal. Technologia wytwarzanie cewek GN zalewanych 

pró niowo zosta a wynaleziona, opatentowana i zaimplementowana przez France Transfo,  

nale cego obecnie do grupy Schneider Electric.  

Cewki GN posiadaj  izolacj  klasy F. Materia  na cewki sk ada si  z: 

- ywicy epoksydowej 

- utwardzacza anhydrytowego z plastyfikatorem 

- wype niacza, którego elementami sk adowymi s  uwodniony tlenek aluminium  

i krzemionka.  

                                                
1 Aleksander Uk a ski „ Niezawodno  w Elektroenergetyce” 1983 r.  
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Krzemionka korzystnie wp ywa na w a ciwo ci mechaniczne cewek oraz na zwi kszenie 

zdolno ci odprowadzania ciep a. Potrójnie uwodniony tlenek aluminium gwarantuje 

transformatorowi wewn trzn  odporno  na ogie . Odporno  ta obserwowana jest przy 

zetkni ciu transformatora z ogniem. Nast puje wtedy rozgrzanie i wypalenie mieszanki 

ywicy. Procesowi temu towarzysz  trzy efekty antyogniowe: 

 - -szy: tworzenie si  warstwy ochronnej  

 - 2-gi: tworzenie si  bariery z pary wodnej 

 - 3-ci: utrzymanie temperatury poni ej temperatury zap onu. 

Odpowiednia mieszanka wszystkich sk adników powoduje, e obok doskona ych 

w a ciwo ci dielektrycznych, transformatory Tricast posiadaj  bardzo dobre w a ciwo ci 

samogaszenia  

i wysok  odporno  na agresywne czynniki atmosfery przemys owej.  

Powy sze w a ciwo ci transformatorów ywicznych Tricast potwierdzone s  certyfikatem  

C2 E2 F  wydanym przez laboratorium CESI. 

 Cewki GN dla transformatorów Tricast wykonywane s  w dwóch technologiach 

 - dla mocy 00 kVA – 250 kVA (w zale no ci od napi cia GN) uzwojenie 

nawijane s  przewodem w izolacji z emalii – technologia RANDOM – Fot.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. . Uzwojenie GN dla transformatorów Tricast wykonana w technologii RANDOM 
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 - dla mocy 250 kVA – 2500 kVA (w zale no ci od napi cia GN) uzwojenie 

nawijane ta m  aluminiow  – technologia STRIP – Fot.2. 

 
 

Fot. 2. Uzwojenie GN dla transformatorów Tricast wykonana w technologii STRIP 

 

 Transformatory Tricast charakteryzuj  si  bardzo wysok  niezawodno ci . Poni ej 

przedstawiono tabel  , w której zestawiono ilo ci wyprodukowanych transformatorów 

wraz z liczb  reklamacji i usterek. 
Tabela. . Zestawienie niezawodno ci transformatorów ywicznych produkowanych  

w Schneider-Electric 

Typ Transformatora Produkcja Usterki % uszkodze  

Tricast PL 150 (od roku 2011) 0 0 

Trihal FTR 6900 (od roku 
2010) 2 0.029% 

 
 Transformatory Tricast mog  pracowa  w temperaturze otoczenia od -25oC do + 

40oC, co poparte jest badaniami. Badania potwierdzaj  równie , e nasze transformatory 

mo na stosowa  w bardzo niskich temperaturach do -40oC. 

 Wed ug normy PN-EN 60076-0  maksymalny poziom wy adowa  (WNZ)  

dla transformatorów ywicznych nie mo e przekracza  0 pC przy ,3 Un. Transformatory 

Tricast, w których zastosowano do zalewania technologi  pró niow  cechuj  si  bardzo 
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niskim poziomem WNZ. W tabeli 2 zestawiono przyk adowe wyniki pomiaru przy 

poziomie t a u ywanej do tego pomiaru aparatury mniejszym ni   pC. 

Tabela 2. Przyk adowe wyniki pomiaru WNZ dla transformatorów Tricast 

Typ Moc [kVA] Faza 1U 
[pC] 

Faza 1V 
[pC] 

Faza 1W 
[pC] 

Tricast 400/15 400 2 1 1 
Tricast 1600/21 1600 1 1 1 
Tricast 2500/20 2500 2 2 2 
Tricast 1250/15 1250 1 2 1 
Tricast 1600/15 1600 2 2 2 
Tricast 1250/22 1250 1 1 1 
Tricast 800/15 800 2 2 3 
Tricast 1600/15 1600 2 1 2 
Tricast 630/20-10 630 2 2 2 
Tricast 250/15 250 1 1 1 

 
Transformatory Tricast standardowo oferowane s  w dwóch poziomach strat 

wzorowanych na normie DIN. Szeregi te to tzw. poziom normalny i zredukowany. Poni ej 

zamieszczono tabele, z przyk adowymi danymi i parametrami.  

Tabela 3. Podstawowe parametry transformatorów Tricast dla poziomu strat DIN 

 
 
 
Tabela 4. Podstawowe parametry transformatorów Tricast dla poziomu strat DIN zredukowany 
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Na Rys.  pokazano rysunek pogl dowy transformatora typu Tricast z zaznaczonymi 

najwa niejszymi wymiarami. 
 

 
Rys . Schemat pogl dowy transformatora Tricast 

Dzi ki wysokiej jako ci stosowanych materia ów, dba o ci o szczegó y monta owe, 

nowoczesnemu parkowi maszyn, mo liwe jest uzyskanie wysokiej sprawno ci 

transformatorów Tricast. W zale no ci od szeregu strat maksimum sprawno ci wyst puje 

dla obci enia 50-60%. Przyk adowe wykresy sprawno ci dla poszczególnych mocy i cosϕ 

=  przedstawiono na Rys. 2 i 3. 
 

Sprawno  Transformatorów Tricast w zale no ci od obci enia
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Rys.2. Wykres sprawno ci dla transformatora Tricast dla poszczególnych mocy dla cosϕ =  
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Sprawno  transformatorów Tricast w zale no ci od obci enia 
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Rys.3. Wykres sprawno ci dla transformatora Tricast w zale no ci od obci enia dla cosϕ =  

 

 

 
 

Fot. 3. Rodzina transformatorów Tricast moce od lewej: 600 kVA, 000 kVA, 2500 kVA, 630 kVA 
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