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Geneza.
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Geneza.
W 2011 roku Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej 
opracował system PDtracker do monitoringu on‐line wyładowań
niezupełnych. Od momentu powstania system przepracował
łącznie kilka lat, będąc zainstalowany krótko‐ lub długookresowo 
na kilku transformatorach energetycznych.
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Geneza.
Ze względu na to, że system pracował równolegle ze stacyjnymi 
systemami monitoringu możliwa była korelacja parametrów 
związanych z aktywnością wyładowań niezupełnych i 
pozostałymi parametrami pracy transformatora (np. 
temperaturą, napięciem, obciążeniem).
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Geneza.

Analiza wyników zarejestrowanych 
na monitorowanym transformatorze 
250 MVA: intensywność wyładowań, 
napięcie międzyfazowe strony 
400 kV, i temperatura górnej 
warstwy oleju
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Geneza.

Analiza wyników 
zarejestrowanych na 
monitorowanym 
transformatorze 
330 MVA: intensywność
wyładowań, napięcie 
międzyfazowe strony 
400 kV, i temperatura 
górnej warstwy oleju

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

20

30

40

50

60

Time (day)

To
p-

oi
l t

em
pe

ra
tu

re
 (°

C
)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
400

405

410

415

420

V
ol

ta
ge

 (H
V

 s
id

e)
 (k

V
)

10

15
16

5

1

1

2 3

2
3

4

4
5

8

6

7

6 7

8

9
10

9

11

12
13

14

17 18 19
21 22

23 24

20

11

12

13

15

14

16

Local maxima of top-oil temperature Local minima of top-oil temperature

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Time (day)

A
E

 h
its

 ra
te

 (N
/m

in
)

 

 
AE hits rate (N/m)

11 2 3
3

4
4

6

8

7

7

6

8

9 10
9

11

12

1413

17 18

5
2

19

20 21

23
24

12

15

2216

14

6

Badania wyładowań niezupełnych w aspekcie zjawiska migracji wody w układzie papier‐olej         P. Przybyłek, W. Sikorski, K. Walczak                            Transformator’2017 Toruń



Czy wzrost aktywności wnz jest następstwem: 

Geneza.

• temperatury
• dynamiki zmian temperatury
• zawilgocenia
• a może wszystkich powyższych czynników?
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Przegląd literatury.



Zależność napięcia przeskoku od temperatury dla oleju mineralnego (MO) 
oraz estru naturalnego (NE), b) Zależność napięcia przebicia od temperatury 
dla preszpanu o grubości 0,3 mm zaimpregnowanego olejem mineralnym 
(PIMO) oraz estrem naturalnym (PINE)

Przegląd literatury (wpływ temperatury).

Lia R., Hao J., Chen G., Ma Z., Yang L., A Comparative Study of Physicochemical, Dielectric and Thermal 
Properties of Pressboard Insulation Impregnated with Natural Ester and Mineral Oil, IEEE Transactions on 
Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 18, No. 5; October 2011, p. 1626‐1637

9

Badania wyładowań niezupełnych w aspekcie zjawiska migracji wody w układzie papier‐olej         P. Przybyłek, W. Sikorski, K. Walczak                            Transformator’2017 Toruń



Wpływ gradientu temperatury na wytrzymałość preszpanu 

Przegląd literatury (wpływ temperatury).

Buerschaper B., Kleboth‐Lugova O., Leibfried T., The electrical strength of transformer oil in a transformerboard‐
oil system during moisture non‐equilibrium, Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, 2003. Annual 
Report. Conference on, 2003, p. 269 – 272
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Wpływ gradientu temperatury na wytrzymałość preszpanu w różnym stopniu 
zawilgoconego (0,5; 2 i 3,5%)

Przegląd literatury (wpływ temperatury).

Buerschaper B., Kleboth‐Lugova O., Leibfried T., The electrical strength of transformer oil in a transformerboard‐
oil system during moisture non‐equilibrium, Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, 2003. Annual 
Report. Conference on, 2003, p. 269 – 272
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Zależność napięcia inicjacji wyładowań niezupełnych od temperatury dla 
układu modelującego wyładowania niezupełne powierzchniowe na preszpanie

Przegląd literatury (wpływ temperatury).

Niasar M.G., Partial Discharge Signatures of Defects in Insulation Systems Consisting of Oil and Oil‐impregnated 
Paper, Licentiate Thesis, KTH, Stockholm, Sweden 2012 12

Badania wyładowań niezupełnych w aspekcie zjawiska migracji wody w układzie papier‐olej         P. Przybyłek, W. Sikorski, K. Walczak                            Transformator’2017 Toruń



Zależność amplitudy maksymalnej ładunku pozornego wraz z czasem 
oddziaływania temperatury 

Przegląd literatury (wpływ temperatury).

Wang H., Li Ch.,  He H., Influence of Temperature to Developing Processes of Surface Discharges in Oil‐Paper 
Insulation, Electrical Insulation (ISEI), Conference Record of the 2010 IEEE International Symposium on, 
June 2010
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Zmiany w czasie liczby impulsów wnz zarejestrowane w oleju o różnym 
stopniu zawilgocenia

Przegląd literatury (wpływ zawilgocenia).

Borsi H., Schroder U., Initiation and Formation of Partial Discharges in Mineral‐based Insulating Oil, IEEE 
Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 1 No. 3, June 1994, p. 419‐425 14
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Zależność napięcia pojawiania się wnz oraz napięcia przebicia w zależności od 
odległości międzyelektrodowej dla próbek suchych i mokrych 

Przegląd literatury (wpływ zawilgocenia).

Dai J., Wang Z.D., Jarman P.,  Moisture and Aging Effect on the Creepage Discharge Characteristics at the 
Oil/Transformer‐board Interface under Divergent Field, 2008 Annual Report Conference on Electrical 
Insulation Dielectric Phenomena
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Obraz fazowy wyładowań niezupełnych dla próbki preszpanowej suchej a) 
i zawilgoconej b) 

Przegląd literatury (wpływ zawilgocenia).

Partial Discharges in Transformer Insulation – CIGRE Task Force 15.01.04, Paris, 2000
16
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W oparciu o własne doświadczenia w zakresie badania stopnia 
zawilgocenia izolacji papierowo‐olejowej oraz zjawiska 
wyładowań niezupełnych, postawiono zatem tezę, według której 
odpowiedzialne za ten stan rzeczy może być zjawisko migracji 
wody (z izolacji celulozowej do oleju) zachodzące przy 
długotrwałym nagrzewaniu lub wychładzaniu się oleju 
transformatorowego. 

Teza.

17
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Założono przy tym, że może to mieć bezpośredni wpływ na 
obniżenie się wytrzymałości elektrycznej na granicy faz celuloza‐
olej, co w efekcie powinno ułatwić inicjację i rozwój wyładowań
niezupełnych.



Eksperyment.



Założenia eksperymentu.
Celem badań podjętych w niniejszej pracy było poznanie zależności 
między temperaturą i zawilgoceniem izolacji papierowo‐olejowej 
a intensywnością zjawiska generowania wyładowań niezupełnych. 
Stąd zakres prac przyjęty w eksperymencie obejmował następujące 
zagadnienia:
•stworzenie układu badawczego wyposażonego w automatyczną
regulację temperatury z zadaną dynamiką, pomiar zawilgocenia 
oleju oraz pomiar wyładowań niezupełnych,
•przygotowanie próbek preszpanowych suchych i wilgotnych,
•wykonanie badań na próbkach suchych i wilgotnych; badania 
wykonane dla różnej dynamiki podnoszenia temperatury,
•analizę otrzymanych wyników.
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Układ pomiarowy.
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Układ pomiarowy.

Obiekt badań

21
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Układ pomiarowy.

Kontrola temperatury
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Układ pomiarowy.

Monitoring zawilgocenia oleju
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Układ pomiarowy.

Monitoring aktywności wnz

24
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Metodyka prowadzenia badań.

• Generowanie stabilnych i powtarzalnych impulsów wyładowań
niezupełnych powierzchniowych o niewielkim ładunku 
pozornym (<500 pC), które nie powodowałyby przyspieszonego 
starzenia badanych próbek.

• Zmiany temperatury adekwatne do rzeczywistych przebiegów 
zarejestrowanych na transformatorze (różna dynamika 
procesu).

• Badania prowadzone na próbkach suchych, wilgotnych 
i mocno zawilgoconych (odpowiednio przygotowanych 
i wykondycjonowanych, o zweryfikowanym poziomie 
zawilgocenia za pomocą metody Karla Fischera).

• Dla każdych warunków (zawilgocenie, temperatura) 
przewidywano wykonanie co najmniej dwóch pomiarów.

25
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Procedura badawcza.

Etap 1: Trzydniowe kondycjonowanie w temperaturze 25°C 
komory badawczej wypełnionej nowym olejem. 

Etap 2: Umieszczenie próbki w komorze badawczej.

Etap 3: Kalibracja układu do pomiaru wyładowań niezupełnych. 

Etap 4: Przyłożenie wysokiego napięcia przemiennego  (30 kVrms) 
do układu elektrod.

Etap 5: Podgrzewanie oleju liniowo od temperatury 25°C do 75°C 
w czasie dwóch dni. 

Etap 6: Wychładzanie układu liniowo od temperatury 75°C do 
25°C w czasie kolejnych dwóch dni. 

26
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Pomiary i analizy.

Pomiary wykonano na próbkach o następujących 
zawilgoceniach:
• 0,4%
• 1,6%
• 2,5%
• 5,7%
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Próbki suche

Próbki zawilgocone

Próbki silnie zawilgocone



Próbki suche (0,4%)



Wniosek.

Próbki suche (0,4%).

Analiza wyników badań potwierdziła tezę, że wzrost 
temperatury w suchej izolacji celulozowej (w zakresie 
typowym dla transformatorów tj. od 25°C do 75°C) nie 
skutkuje intensyfikacją wnz. W przypadku suchego układu 
izolacyjnego transformatora, praktycznie nie zachodzi zjawisko 
migracji wody z celulozy do oleju. 
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Próbki zawilgocone 
(1,6% i 2,5%)



Wyniki.

Próbki zawilgocone (1,6%, 2,5%).

1,6%2,5%
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Wniosek.

Próbki zawilgocone (1,6%, 2,5%).

Analiza wyników badań wykazała, że wzrost temperatury 
zawilgoconej izolacji celulozowej (w zakresie typowym dla 
transformatorów tj. od 25°C do 75°C) skutkuje intensyfikacją
zjawiska generowania wnz. Proces ten jest tym 
intensywniejszy, im wyższe jest zawilgocenie wyjściowe próbki. 
Dynamika zmian wartości ładunku pozornego koreluje z 
dynamiką zmian zawilgocenia oleju.
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Próbki silnie zawilgocone 
(5,7%)



Wniosek.

Próbki silnie zawilgocone (5,7%)

5,7%
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Wnioski.

Próbki silnie zawilgocone (5,7%).

W porównaniu do próbek o zawilgoceniu 1,6% i 2,5% pierwsze 
impulsy wyładowań niezupełnych zapalały się nieco wcześniej, 
ale przez długi czas zachowywały się niestabilnie (ładunek 
pozorny zmieniał się w granicach od 50 pC do 1‐2 nC). 

35
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Po przekroczeniu temperatury ok. 60oC zapalały się stabilne 
(ciągłe) wyładowania niezupełne, których ładunek pozorny 
dynamicznie wzrastał, osiągając poziom 15 nC. 

W okresie aktywności władowań o dużej energii, czemu 
towarzyszył gwałtowny wzrost zawilgocenia oleju, 
następowało przebicie próbki i proces ten powtarzał się za 
każdym razem, według opisanego wyżej scenariusza. 



Podsumowanie.



Podsumowanie (1).

Wyniki badań dowodzą, że zapłon wyładowań niezupełnych w 
sytuacji zmian temperatury należy wiązać z podwyższonym 
poziomem zawilgocenia układu izolacyjnego. W przypadku 
bardzo suchej izolacji (0,4%) zmiany temperatury izolacji nie 
prowadziły do zapłonu wyładowań niezupełnych. Przy wyższym 
zawilgoceniu (powyżej 1%) stwierdzono, że intensywność
wyładowań niezupełnych wrasta wraz ze wzrostem zawilgocenia, 
a w przypadku próbki mocno zawilgoconej (5,7%) za każdym 
razem układ ulegał przebiciu po osiągnięciu parametrów 
krytycznych (temperatury, zawilgocenia oleju).
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Podsumowanie (2).

Podobną zależność obserwowano analizując dynamikę zmian 
zawilgocenia oleju w funkcji temperatury. Im wyższe było 
zawilgocenie wyjściowe próbki, tym większa była dynamika 
zmian zawartości wody w oleju i tym samym na granicy faz olej‐
preszpan.
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Podsumowanie (3).

Zaobserwowane efekty można wytłumaczyć zjawiskami 
zachodzącymi na granicy faz celulozy i oleju. W wyniku wzrostu 
temperatury dochodzi do migracji wody z celulozy do oleju. 
Konsekwencją wzrostu zawilgocenia na granicy faz materiałów 
jest spadek rezystywności powierzchniowej celulozy, co 
prowadzi do zapłonu wyładowań niezupełnych o charakterze 
powierzchniowym. Spadek temperatury izolacji nie powoduje 
szybkiego osuszenia obszaru międzyfazowego, co sprzyja trwaniu 
wyładowań niezupełnych. Jest to spowodowane ciągłym 
oddziaływaniem pola elektrycznego na cząsteczki wody oraz 
czasem potrzebnym do migracji wody z oleju do celulozy.
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Dziękuję za uwagę!


