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PRZEPIĘCIA W UZWOJENIACH TRANSFORMATORÓW 
 
 

LIGHTNING IMPULSE IN TRANSFOMERS – THEORETICAL BASICS 
 
 
 

Franciszek Mosiński 
Politechnika Łódzka 

 
 
 

Streszczenie 
W referacie zaprezentowano skrótową teorię przepięć piorunowych w uzwojeniach, która 
– zdaniem autora – daje użytkownikom transformatorów energetycznych zadowalający 
pogląd na temat narażeń piorunowych. W drugiej części referatu pokazano przykład, 
kiedy klasyczne podejście do analizy narażeń piorunowych okazało się wadliwe. 

 
 
1. Wstęp 
 

Transformator energetyczny narażony jest na wszystkie rodzaje przepięć 
występujące w systemie energetycznym; przepięcia długotrwałe, łączeniowe  
i piorunowe. Przepięcia długotrwałe (temporary overvoltage) i łączeniowe (switching 
impulse) rozkładają się liniowo wzdłuż uzwojenia co oznacza, że na poszczególne 
zwoje i cewki przypada takie samo przepięcie w związku z czym analiza zagrożeń od 
tych przepięć nie stanowi żadnej trudności. 

Znacznie trudniejszym zagadnieniem są narażenia od przepięć piorunowych lighting 
inpulse), których zachowanie w uzwojeniu jest skomplikowane, a rozkłady napięć są nieliniowe. 
 
 
2. Uproszczona teoria ruchu falowego w uzwojeniach 
 

- Uzwojenie samotne 
 

 
Rys. 1. Przekrój uzwojenia spiralnego 
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Na rysunku 1 pokazano przekrój pojedynczego uzwojenia nawiniętego w formie 
spirali. Do jednego końca cewki jest doprowadzony udar napięciowy o dużej stromości 
narastania napięcia na czole udaru, a drugi koniec jest uziemiony. Dużą stromość 
narastania napięcia udarowego można zastępczo potraktować jako dużą częstotliwość 
napięcia przemiennego. W uzwojeniu płyną trzy prądy (rys. 1): 
1. prąd galwaniczny Ig płynący wzdłuż przewodu uzwojenia; 
2. pojemnościowy prąd Ic płynący przez izolację do ziemi (do uziemionego rdzenia); 
3. pojemnościowy prąd Ik płynący przez izolację międzyzwojową. 

Prąd Ig płynący wzdłuż przewodu uzwojenia płynie po drodze o dużej 
indukcyjności, natomiast indukcyjność na drodze pojemnościowych prądów Ic i Ik jest 
pomijalnie mała. Ze wzrostem częstotliwości (ze wzrostem stromości napięcia 
udarowego) impedancja na drodze prądu Ig rośnie natomiast na drodze prądów Ic oraz 
Ik maleje, czyli 

↑↑↓↑ kcg IIIf  
Przy bardzo dużej częstotliwości (np. przy rozpatrywaniu czoła udaru 

prostokątnego) można prąd galwaniczny Ig pominąć jako znikomy w porównaniu z 
prądami pojemnościowymi. Wówczas uzyska się schemat zastępczy uzwojenia jak na 
rysunku 2. Zatem uzyskano sytuację taką jak gdyby przecięto uzwojenie wzdłuż 
wysokości i pozostał jedynie pojemnościowy rozpływ prądów. Uzwojenie zachowuje się 
jak układ pierścieni sprzężonych pojemnościowo. Jest to więc znany dobrze schemat, 
dla którego rozkład napięcia wzdłuż uzwojenia dany jest wzorami 1i2, gdzie odległość 
x jest teraz odległością od końca uzwojenia, K jest pojemnością wzdłużną uzwojenia, 
czyli pojemnością widzianą z zacisku wejściowego, w przypadku gdy wszystkie zwoje 
są porozcinane, natomiast C jest pojemnością doziemną uzwojenia. 
 

 
Rys. 2. Rozkład napięcia wzdłuż szeregowego łańcucha pojemności z równoległymi 

pojemnościami doziemnymi α2 = C/K (na rysunku C=Cs oraz K=Cz) 
 

)1(
)sinh(

)sinh( UxU x ⋅
⋅

=
α
α

     )2()1( x
x eUU −⋅−⋅≈ α
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Rys. 3. Rozkład napięcia wzdłuż szeregowego łańcucha pojemności  

z równoległymi pojemnościami doziemnymi w zależności od wartości α2 = C/K [1] 
 

Jeśli rozważyć udar napięciowy prostokątny to schemat z rysunku 2 obowiązuje 
tylko dla czoła udaru gdy prądy indukcyjne są pomijalne stąd uzyskany pojemnościowy 
rozkład napięcia z rysunku 3 nosi teraz nazwę rozkładu początkowego. Z rozkładu 
tego wynika, że na pierwszym zwoju wystąpi najwyższe napięcie, które można 
oszacować jako: 

)3(1 n
UU ⋅≈Λ α  

gdzie n - liczba zwojów uzwojenia 
Jeśli nie zastosuje się środków zmierzających do urównomiernienia 

(wyprostowania) rozkładu napięcia to zwykle wykładnik α z wzoru (2) zawiera się w 
granicach 5÷30. 

Zatem wniosek z powyższych rozważań jest taki, że po nadejściu udaru 
napięciowego o dużej stromości czoła, na pierwszych zwojach uzwojenia (tzw. zwoje 
wejściowe przy zacisku liniowym) panują znacznie większe napięcia (� razy większe) 
niż wynikałoby to z podzielenia napięcia na zacisku przez liczbę zwojów. Zwoje te 
muszą więc mieć odpowiednio silną izolację. Dla uzwojeń cewkowych dotyczy to 
również izolacji międzycewkowej, dla której 

)4(1 N
UU ⋅≈Λ α  

gdzie N jest liczbą cewek uzwojenia 
 

Ogólnie można powiedzieć, że jeśli do uzwojenia dochodzi fala wędrowna o 
stromym czole, to w pierwszej chwili można pominąć indukcyjności i rozpatrywać 
uzwojenie jako łańcuch pojemności wzdłużnych i doziemnych. Zastępuje się w ten 
sposób uzwojenie tzw. pojemnością wejściową równą w przybliżeniu średniej 
geometrycznej z pojemności doziemnej i wzdłużnej 

)5(KCCw ⋅≈  
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W uzwojeniu występuje wówczas, niekorzystny wykładniczy (rys. 3) rozkład 
napięcia, zwany rozkładem początkowym.  
 

Tabela 1 Historyczny rozwój „prostowania” rozkładu początkowego przepięć  piorunowych 

 
  

Wiersz 1 w tabeli 1 pokazuje, jak próbowano temu zaradzić w historycznym 
ujęciu. Aby izolacja wytrzymała zwiększone napięcie udarowe – w pierwszym odruchu 
– pogrubiano izolację pierwszych cewek. Dawało to w efekcie malenie pojemności 
wzdłużnych K, wzrost  wartości α i dalszy wzrost napięcia od strony zacisku liniowego.  

Wiersz 2 ilustruje rozumowanie odwrotne – przez zmniejszenie grubości izolacji 
pierwszych cewek uzyskuje się wzrost pojemności wzdłużnych K, malenie wartości α  
i malenie napięcia na pierwszych cewkach.  

W wierszu 3 pokazano przypadek gdy zachowano jednakową grubość izolacji 
wszystkich cewek, ale zastosowano dwucewki splatane w ten sposób, że rosną 
pojemności wzdłużne i rozkład napięcia staje się bardziej równomierny. Jest to 
przypadek, dla którego uzyskano jednakowe napięcia na wszystkich cewkach 
uzwojenia.  

Wiersz 4 dotyczy nowoczesnych uzwojeń wykonanych przewodem 
transponowanym, z wyrównywaniem rozkładu przepięć za pomocą ekranujących 
zwojów wplatanych. Przy mniejszej niż w cewkach splatanych grubości obwoju, 
uzyskuje się również mniejsze wartości napięcia.  
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W wierszu 5 zaprezentowano koncepcję uzwojenia o niemal prostoliniowym 
rozkładzie napięcia początkowego. Efekt ten uzyskano w sposób naturalny poprzez 
stopniowanie wymiarów poprzecznych przewodów poszczególnych cewek. Zmieniając 
grubość i wysokość przewodu nawojowego, w sposób ciągły stopniowano pojemności 
wzdłużne i uzyskano w efekcie prostoliniowy rozkład napięcia. 
 

 
Rys. 4. Przekrój przewodu transponowanego (a) i sposób wykonania przepleceń  

przewodów składowych (b) 
 

Należy dodać, że tabela 1 pokazuje przykład uzwojenia zasilanego w środku 
wysokości. Już ten fakt – dwukrotnego zmniejszenia wysokości uzwojenia – poprawia 
rozkład napięcia udarowego piorunowego i umożliwia znaczne złagodzenie wymagań 
stawianych izolacji jarzmowej. 

Rozkład początkowy można zatem poprawić (wyprostować) za pomocą 
następujących zabiegów: 
• zwiększając grubość i zmniejszając wysokość uzwojenia (maleje C i rośnie K, a 

więc maleje α); w nowoczesnych wysokonapięciowych transformatorach ten efekt 
uzyskuje się przez zasilanie w środku uzwojenia co daje dwukrotne pozorne 
zmniejszenie wysokości uzwojenia; 

• stosując odpowiednie przeplecenia poszczególnych zwojów uzwojenia 
zmierzające do zwiększenia pojemności wzdłużnych K, a tym samym do malenia 
α; 

• stosując ekranowanie elektrostatyczne, we współczesnych rozwiązaniach jest to 
odpowiedni pierścień ekwipotencjalny o potencjale zacisku liniowego; 

• stosując dołączanie pojemności dla modyfikacji wartości α; 
• stosując rezystancyjne dzielniki oporowe, typu stos zmiennooporowy, połączone w 

wielu punktach z uzwojeniem i wymuszające liniowy rozkład napięcia w uzwojeniu. 
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Rys. 5. Uproszczony szkic uzwojenia cewkowego 

 
Dwa ostatnie sposoby nie są stosowane zbyt często. We współczesnych 

transformatorach wysokonapięciowych uzyskuje się wartości α bliskie 2. Możliwe jest 
uzyskanie rozkładu całkowicie liniowego, lecz jest to okupione takimi utrudnieniami 
technologicznymi (np. każda cewka uzwojenia musi być o innej liczbie zwojów i innej 
grubości izolacji), że jest nieopłacalne ze względów ekonomicznych. 

Rozkład początkowy jest bardzo istotnym pojęciem, bo kształt tego rozkładu 
(parametr α2 = C/K, gdzie C – pojemność doziemna, K – pojemność wzdłużna) 
decyduje o wymiarowaniu izolacji wzdłużnej uzwojenia (izolacji międzyzwojowej czy 
międzycewkowej). Rozkład ten obowiązuje jednak tylko dla czoła udaru. 

W późniejszych chwilach czasowych przy analizie przepięć w uzwojeniu trzeba 
uwzględnić indukcyjności (rys. 6). Czyli schemat zastępczy uzwojenia składa się z 
obwodów drgających. Zatem w uzwojeniu występują drgania harmoniczne, których 
opis matematyczny jest stosunkowo skomplikowany. 

 
Rys. 6. Schemat zastępczy uzwojenia dla szybkich przebiegów napięciowych 

 
 

Po dostatecznie długim czasie drgania te wytłumiają się, a w transformatorze 
ustala się stan końcowy uwarunkowany jedynie indukcyjnościami uzwojenia. 
Indukcyjności są jednakowe dla każdego zwoju zatem i napięcie na każdym zwoju jest 
takie samo (rys. 7b). 
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Rys. 7a. Oscylacje napięcia w cewce z uziemionym 

końcem (a = 10) [1] 
Rys. 7b. Rozkład końcowy U∞, 

początkowy Uo i obwiednia przepięć 
Umx 

 
Drgania przejściowe zachodzące w uzwojeniu stanowią proces wyrównawczy 

między stanem początkowym a końcowym. Maksymalne amplitudy tych drgań opisuje 
się za pomocą tzw. obwiedni drgań (krzywa Umx na rys. 7b). Najsilniej drga środek 
uzwojenia, a największe przepięcie jest na początku uzwojenia. 

Pomiędzy rozkładem początkowym, końcowym i obwiednią drgań zachodzi 
następująca przybliżona zależność: 

)5(0 ∞∞ −≈− UUUU mx  
Zatem znając jeden z rozkładów Umx lub U0 można przy znanym prostoliniowym 

rozkładzie U∝ oszacować drugi. Najprościej jest obliczyć rozkład pojemnościowy U0. 
 
 
3. Przenoszenie się fali udarowej na uzwojenie wtórne 
 

W transformatorach zawsze występują co najmniej dwa uzwojenia na jednej 
kolumnie rdzenia. Przy przebiegach udarowych nieliniowość rdzenia można pominąć 
wskutek ekranującego działania prądów wirowych indukowanych w blachach rdzenia 
przez szybkozmienny strumień magnetyczny. 

Zatem zakładając, że występują dwa uzwojenia na wspólnej kolumnie rdzenia, 
schemat zastępczy będzie teraz miał postać jak na rysunku 8. Po doprowadzeniu do 
jednego z uzwojeń (uzwojenie pierwotne lub atakowane) fali prostokątnej w obu 
uzwojeniach pojawia się początkowy, pojemnościowy rozkład napięcia. Można go 
obliczyć na podstawie schematu z rysunku 8 przy pominięciu sprzężeń 
magnetycznych. 
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Rys. 8. Schemat zastępczy dwóch uzwojeń na wspólnym rdzeniu dla udarów napięciowych  

o stromych czołach 
 

W stanie równowagi ustali się w obu uzwojeniach rozkład końcowy określony 
wyłącznie przez sprzężenia magnetyczne a więc prostoliniowy. 

Przejście od stanu początkowego do stanu końcowego odbywa się przez 
tłumione drgania w obu sprzężonych ze sobą uzwojeniach. Występują jednak teraz 
dwa rodzaje drgań: 
1. drgania własne każdego z uzwojeń analogicznie jak w uzwojeniu samotnym;  
2. drgania wymuszone, które można interpretować jako przeniesione na drodze 

indukcyjnej drgania własne drugiego z uzwojeń. 
 

Analiza matematyczna schematu pojemnościowego przy udarze prostokątnym 
U na zacisku uzwojenia pierwotnego prowadzi do wzoru na wartość napięcia w chwili 
początkowej t = 0 na zacisku liniowym uzwojenia wtórnego (x = 1): 

( )
( )

)6('

12212121
1

2
212

12
0,12 es

es
tx UU

CCCCCC
K
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UCU ϑ
ϑ

⋅==
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⋅
===  

gdzie: υes - tzw. przekładnia elektrostatyczna (pojemnościowa); υ’es - odwrotność 
przekładni elektrostatycznej; pozostałe oznaczenia jak na rysunku 8. Na rysunku 9 
pokazano przykładowo wykresy rozkładów początkowych w obu uzwojeniach. 

 
Rys. 9. Rozkłady początkowe w uzwojeniu a – atakowanym, b – wtórnym. 

 
Znając liniowy rozkład końcowy oraz rozkład początkowy (rys. 9) można, 

wykorzystując wzór 5, naszkicować przybliżoną obwiednię drgań dla uzwojenia 
nieatakowanego (wtórnego). Ilustruje to rysunek 10 opracowany dla uzwojenia 
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wtórnego z jednym końcem uziemionym. Jak widać najmniej korzystnym jest 
przypadek gdy uzwojenia mają przeciwne kierunki nawinięcia - jest to przypadek 
możliwy do wystąpienia w uzwojeniach regulacyjnych. 
 

 
Rys. 10. Przypadki przenoszenia się przepięć na uzwojenie nieatakowane (wtórne)  

(a) '
esϑ >  z2/z1; (b) '

esϑ < z2/z1; (c) –z2/z1 
 
 
4. Transformatory trójfazowe 
 

Na rysunku 11 pokazano cztery układy połączeń uzwojeń trójfazowych oraz 
odpowiednie stylizowane wykresy rozkładów początkowych, końcowych i obwiedni 
przepięć dla przypadku gdy uzwojenia trójfazowe są atakowane jednakowymi udarami 
napięciowymi na wszystkich trzech zaciskach. 
 

 
Rys. 11. Transformator trójfazowy atakowany jednakowymi udarami napięciowymi na 

wszystkich trzech zaciskach: a) połączenie w gwiazdę z uziemionym punktem gwiazdowym;  
b) połączenie w gwiazdę z izolowanym punktem gwiazdowym; c) połączenie w trójkąt;  
d) połączenie gwiazdowe, autotransformatorowe z uziemionym punktem gwiazdowym 

 
W oparciu o wykresy z rysunku 11 można wyciągnąć następujące ogólne 

wnioski: 
1. W transformatorze połączonym w gwiazdę z izolowanym punktem gwiazdowym 

(lub z włączonym w punkcie gwiazdowym dławikiem Petersena) w punkcie 
gwiazdowym występują napięcia niemal dwukrotnie większe niż wartość 
szczytowa fali atakującej zaciski liniowe. Zatem jest konieczna albo odpowiednia 
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izolacja punktu gwiazdowego albo zainstalowanie w punkcie gwiazdowym 
dodatkowego ogranicznika przepięć. 

2. Uzwojenia połączone w trójkąt, ze względu na dwukrotny wzrost napięcia w środku 
uzwojenia, w ogóle nie nadają się do stosowania w transformatorach na bardzo 
wysokie napięcia. Mogą to być wówczas tylko uzwojenia nie dołączane 
bezpośrednio do linii napowietrznej - np. uzwojenia służące do zasilania obwodów 
potrzeb własnych elektrowni.  

3. W przypadku autotransformatorów mogą zaistnieć dwa przypadki: gdy fala 
przepięciowa atakuje zaciski górnego napięcia, lub gdy atakuje zaciski dolnego 
napięcia. Przypadek pierwszy jest analogiczny do przypadku uzwojenia 
połączonego w gwiazdę z uziemionym punktem gwiazdowym (rys. 11a) w związku 
z czym nie został wyodrębniony. Przypadek drugi (rys. 11d) jest znacznie 
groźniejszy gdyż na zaciskach uzwojenia górnego napięcia może nastąpić wzrost 
przepięcia teoretycznie nawet do poczwórnej wartości szczytowej fali udarowej. 

 
 
5. Przykład dla uzwojenie śrubowego 
 

Rozważmy uzwojenie regulacyjne typu „podwójna śruba”. Stopnie regulacji są 
utworzone przez poszczególne przewody składowe uzwojenia, którego fragment 
przedstawiono na rys. 12. 
 

 
Rys. 12. Układ fragmentu uzwojenia regulacyjnego śrubowego: a) wzajemne położenie 

przewodów stanowiących stopnie regulacji; b) przykład rozkładu potencjałów na poszczególne 
stopnie regulacyjne przy próbie napięciem piorunowym, w kV; zwoje 1,3,5,7,9 należą do cewki 

uzwojenia śrubowego A; zwoje 2,4,6,8,10 należą do cewki uzwojenia śrubowego B. 
 

Podczas normalnej pracy transformatora między kolejnymi przewodami 
leżącymi obok siebie występuje napięcie dwóch stopni, natomiast między przewodami 
leżącymi nad sobą, rozdzielonymi kanałem międzycewkowym, występuje napięcie 
jednego stopnia. 

Podobna sytuacja występuje podczas prób wytrzymałości elektrycznej, w tym 
także podczas prób wytrzymałości elektrycznej piorunowej. Podczas tej ostatniej próby 
można przyjąć, że różnica potencjałów pomiędzy poszczególnymi zwojami, na całej 
wysokości uzwojenia, jest jednakowa. Zakładając przykładowo, że podczas próby LI 
napięcie między zwojami o kolejnych numerach (1-2, 3-4,  ... , 9-10) wynosi 30 kV oraz 
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przyjmując, że zwój nr 10 jest uziemiony, uzyskuje się rozkład potencjałów jak na rys. 
12b. 

Cechą charakterystyczną rozważanego uzwojenia śrubowego jest 
występowanie dużej wartości napięcia na izolacji zwojowej, przy czym napięcie to 
występuje na całej wysokości uzwojenia lub inaczej na całej długości izolacji 
międzyzwojowej. Należy więc sprawdzić, czy wytrzymałość elektryczna takiego układu 
izolacyjnego zależy nie tylko od grubości izolacji zwojowej, lecz także od średnicy 
uzwojenia i długości przewodu (liczby zwojów) w jednym stopniu regulacji. 

Dla dwóch cewek (jak na rys. 12b) obliczono, przy użyciu metody elementów 
skończonych, rozkład pola elektrycznego w kanale międzycewkowym. Przykład 
wydruku linii ekwipotencjalnych pokazano na rys. 13. 
 

 
Rys. 13. Obraz linii ekwipotencjalnych w kanale miedzy cewkowym podwójnego uzwojenia 

śrubowego: a) bez przekładki miedzy cewkowej; b) z przekładką miedzy cewkową; każdy zwój 
uzwojenia nawijany jest dwoma przewodami równoległymi (przewodem bliźniaczym);  

linie ekwipotencjalne co 2%; δ - dwustronna grubość izolacji zwojowej  
(izolacja międzyzwojowa); ∆ - szerokość kanału miedzy cewkowego; 1 – klin olejowy;  

2 przekładka preszpanowa; 3 – obwój papierowy; 4 – przewody bliźniacze 
 

Jak wynika z tego rysunku, maksymalne zagęszczenie linii ekwipotencjalnych 
(a więc i maksymalne natężenie pola) występuje w klinach olejowych między 
sąsiednimi zwojami cewki, niezależnie od tego, czy w kanale między cewkami znajduje 
się przekładka preszpanowa czy nie. 

Na rys. 14 wykreślono przebieg natężenia pola elektrycznego wzdłuż 
powierzchni stycznej do przewodów cewki. Naprężenia odpowiadają wartościom 
potencjałów z rys. 12b. Do obliczeń przyjęto przenikalności elektryczne względne 
papieru εp = 3.5, oraz oleju εo =2.2 i preszpanu εpr =4.0. 

Zjawisko decydującego wpływu naprężeń w klinach olejowych na wytrzymałość 
izolacji zwojowej jest znane od dawna, a zwiększenie tych naprężeń w stosunku do 
naprężeń pola równomiernego 

U/δ 
(gdzie δ jest dwustronną grubością izolacji zwojowej w [mm]) 
w środkowej (płaskiej) części przewodu, szacuje się na około 40 %. 
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Rys. 14. Naprężenia na powierzchni stycznej A-A do przewodów cewki: a) w przekroju z 
międzycewkową przekładką preszpanową; b) w przekroju bez przekładki preszpanowej;  

δ /2 odstęp izolacji zwojowej; r – promień zaokrąglenia przewodu; 1 – klin olejowy; 2 – izolacja 
międzyzwojowa; 3 – obwój papierowy (izolacja zwojowa); 4 – przewody bliźniacze 

 
Z analiz numerycznych wynika, że natężenia maksymalne w klinach olejowych 

można oszacować z zależności:  

)7(2

o
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ε

δ
⋅

∆⋅
=  

gdzie: ∆U – napięcie na jednym stopniu regulacji w [kV]; δ jest dwustronną grubością 
izolacji zwojowej w [mm];  

Przy założonych wartościach: ∆U = 30 kV, εp = 3.5, oraz oleju εo =2.2 i δ = 2 mm 
uzyskuje się Ek = 47.7 [kV/mm]. 

Zgodnie z wynikami badań modelowych [2], wytrzymałość elektryczna 
odstępów izolacji międzyzwojowej, w [kV], wynosi:  

)8(55 9.0δ⋅=dopU  
Z tego wzoru, dla dwustronnej grubości izolacji zwojowej δ = 2 mm, napięcie 

Udop ≈ 103 kV. Wartość ta, przy pominięciu wymiarów wzdłużnych układu izolacyjnego, 
wskazuje na istnienie bardzo dużego zapasu izolacji przedstawionej na rys. 13. 

Zakładając, że powierzchnią elektrody pod napięciem jest zewnętrzna 
powierzchnia izolacji zwojowej (obwoju papierowego) przewodów uzwojenia, obliczono 
objętość oleju szczególnie naprężanego i stwierdzono, że przekrój tej objętości można 
oszacować za pomocą wzoru: 

)9(][10
2

25
2.2

cmrkSMSOV
−⋅






 +⋅=

δ
 

gdzie: k- współczynnik eksperymentalny; r – promień zaokrąglenia przewodu [mm], δ = 
2 mm. 

Przykładowo dla typowych wymiarów r = 1 mm, i δ = 2 mm oraz przy k = 1.8 
uzyskano SMSOV = 8.3 10-5 cm2. Przyjmując, że naprężenia maksymalne występowały w 
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niewielkim fragmencie uzwojenia, np. na długości 10 cm, wzdłuż przewodu uzwojenia i 
tylko w pojedynczym klinie olejowym, otrzymuje się objętość oleju szczególnie 
naprężanego VMSOV = 10SMSOV = 8.3 10-4 cm3. Dla tej wartości, z krzywych efektu 
objętości, dla naprężeń wytrzymywanych w oleju, dla napięć LI otrzymuje się Ew = 67.3 
kV/mm.  

Na podstawie wzoru (7), przy uprzednio założonych danych ∆U = ∆Uw, Udop = 2 
∆Uw = 84.7 kV. Jest to wartość nadal stosunkowo duża, ale oczywiście nieco mniejsza 
niż uzyskana ze wzoru (8) aproksymującego wyniki badań modelowych dla izolacji 
zwojowej [1]. W badaniach modelowych, z których wynika wzór (8) zajmowano się 
bowiem napięciem przebicia, a nie wyładowaniami niezupełnymi w klinach olejowych, 
na czym jest oparta teoria MSOV (Mostly Stressed Oil Volume). 

Należy zwrócić także uwagę na to, że ze zmniejszeniem promienia 
zaokrąglenia krawędzi przewodu „r” zmniejsza się również przekrój SMSOV objętości 
oleju szczególnie naprężanego. W skrajnym przypadku, w którym r = 0, kliny olejowe 
znikają i o wytrzymałości decyduje cała objętość izolacji w kanale między cewkami: 
czyli odpowiednia objętość oleju i/lub papieru i preszpanu w poszczególnych 
przekrojach kanału (bez przekładki lub z przekładką preszpanową). W rzeczywistych 
konstrukcjach uzwojeń prasowanych odpowiednio dobranymi siłami, kliny olejowe 
izolacji międzycewkowej mogą odkształcać się w miejscach, w których kanał 
międzycewkowy jest wypełniony przekładka preszpanową.  

Przykład takiego odkształcenia pokazano na rys. 15. Z numerycznych obliczeń 
rozkładu pola elektrycznego wynika jednak, że w takich przypadkach zarówno zmiany 
naprężeń maksymalnych jak i zmiany przekroju objętości MSOV są niewielkie, 
mieszczące się w granicach błędu obliczeń. Zatem to zjawisko fizyczne nie ma wpływu 
na rozumowanie oparte o MSOV. 
 

 
Rys. 15. Przykład odkształcenia izolacji preszpanowej w klinie olejowym izolacji miedzy 

zwojowej d; 1 – klin olejowy; 2 – odkształcenie obwoju papierowego; 3 – przekładka 
preszpanowa. 

 
W rzeczywistym układzie uzwojenia objętość o przekroju obliczonym według 

wzoru (9) występuje nie na długości 10 cm jak to założono obliczając VMSOV = 8.3 10-4 
cm3 lecz na długości całego przewodu uzwojenia i w L = n-2 klinach olejowych, gdzie n 
– jest liczbą zwojów dwóch cewek (dla rys. 12 jest n = 10). Ogólny wzór na MSOV dla 
takiego przypadku przyjmuje postać: 

)10(MSOVśrMSOV SDNLV ⋅⋅⋅⋅= π  
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gdzie: SMSOV – przekrój MSOV według wzoru (9) [cm2], Dśr – średnia średnica 
uzwojenia [cm], L – liczba klinów olejowych w jednym kanale międzycewkowym, N – 
liczba jednakowo naprężanych kanałów międzycewkowych. 

Do dalszych rozważań przyjęto typowe parametry uzwojenia, tj. Dśr = 200 cm, L 
= 8, N = 20. Wykorzystując zależność naprężeń wytrzymywanych LI w oleju Ew od 
objętości VMSOV (rys.16, krzywa 0%) oraz wzór (9), można dla danego uzwojenia 
wyznaczyć zależność Ew = f(δ). Zależność tę, przy założeniu r = 1 mm, zilustrowano na 
rys. 17, na którym podano również krzywą Ek = f(δ), wyznaczoną przy ∆U = 30 kV ze 
wzoru (7). 
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Rys. 16. Efekt objetości – udar piorunowy 
 

 
Rys. 17. Zależność naprężeń w klinach olejowych izolacji zwojowej  

od dwustronnej grubości izolacji zwojowej δ; 1 – naprężenia wytrzymywane Ew = f(δ);  
2 naprężenia maksymalne Ek = f(δ); δ k – grubość krytyczna izolacji międzyzwojowej 

 
Jak widać, naprężenia dopuszczalne wynikające z efektu objętości oleju 

szczególnie naprężanego stają się  większe niż naprężenia panujące w klinach 
olejowych izolacji międzyzwojowej dopiero przy δ ≥ 3.4 mm, podczas gdy z wzoru (8) 
wynika, że układ izolacji jest przewymiarowany już przy δ = 2 mm. 
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Zilustrowana na rys. 16 zależność Ew = f(VMSOV) nazwana tu zależnością efektu 
objętości dla naprężeń wytrzymywanych, została wyznaczona przy teoretycznym 
założeniu, że prawdopodobieństwo wystąpienia wyładowań w oleju, jest równe zeru, 
jeśli olej spełnia wymagania dla transformatorów najwyższych napięć, dotyczące 
zawilgocenia, odgazowania i oczyszczenia z zanieczyszczeń stałych. Oznacza to, że 
przy spełnieniu warunku 

Ek ≤ Ew                             (11) 
wyładowania w klinach olejowych izolacji międzyzwojowej nie występują.  

Jeśli nierówność (11) nie jest spełniona, to przy, uzasadnionym 
eksperymentalnie założeniu, że rozkład prawdopodobieństwa jest rozkładem Weibulla 
o parametrze kształtu k = 3.5, dla jednego udaru probierczego można ocenić 
prawdopodobieństwo zaistnienia wyładowania jako równe: 
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Parametr skali rozkładu Weibulla E63%, wobec znajomości Ew, E50% i k jest 
wyznaczalny z teorii tego rozkładu. 

Podczas prób fabrycznych aplikuje się trzy jednakowe udary probiercze. Stąd, z 
teorii statystycznego prawa wzrostu, prawdopodobieństwo wyładowania w klinach 
olejowych można oszacować jako równe: 

( ) )13(11 3
13 PP −−=  

Przykładowo, przyjmując grubość izolacji δ ≥ 3.2 mm – mniejszą niż bezpieczna 
grubość δk ≥ 3.4 mm (rys. 17), uzyskuje się prawdopodobieństwo P3 = 4.2 10-4. Przy 
grubości δ ≥ 3 mm prawdopodobieństwo wynosi P3 = 6.6 10-3.  

Przy takim postępowaniu uzyskano możliwość prognozowania wyniku próby 
udarem LI przy danej grubości izolacji zwojowej. 
 
 
6. Wnioski 
 
1. Uproszczona teoria przepięć piorunowych jest – zdaniem autora – wystarczającym 

narzędziem dla użytkownika (lecz nie dla projektanta) transformatora dla 
zrozumienia zagadnień przepięciowych w uzwojeniach. 

2. Przykład dla uzwojenia śrubowego wykazał, że powszechnie cytowane wzory na 
wytrzymałość izolacji, nie w każdym przypadku są poprawnym narzędziem 
projektowym. 
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1. Wprowadzenie 
 

Dążenie do zwiększania niezawodności dostaw energii elektrycznej powoduje, 
iż szczególna uwaga zwracana jest na takie rozwiązania układów 
elektroenergetycznych, które do minimum ograniczają prawdopodobieństwo 
wystąpienia awarii. Dlatego jednym z podstawowych zadań realizowanych 
w elektroenergetyce jest zapewnienie niezawodności pracy układów przesyłu 
i rozdziału energii elektrycznej. Duży wpływ na ciągłość pracy układów 
elektroenergetycznych ma niezawodność transformatorów. Zastosowanie rozwiązań 
konstrukcyjnych, zapewniających utrzymanie odpowiedniej wytrzymałości elektrycznej 
ich układów izolacyjnych, wynikającej ze spodziewanych narażeń, ma podstawowe 
znaczenie dla spełnienia tych wymagań. Występujące równocześnie czynniki 
ekonomiczne i techniczne powodują konieczność obniżania zapasu wytrzymałości 
elektrycznej urządzeń. Wynika stąd konieczność optymalizacji rozwiązań technicznych 
transformatorów. Wymaga to szczegółowej analizy narażeń przepięć eksploatacyjnych 
transformatorów i występujących podczas prób napięciowych udarowych.  
W warunkach eksploatacji transformatory są poddawane działaniu przepięć  
o zróżnicowanych przebiegach i wartościach maksymalnych. Obecnie, z powodu 
stosowania w układach elektroenergetycznych nowych urządzeń o parametrach 
odmiennych od parametrów urządzeń stosowanych dotychczas, takich jak na przykład 
wyłączniki próżniowe lub zasilacze impulsowe maszyn elektrycznych, układy izolacyjne 
urządzeń elektroenergetycznych są narażone na oddziaływanie przepięć nie 
występujących wcześniej [1,2]. Przepięcia narażają układy izolacyjne zewnętrzne 
transformatorów oraz są źródłem przepięć wewnątrz uzwojeń. 

Transformatory energetyczne chronione są od przepięć głównie przez 
zastosowanie ograniczników beziskiernikowych. Zastosowanie tej metody nie 
rozwiązało jednak całkowicie problemów związanych z ochroną przepięciową.  
Z analizy literatury wynika, że ochrona przepięciowa transformatorów energetycznych 
może być nieskuteczna. Wiele transformatorów uległo bowiem uszkodzeniom w wyniku 
oddziaływania przepięć w warunkach eksploatacji pomimo, że transformatory przeszły 
znormalizowane próby napięciowe  z wynikiem pozytywnym i były chronione  
z zastosowaniem ograniczników przepięć [1,3,4]. 

W artykule przedstawiono wyniki badań przepięć wewnętrznych narażających 
układ izolacyjny uzwojeń wybranego transformatora podczas prób napięciowych, 
wykonywanych z zastosowaniem udarów piorunowych pełnych i uciętych oraz badań 
przepięć powstających w transformatorze podczas oddziaływania napięć  
o przebiegach modelujących przepięcia powstające w układach elektroenergetycznych. 
Zamieszczono także wyniki badań charakterystyk częstotliwościowych admitancji, 
które mogą być podstawą identyfikacji częstotliwości własnych transformatorów. 
Przedstawiono także badania potwierdzające wpływ temperatury pracy transformatora 
na przepięcia w uzwojeniach.  
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2. Zakres badań 
 

Program badań obejmował rejestracje przebiegów przepięć doziemnych  
w wybranych punktach uzwojeń, transformatorów. Badania wykonano  
z zastosowaniem napięć udarowych probierczych i napięć o przebiegach 
odzwierciedlających przebiegi przepięć powstających w układach 
elektroenergetycznych.  

Badania przepięć narażających układy izolacyjne transformatorów 
występujących podczas prób udarowych napięciowych wykonano z zastosowaniem: 

- udarów napięciowych piorunowych pełnych, 
- udarów napięciowych piorunowych uciętych (Rys. 1) [5]. 

 
 

  
Rys. 1. Charakterystyki częstotliwościowe udaru napięciowego piorunowego pełnego  

i udarów uciętych po czasach: 1 - 0.8 µs, 2 - 2 µs, 3 - 2 µs,  4 - 6 µs,  5 - 10 µs, 6 - 20 µs,  
7 - udar piorunowy pełny 

 
Przebiegi przepięć powstających w układach elektroenergetycznych 

modelowano przez zastosowanie: 
- udaru napięciowego prostokątnego, 
- napięcia sinusoidalnego, 
- napięcia o przebiegu „sweep sinus”, 
- napięcia o przebiegu „sweep ramp” (Rys. 2). 

 
 

 
Rys. 2. Wybrane przebiegi napięć, modelujące przebiegi składowych oscylacyjnych przepięć 

powstających w układach elektroenergetycznych: a - udar napięciowy prostokątny, b - napięcie 
sinusoidalne, c - napięcie o przebiegu ”sweep sinus”, d - napięcie o przebiegu „sweep ramp” 

 
Udary napięciowe o przebiegu prostokątnym odzwierciedlają przebiegi napięć 

przejściowych na zaciskach wejściowych transformatorów podczas działania 
beziskiernikowych ograniczników przepięć z tlenków metali [1,2]. Napięcie sinusoidalne 
o zmieniającej się częstotliwości, umożliwia wyznaczenie charakterystyk 
częstotliwościowych napięć, przedstawiających reakcje uzwojeń na składowe 
oscylacyjne przepięć o zróżnicowanych częstotliwościach, powstających w układach 
elektroenergetycznych. W badaniach stosowano napięcie sinusoidalne o częstotliwości 
zmieniającej się w zakresie 20 Hz - 2,5 MHz. Napięcie o przebiegu „sweep sinus” 
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odzwierciedla składowe oscylacyjne przepięć łączeniowych w sieciach elektrycznych. 
Napięcie o przebiegu „sweep ramp” modeluje składowe oscylacyjne powstające na 
zaciskach transformatora wyłączanego wyłącznikiem próżniowym [1,2]. Badania  
z zastosowaniem funkcji “sweep sinus” i “sweep ramp” wykonano dla częstotliwości  
w przedziale od 1 kHz do 100 kHz i przebiegu napięcia trwającym 100 ms.  

Obiektem doświadczalnym był transformator 20 kVA 15/0,4 kV [6]. Schemat 
stanowiska doświadczalnego przedstawiono na rysunku 3. Uzwojenia niskiego 
napięcia podczas badań były zwarte. Badania obejmowały rejestracje przebiegów 
przepięć doziemnych w wybranych punktach x/l uzwojenia jednej fazy uzwojenia 
górnego napięcia transformatora (x/l = 0 - zacisk wejściowy fazy L1 uzwojenia górnego 
napięcia transformatora, x/l = 0,18; x/l = 0,33; x/l = 67) przy działaniu napięć 
udarowych. 
 

 

 
Rys. 3. Schematy stanowisk do rejestracji przebiegów przepięć wewnątrz transformatora:  

a - stanowisko do rejestracji przebiegów przepięć podczas oddziaływania udarów napięciowych, 
b - stanowisko do wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych 

 
Badania przepięć wewnątrz uzwojeń podczas działania, a napięcia udarowego 

piorunowego 1,2/50 µs wykonano przy napięciu 300 V, a rejestracje przy działaniu 
udaru prostokątnego, napięcia sinusoidalnego, napięcia o przebiegu „sweep sinus”  
i „sweep ramp”, prowadzono przy napięciu 20 Vpp.  

Wartości maksymalne udarów napięciowych stosowanych w badaniach 
przepięć nie mają praktycznego wpływu na wyniki badań przepięć wewnętrznych  
w transformatorze. W warunkach oddziaływania napięcia o dużej stromości i dużej 
częstotliwości transformator jest obiektem o charakterze liniowym. Dla częstotliwości 
napięcia zasilającego większych od kilkudziesięciu kiloherców rdzeń ferromagnetyczny 
nie ma praktycznie wpływu na indukcyjności uzwojeń. Dlatego dla dużych stromości 
napięcia wymuszenia oraz dużej częstotliwości, wpływ rdzenia na zjawiska przejściowe 
w uzwojeniach może być pominięty [7]. 

Stanowisko do rejestracji przebiegów przepięć podczas oddziaływania udarów 
napięciowych o przebiegu prostokątnym, napięcia „sweep sinus” i „sweep ramp”  
(Rys. 3a) zawiera generator funkcji firmy Tektronix typu AFG310, oscyloskop cyfrowy 
typu 784D firmy Tektronix i komputer. Do pomiarów charakterystyk 
częstotliwościowych przepięć w uzwojeniach przy napięciu sinusoidalnym 
wykorzystano analizator FRA (Frequency Response Analyzer) zawierający generator 
funkcji typu AFG310 firmy Tektronix, oscyloskop cyfrowy typu 2020 firmy Tektronix  
i komputer (Rys. 3b). Generator funkcji oraz oscyloskop połączone są z komputerem 
za pomocą interfejsu GPIB–PCMCIA. Dedykowane oprogramowanie do pomiarów 
charakterystyk częstotliwościowych przepięć zostało zaimplementowane w środowisku 
LabView firmy National Instruments [8]. 
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3. Wyniki badań przepięć wewnętrznych  
podczas działania udarów piorunowych pełnych i uciętych 

 
Przebiegi przepięć doziemnych w punktach o współrzędnych x/l=0,18; 0,33; 

0,67 uzwojenia górnego napięcia transformatora, zarejestrowane podczas działania 
udaru piorunowego U0(t) o wartości maksymalnej 300 V na zacisku o współrzędnej 
x/l=0), zamieszczono na rysunku 4. Wyniki badań przedstawiono w jednostkach 
względnych w odniesieniu do wartości maksymalnej napięcia udarowego piorunowego. 
 

 

  
Rys. 4. Przebiegi napięć przejściowych doziemnych w punktach x/l uzwojenia fazy L1 
transformatora 20 kVA podczas działania napięcia udarowego piorunowego (Rys. 3a):  

1- x/l = 0; 2 - x/l = 0,18; 3 - x/l = 0,33; 4 - x/l = 0,67 
 

 

  
Rys. 5. Przebiegi napięć przejściowych w uzwojeniu gn transformatora 20 kVA, 15,75/0,4 kV 
generowanych podczas oddziaływania między zaciskami uzwojenia gn udaru napięciowego 
piorunowego uciętego po różnych czasach ucięcia tu: a - tu = 1 µs, b - tu = 10 µs: 1- x/l = 0  

- udar napięciowy; 2 - x/l = 0,18; 3 - x/l = 0,33; 4 - x/l = 0,67 
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Przebiegi przepięć wewnątrz uzwojenia są odmienne od przebiegu napięcia udarowego 
piorunowego na zaciskach transformatora. Przepięcia zawierają oscylacje i częstotliwości 
12 kHz. Z badań wynika, że na przykład wartość maksymalna przepięcia w punkcie x/l = 0,33 
uzwojenia, odniesiona do wartości maksymalnej napięcia udarowego piorunowego, wynosi  
1.08 j.w., jest większa od wartości szczytowej udaru napięciowego piorunowego. 
 

 

 
Rys. 6. Rozkłady wartości maksymalnych (a) i gradientów przepięć (b) generowanych  

podczas działania udaru piorunowego pełnego oraz udarów uciętych po czasach: 1 - 1 µs,  
2 - 2 µs, 3 - 4 µs, 4 - 6 µs, 5 - 10 µs, 6 - 20 µs, 7 - 30 µs, 8 - 52.8 µs, 9 - udar napięciowy pełny 

 
Stosowanie napięć udarowych piorunowych uciętych w próbach 

transformatorów powoduje zwiększenie gradientów przepięć narażających układ 
izolacyjny uzwojenia przy zaciskach liniowych transformatora (Rys. 6) [9]. 
 
 
4. Badania modelowe przepięć exploatacyjnych  
 
4.1. Przepięcia wewnętrzne generowane przez udary napięciowe prostokątne 

Przebiegi przepięć zarejestrowane w uzwojeniach transformatorów, 
powstających podczas działania udarów napięciowych prostokątnych między 
zaciskami uzwojenia x/l = 0 i x/l = 1,0 (Rys. 3a) przedstawiono na rysunku 7. 
 

 

 
Rys. 7. Przebiegi przepięć doziemnych w punktach x/l fazy L1 uzwojenia górnego napięcia 

(Rys. 3a) podczas oddziaływania napięcia udarowego o przebiegu prostokątnym: 
 1 - x/l = 0; 2 - x/l = 0,18; 3 - x/l = 0,33; 4 - x/l = 0,67 
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Przepięcia wewnątrz uzwojeń, powstające podczas działania udaru 
napięciowego prostokątnego, zawierają składowe oscylacyjne. Z analizy przebiegów 
przepięć wynika, że częstotliwość składowej oscylacyjnej wewnątrz uzwojenia 
transformatora 20  kVA wynosi 12 kHz. Wartości maksymalne przepięć  
w transformatorze są zróżnicowane. Na przykład w punkcie x/l = 0,33 uzwojenia 
przepięcia doziemne osiągają około 1,26 wartości maksymalnej udaru napięciowego 
pojawiającego się na zaciskach wejściowych transformatora. 
 
4.2. Charakterystyki częstotliwościowe przepięć 

W celu wyznaczenia reakcji uzwojeń transformatora na składowe oscylacyjne 
przepięć powstających w układach elektroenergetycznych wyznaczono zależności 
częstotliwościowe przepięć ux/l/u0 = g(f) wewnątrz uzwojeń. Od charakteru tej reakcji 
uzależnione są wartości przepięć narażających układy izolacyjne transformatora.  
Z analizy charakterystyk czestotliwościowych (Rys. 8) wynika, że napięcia sinusoidalne 
o niektórych częstotliwościach są silnie wzmacniane wewnątrz uzwojeń. Częstotliwości 
te są zgodne z częstotliwościami składowych przejściowych przebiegów przepięć (Rys. 
3, 5). Współczynnik przepięć w uzwojeniu 15 kV dla częstotliwości 12 kHz wynosi 
3,4 j.w. (Rys. 8). 
 

 

 
Rys. 8. Zależności częstotliwościowe przepięć w punktach x/l fazy L1 uzwojenia górnego 

napięcia transformatora (Rys. 3b): 1 - x/l = 0; 2 - x/l = 0,18; 3 - x/l = 0,33; 4 - x/l = 0,67 
 

Badania wykazały, że reakcja transformatorów na przepięcia powstające  
w układach elektroenergetycznych jest zależna od konstrukcji i parametrów uzwojeń. 
Przepięcia zawierające składowe przejściowe o charakterze oscylacyjnym mogą być 
silnie wzmacniane w transformatorach w wyniku zjawisk rezonansowych, jeśli 
częstotliwości tych przebiegów są równe częstotliwościom własnym transformatorów.  
 
4.3. Przepięcia wymuszane przez napięcia o przebiegach  

„sweep sinus” i „sweep ramp” 
Wyniki badań, w postaci przebiegów napięć doziemnych powstających podczas 

działania napięć „sweep sinus” i „sweep ramp” w zakresie częstotliwości 1-100 kHz  
w wybranych punktach x/l uzwojenia fazy L1 transformatora przedstawiono na 
rysunkach 9 i 10. 
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Rys. 9. Przebiegi napięć przejściowych doziemnych powstających w punktach o współrzędnych 

x/l fazy L1 uzwojenia górnego napięcia (Rys. 3a) podczas działania napięcia „sweep sinus”:  
a - x/l = 0; b - x/l = 0,18; c - x/l = 0,33; d - x/l = 0,67 

 
 

 
Rys. 10. Przebiegi napięć przejściowych doziemnych powstających w punktach o 

współrzędnych x/l uzwojenia fazy L1 (Rys. 3a) uzwojenia górnego napięcia transformatora 
podczas działania napięcia „sweep ramp”: a - x/l = 0; b - x/l = 0,18; c - x/l = 0,33; d - x/l = 0,67 
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Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że rozkłady przepięć  
w transformatorze podczas oddziaływania funkcji „sweep sinus” i „sweep ramp” są 
silnie nieliniowe. Dla wybranych częstotliwości, napięcia przejściowe wewnątrz 
uzwojeń są silnie wzmacniane. Efekty tych zjawisk ujawniają się w uzwojeniu 
transformatora i mają postać przepięć o dużych wartościach szczytowych. Na przykład 
podczas oddziaływania przepięcia o przebiegu „sweep sinus”, wartości przepięć  
w punkcie x/l = 0,33 osiągają około 3,8 - krotną wartość napięcia na zaciskach 
transformatora (Rys. 9c), dla napięcia o przebiegu „sweep ramp”, przepięcia w tym 
punkcie sięgają 3 - krotnej wartości przepięcia zewnętrznego (Rys. 10c). 
 
 
5. Analiza porównawcza przepięć 
 

Przedstawione powyżej wyniki badań przepięć w transformatorze wykazały, że 
z powodu różnych przebiegów udarów napięciowych probierczych i przepięć 
powstających podczas pracy transformatora przebiegi i wartości maksymalne przepięć 
wewnątrz transformatora podczas prób napięciem udarowym układów izolacyjnych i w 
warunkach eksploatacji są znacznie zróżnicowane.  

W celu porównania przepięć wewnętrznych powstających w uzwojeniach 
transformatora poddanego działaniu udaru napięciowego probierczego piorunowego 
pełnego i wybranych napięć modelujących przepięcia docierające do transformatora w 
układzie elektroenergetycznym wyznaczono wartości współczynnika TDSF (Time 
Domain Severity Factor) wyrażonego wzorem: 

 
prmaxl/x

maxl/x

U
U

TDSF =  (1) 

gdzie: 
Ux/l max pr - wartość maksymalna przepięcia doziemnego w punkcie x/l uzwojenia 

podczas próby udarem napięciowym,  
Ux/l max - wartość maksymalna przepięcia w punkcie x/l uzwojenia generowanego  

w warunkach eksploatacji transformatora [10,11]. 
 

Zależności TDSF = f(x/l) dla uzwojenia górnego napięcia transformatora 
doświadczalnego przedstawiono na rysunku 11.  
 

 

 
Rys. 11. Zależności TDSF = f(x/l) dla uzwojenia górnego napięcia transformatora 
doświadczalnego badanego napięciem znormalizowanym piorunowym Upr = 95 kV  

chronionego ogranicznikami o wartości napięcia pracy ciągłej Uc = 12 kV (Uo = 42 kV): 
 1 - napięcie probiercze piorunowe pełne, 2 - napięcie sinusoidalne o częstotliwości 

rezonansowej 12 kHz, 3 - napięcie „sweep ramp”, 4 - napięcie „sweep sinus”  
(Uo - znamionowy piorunowy poziom ochrony ograniczników) 
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Korzystając ze wzoru (1) wyznaczono zależności TDSF = f(x/l) dla 
transformatora 20 kVA, 15/0,4 kV badanego udarem znormalizowanym piorunowym 
pełnym Upr = 95 kV [12] chronionego beziskiernikowymi ogranicznikami przepięć  
o wartości napięcia pracy ciągłej Uc = 12 kV (Uo = 42 kV), stosowanymi w sieciach 
15 kV, w których zwarcia doziemne są wyłączane automatycznie [13,14] (Rys. 10). 

Na podstawie analizy zależności TDSF = f(x/l) (Rys. 11) można stwierdzić, że 
wartości maksymalne przepięć narażających układ izolacyjny wewnętrzny 
transformatora powstających podczas dzialania napięcia sinusoidalnego  
o częstotliwości równej częstotliwości własnej transformatora oraz podczas działania 
napięcia “sweep sinus” w wybranych punktach x/l uzwojenia fazy L1 są większe od 
wartości maksymalnych przepięć powstających podczas prób napięciowych udarowych 
prowadzonych  z zastosowaniem napięcia piorunowego pełnego. 
 
 
6. Identyfikacja doświadczalna częstotliwości własnych  

uzwojenia transformatora 
 

Z przedstawionych badań wynika, że przepięcia w uzwojeniach transformatora 
osiągają wartości maksymalne w warunkach, gdy częstotliwość składowych 
przejściowych przepięć powstających w układach elektroenergetycznych jest równa 
częstotliwości własnej transformatora. Wykonano badania mające na celu identyfikację 
tej częstotliwości. Wykonano w tym celu rejestracje zależności częstotliwościowych 
admitancji Y= g(f) uzwojeń transformatora. Pomiary wykonano w zakresie 
częstotliwości od 1 kHz do 1 MHz. Wybrane wyniki pomiarów, wykonane dla uzwojenia 
wysokiego napięcia przy zwartym uzwojeniu niskiego napięcia zamieszczono na 
rysunku 12 [15,16]. Na podstawie analizy wyników pomiarów można stwierdzić, że 
zależność Y=g(f) osiąga wartość minimalną dla częstotliwości wynoszącej około  
12 kHz, czyli takiej dla której przepięcia w uzwojeniu wysokiego napięcia osiągają 
największe wartości (Rys. 12). 
 

 

 
 

Rys. 12. Zależność Y=g(f) uzwojenia wysokiego napięcia transformatora 20 kVA  
(uzwojenie niskiego napięcia zwarte) 

 
 
7. Analiza wpływu temperatury  

na przepięcia w uzwojeniach transformatora 
 

W warunkach eksploatacji temperatura transformatorów ulega zmianie zależnie 
od obciążenia. Wykonano badania, których celem była analiza wpływu temperatury na 
przepięcia w uzwojeniach transformatorów [17]. Badania wykonano dla modelu 
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uzwojenia wysokiego napięcia transformatora rozdzielczego. Badania obejmowały 
charakterystyki częstotliwościowe napięć doziemnych w wybranych punktach 
uzwojenia. Uzwojenie składało się z 6 warstw, z których każda zawierała 200 zwojów. 
Średnica drutu nawojowego wynosi 1,6 mm. Jako układ izolacyjny uzwojeń 
zastosowano warstwy papieru. Wilgotność papieru była na poziomie 1%  
w temperaturze 25oC. 

Badania wykonano zarówno dla uzwojenia zanurzonego w oleju jak i suchego. 
Uzwojenie zasilano napięciem sinusoidalnym o częstotliwości w zakresie od 20 Hz do 
2 MHz. Wyniki rejestracji zależności u=g(f) dla wybranego punktu o współrzędnej 
x/l = 0,83 przedstawiono na rysunku 13. Pomiary wykonano dla uzwojenia suchego  
w temperaturze 25°C, a dla uzwojenia zanurzonego w temperaturze 25°C, 50°C  
i 70°C. 
 

 

 
 

Rys. 13. Charakterystyki częstotliwościowe napięcia doziemnego w wybranym punkcie 
x/l = 0,83 uzwojenia suchego i zanurzonego w oleju dla różnych temperatur:  
1 - uzwojenie suche w temperaturze 25°C, 2 - uzwojenie zanurzone w oleju  

w temperaturze 25°C, 3 - uzwojenie zanurzone w oleju w temperaturze  50°C,  
4 - uzwojenie zanurzone w oleju w temperaturze  70°C 

 
Na podstawie analizy wyników badań można stwierdzić, że wartość 

maksymalna zależności u=g(f) w punkcie x/l = 0,83 wynosi 1.26 j.w. Zanurzenie 
uzwojenia w oleju spowodowało zmniejszenie częstotliwości rezonansowej z 520 kHz 
do 480 kHz (Rys. 12). Z badań wynika także, że ze wzrostem temperatury wartość 
maksymalna przepięć doziemnych w punkcie x/l = 0,83 uległa zmniejszeniu z 1,25 j.w 
dla temperatury 25°C do 1,21 j.w. w 50°C i  do 1,19 j.w. dla 70°C.  

Wzrost temperatury z 25°C do 70°C nie ma znaczącego wpływu na 
częstotliwość własną uzwojenia. Częstotliwość własna uzwojenia zmieniła się o około 
14 % w tym zakresie temperatury. Obserwowane zmiany wartości przepięć  
i częstotliwości własnej uzwojenia przy zmianie temperatury są efektem wpływu 
temperatury na właściwości oleju i papieru izolacyjnego. 
 
 
8. Podsumowanie 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że przepięcia 
narażające układy izolacyjne transformatorów rozdzielczych są zróżnicowane, zależnie 
od charakteru przepięć powstających w ukladach elektroenergetycznych i są odmienne 
od narażeń powstających podczas prób z zastosowaniem udarów napięciowych 
piorunowych. Przepięcia wewnątrz transformatorów w warunkach eksploatacji mogą 
przekraczać wartości maksymalne przepięć powstających w układach 
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elektroenergetycznych. Dla celów koordynacji izolacji, doskonalenia konstrukcji  
i zwiększenia niezawodności transformatorów niezbędna jest szczegółowa analiza 
porównawcza narażeń przepięciowych probierczych i eksploatacyjnych oraz 
doskonalenie metod ochrony przepięciowej transformatorów. Na podstawie pomiarów 
charakterystyk częstotliwościowych admitancji uzwojenia możliwe jest wyznaczenie 
częstotliwości własnej transformatora, dla której przepięcia mogą osiągać największe 
wartości. Badania wykazały także wpływ temperatury na przepięcia w uzwojeniach 
transformatora. 
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1. Introduction 
 

The drive to increase the reliability of electrical energy transmission and 
distribution systems has led to special attention being paid to the development of 
electric power systems which minimize the probability of failures. The reliability of 
transformers has a large influence on the continuous work of electrical power systems. 
The optimization of the trade-off between economic and technical considerations 
performed at the design stage of electrical devices may require that a reduced 
electrical strength safety factor be considered. In order for such decisions to be made, 
a detailed analysis of the impact of overvoltages generated in exploitation conditions as 
well as during tests with use of voltage impulses on transformers is required. 
Transformers in exploitation conditions are subjected to overvoltages with different 
waveforms and maximal values. Recently, new devices such as power electronic 
feeders of electrical machines are increasingly found in electrical power systems. 
These new devices can place said electrical power systems under various different 
stress conditions. For example, contemporary insulation systems of electrical power 
devices are exposed to overvoltages which have not existed previously [1,2]. As well 
as stressing the external insulation systems of transformers such overvoltages can in 
turn excite internal overvoltages inside the windings of a transformer. 

Power transformers are protected against overvoltages primarily by metal oxide 
surge arresters. However, this method does not completely solve the problems 
connected to overvoltage protection. On the basis of available literature it can be seen 
that overvoltage protection can be ineffective. Despite the results of voltage tests being 
positive and being protected by surge arresters there are numerous examples of 
transformers failing as a result of overvoltages in exploitation conditions [1,3,4]. 

Results of investigations of internal overvoltages generated in windings of 
selected transformer during voltage tests and in exploitation conditions are presented 
in this paper. Typical overvoltages generated in electrical power systems, namely 
lightning full and chopped strokes as well as transient voltages are investigated. The 
results of investigations of frequency relations of admittance which can be used for 
identification of self frequencies are shown. Investigations of temperature influence on 
overvoltages in transformer windings are also presented in the paper.  
 
 
2. Range of investigations 
 

The program of investigations included measurements of overvoltages 
waveforms to earth at selected points of transformer windings. Investigations were 
conducted using voltage strokes applied during voltage tests of transformers and 
transient voltages with waveforms simulating overvoltages generated in electrical 
power systems. 

Investigations of overvoltages generated in transformer windings during voltage 
tests there were conducted using: 
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- full lightning voltage strokes, 
- lightning chopped voltage strokes {Fig. 1) [5]. 

 
 

  
Fig. 1. Frequency characteristics of full lightning voltage stroke and lightning strokes  

chopped after different time: 1 - 0.8 µs, 2 - 2 µs, 3 - 2 µs,  4 - 6 µs,  5 - 10 µs,  6 - 20 µs,  
7 - full lightning stroke 

 
Waveforms of overvoltages generated in electrical power systems were 

modelled as a: 
- rectangular voltage stroke, 
- sinusoidal voltage, 
- voltage with course  of „sweep signal” also often referred to as a chirp signal, 
- voltage with course  of „sweep ramp” (Fig. 2). 

 
 

 
Fig. 2. Selected voltages shapes modelling of oscillating components of overvoltages  

generated in electrical power systems: a - rectangular voltage stroke, b - sinusoidal voltage,  
c - voltage with shape of ”sweep signal", d - voltage with shape of „sweep ramp” 

 
Voltage strokes with rectangular shape reflect the waveforms of transient 

voltages at transformer terminals during operation of surge arresters [1,2]. Sinusoidal 
voltages with varying frequency allow the frequency response of windings to 
overvoltages of differing frequencies, which could potentially be generated in electrical 
power systems, to be evaluated. Sinusoidal voltages with frequency changed in the 
range of 20 Hz - 2.5 MHz were used in the investigations. Voltages with waveform of 
the „sweep signal” reflect the oscillating components of overvoltages in electrical 
networks. Transient voltages with a “sweep ramp” waveform simulate oscillating 
components generated at the terminals of the transformer during repeated restrikes at 
circuit breakers [1,2]. Investigations by use of voltages “sweep signal” and “sweep 
ramp” were  conducted for frequencies in the range form 1 kHz up to 100 kHz for 
voltage with time duration of 100 ms. Results of investigations made for a 20 kVA 
15/0.4 kV transformer are presented in the paper [6]. The schemes of the 
measurement stands are presented in Figure 3. Investigations include recording of 
waveforms of overvoltages to earth at selected points x/l in the winding of the one 
phase of HV winding (x/l = 0 - internal terminals of the phase L1 of  the HV winding, 
x/l = 0.18, x/l = 0.33, x/l = 0.67) during action of voltage strokes.  
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Fig. 3. Schemes of measurement stands for recording of internal overvoltages in transformer 

windings: a - measurement stand for recording of overvoltages generated during action of 
voltage strokes, b - measurement stand for recording of frequency characteristics 

 
Investigations of overvoltages generated inside the windings were conducted 

during the action of full lightning strokes with maximal value of 300 V. Recordings of 
internal overvoltages during action of rectangular wave stroke  and voltage “sweep 
signal” and “sweep ramp” were made for voltages of  20 Vpp.  

Maximal values of voltage waves used in investigations of overvoltages do not 
have any practical influence on the results of investigations of overvoltages in 
transformers. The ferromagnetic core has practically no influence on transient 
phenomena for frequencies higher than some dozens of kHz. For these frequencies 
transformer windings have linear character and maximum values of voltage stimulus 
practically have no influence on waveforms of internal overvoltages in windings [7]. 

The measurement stand used for recording of waveforms of overvoltages 
generated during action of voltage stroke with rectangular shapes, voltage of “sweep 
signal” and “sweep ramp” (Fig. 3a) consist of the function generator Tektronix type 
AFG310, digital oscilloscope type 784D  and computer (Fig. 3b). The function 
generator and the oscilloscope were connected to the host computer by GPIB-PCMCIA 
interface. The dedicated software for measurements of frequency characteristics of 
overvoltages has been implemented in LabView™ from National Instruments [8].  
 
 
3. Investigations of internal overvoltages during influence of full  

and chopped lightning strokes  
 

Time waveforms of overvoltages between points with coordinates x/l=0.18, 
0.33, 0.67 in the HV winding of the transformer recorded during influence on the 
winding of full lightning stroke u0(t) with maximal values of 300 V are presented in 
Figure 4. The results of the investigations are presented in units relative to the voltage 
of the lightning stroke.   

Waveforms of overvoltages inside of a winding have a different shape to the 
waveforms generated by a lightning voltage stroke at the terminals of the transformer. 
Overvoltages contain oscillations with frequency of 12 kHz. From investigations it is 
possible to observe that, for example, the maximal value at point x/l=0.33 in the HV 
winding relates to a maximal value of lightning voltage stroke equal to 1.08 p.u. 
Therefore its value is greater than maximal value of lightning stroke at terminals of the 
transformer. 
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Fig. 4. Waveforms of overvoltages generated between points x/l and earth in the HV winding  

of phase L1 for the 20 kVA transformer during action of full lightning stroke: 1- x/l = 0,  
2 - x/l = 0.18, 3 - x/l = 0.33, 4 - x/l = 0.67 

 
 

  
Fig. 5. Time waveforms of overvoltages generated in HV winding of 20 kVA transformer  
of 15.75/0.4 kV during action of lightning voltage strokes chopped after different time tu:  

a - tu = 2 µs, b - tu = 10 µs: x/l=1.0 - voltage impulse, 2 - x/l = 0.18, 3 - x/l = 0.33, 4 - x/l = 0.67 
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Fig. 6. Distribution of maximal values (a) and gradient of overvoltages (b) generated during 

action of full lightning voltage stroke and strokes chopped after different time: 1 - 1 µs, 2 - 2 µs, 
3 - 4 µs, 4 - 6 µs, 5 - 10 µs, 6 - 20 µs, 7 - 30 µs, 8 - 52.8 µs, 9 - full lightning voltage stroke 

 
Applying lightning chopped voltage strokes to tests of transformers cause 

increase the gradients of overvoltages exposing insulation systems localized nearby to 
the terminals of transformers (Fig. 6) [9].  
 
 
4. Model of overvoltages investigations in exploitation conditions 
 
4.1. Internal overvoltages generated during rectangular voltage stroke influence 

Waveforms of overvoltages generated in transformer windings during 
rectangular voltage strokes between terminals of windings (x/l = 0 i x/l = 1.0) (Fig. 3a) 
are presented in Figure 7. 
 

 

 
Fig. 7. Time waveforms of overvoltages between selected points x/l of the phase L1 in the HV 

winding (Fig. 3a) and earth during influence of rectangular voltage stroke: 1 - x/l = 0,  
2 - x/l = 0.18, 3 - x/l = 0.33, 4 - x/l = 0.67 

 
Overvoltages generated inside windings during rectangular voltage strokes 

contain oscillating components. On the basis of analysis of overvoltages waveforms, it 
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can be seen that the frequency of the oscillating component for overvoltages inside 
transformer winding are equal to 12 kHz. Maximal values of overvoltages in the 
transformer are different. For example overvoltages between point x/l=0.33 in the 
winding and earth are about 1.26 times greater than maximal values of voltage stroke 
at input terminals.  
 
4.2. Frequency characteristics of overvoltages 

For the purpose of determining the reaction of transformer winding to the 
oscillating components of overvoltages generated in electrical power systems, the 
frequency dependencies ux/l/u0 = g(f) of overvoltages inside the windings were 
measured. The character of this reaction depends on the values of overvoltages 
affecting the insulation systems of transformers. On the basis of frequency 
characteristic (Fig. 8) it can be observed that sinusoidal voltages at certain frequencies 
are strongly amplified inside the windings. These frequencies coincide with the typical 
frequencies of transient components of overvoltages (Fig. 3,5). Overvoltage 
coefficients for overvoltages in HV winding for frequency of 12 kHz is equal to 3.4 p.u. 
(Fig. 8). 
 

 

 
Fig. 8. Frequency dependencies of voltages at points x/l in phase L1 of HV winding  

in the transformer (Fig. 3b): 1 - x/l = 0, 2 - x/l = 0.18, 3 - x/l = 0.33, 4 - x/l = 0.67 
 

Investigations confirm that reaction of transformers on overvoltages generated 
in electrical power systems depend on the construction and parameters of windings. 
Overvoltages containing transient components with oscillating character can be 
strongly amplified inside transformers due to resonance phenomena, if the frequencies 
of these waveforms are equal to the self frequencies of the transformers.  
 
4.3. Overvoltages generated by transient voltages with waveforms  

of „sweep signal” and  „sweep ramp” 
Results of investigations of applying voltages waveforms generated in the 

transformer HV winding during influence of voltages “sweep signal” and “sweep ramp” 
in the range of frequencies of 1-100 kHz at selected points x/l in winding of phase L1 of 
the transformer are presented in Figures 9 and 10. 
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Fig. 9. Time waveforms of transient voltages to earth generated at points with coordinate x/l  

in the phase L1 of the HV winding (Fig. 3a) during influence of voltage „sweep signal”:  
a - x/l = 0, b - x/l = 0.18, c - x/l = 0.33, d - x/l = 0.67 

 
 

 
Fig. 10. Time waveforms of transient voltages to earth generated in points with coordinate x/l  

of the phase L1 in the HV winding (Fig. 3a) during action of voltage „sweep ramp”:  
a - x/l = 0, b - x/l =0.18, c - x/l = 0.33, d - x/l = 0.67 
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On the basis of investigations, it may be observed that the distributions of 
overvoltages in the transformer are strongly nonlinear during action of voltage “sweep 
signal” and “sweep ramp”. Transient voltages inside windings are strongly amplified at 
selected frequencies. 

Effects of this phenomena have the form of overvoltages with large peak 
values. For example during influence of overvoltage with shape of “sweep signal” 
values of overvoltage at point x/l=0.33 are about 3.8 times greater than voltage at 
transformer terminals (Fig. 9c), for voltage with shape of “sweep ramp” overvoltages at 
this point are 3 times greater than values of external overvoltages (Fig. 10c). 
 
 
5. Comparative analysis of overvoltages in transformer windings 
 

Results of investigations of overvoltages in the transformer show that different 
waveforms of testing voltages strokes and overvoltages generated during work of 
transformer, can lead to significantly different waveforms and maximal values of 
overvoltages inside the transformer.  

In order to compare the internal overvoltages generated in transformer windings 
during influence of full lightning voltage stroke and selected voltages representing 
overvoltages influenced on the transformer in electrical power system the Time Domain 
Severity Factor (TDSF) was calculated. TDSF can be expressed by use of the following 
formula:  

 
prmaxl/x

maxl/x

U
U

TDSF =  (1) 

where: 
Ux/l max pr - maximal value of overvoltages at point x/l generated in the winding during 

test by use of voltage stroke,  
Ux/l max - maximal value of overvoltages at point x/l generated in the winding in 

exploitation conditions [10,11]. 
 

The dependencies TDSF = f(x/l) for the HV winding of the transformer are 
presented in Figure 11.  
 

 

 
Fig. 11. Dependences of TDSF = f(x/l) for HV winding of the transformer tested with standard 

full lightning stroke of Upr = 95 kV protected by surge arresters with continuous voltage  
Uc = 12 kV (Uo = 42 kV): 1 - standard full lightning stroke, 2 - sinusoidal voltage with resonance 
frequency of 12 kHz, 3 - voltage „sweep ramp”, 4 - voltage „sweep sinus” (Uo - rated protection 

level of surge arresters) 
 

The dependencies of the TDSF = f(x/l) (1) for the transformer investigated with 
standard full lightning stroke Upr = 95 kV [12] and protected by surge arresters with 
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continuous voltage Uc = 12 kV (Uo = 42 kV) applying in electrical networks of 15 kV in 
which short circuits to earth are disconnected automatically, were calculated [13,14]. 

By analyzing the dependence TDSF = f(x/l) (Fig. 10), it can be seen that the 
maximal values of overvoltages excited in the internal insulation system of the 
transformer, generated during action of sinusoidal voltage with frequency equal to the 
self frequency of the transformer and during action of voltage “sweep signal” at 
selected points x/l in the winding of phase L1, are greater than maximal values of 
overvoltages generated during tests with applying of full lightning strokes. 
 
 
6. Experimental identification of self frequencies  

of transformer windings 
 

The presented investigations show that overvoltages in transformer windings 
have maximal values when the sinusoidal voltage has a frequency equal to the self-
frequency of the transformer between the winding terminals. Investigations were 
conducted in order to determine the self-frequency of the transformer. Investigations 
include recording of characteristics Y=g(f) of transformer windings with short circuit or 
open windings of opposite transformer side [15,16]. Measurements were performed in 
the frequency range from 1 kHz up to 1 MHz. The selected results for the 20 kVA 
transformer are shown in Figure 12. 
 

 

 
 

Fig. 12. Relationship Y=g(f) for HV winding of  20 kVA transformer (LV winding shorted) 
 

Figure 12 shows the dependence Y=g(f) for the HV winding obtained at the 
shorted LV winding. An analysis of the relationship Y=g(f) shows that the minimum 
admittance for the HV occurs at a frequency of 12 kHz i.e. the one for which the 
overvoltages in the HV winding reach a peak value.  
 
 
7. Analysis of temperature influence on overvoltages  

in transformer windings 
 

The temperature of transformers changes during exploitation conditions 
according to loading. Investigations for analysis of temperature influence on 
overvoltages in transformer windings were conducted [17]. The experiments have been 
carried out on the medium voltage transformer winding model. The winding consists of 
6 layers, 200 turns in each layer. The diameter of the wire is of 1.6 mm. The insulation 
paper was used for an inter layer insulation. The oil moisture was on the level of 1 %  
at 25°C. 
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Fig. 13. The frequency characteristics of voltage distribution at selected point x/l = 0.83  
in distribution transformer winding model while temperature rise: 1- dry winding at 25°C,  

2 - oil immersed winding  25°C, 3 - oil immersed winding at 50°C, 4 - oil immersed winding at 70°C 
 

The experiments have been conducted using both dry air and oil immersed 
winding. The winding was subjected to a sinusoidal voltage with frequency with the 
range from 20 Hz up to 2  MHz. In the case of an oil immersed winding, the 
measurements of frequency characteristics have been performed as a function of 
temperature. The frequency dependencies of voltage at selected points x/l were 
recorded. The selected measurements conducted for the point x/l=0.83 in the winding 
are illustrated in Figure 13. 

The investigations show a large influence of temperature on overvoltages in 
transformer windings. From the results of the investigations it can be seen that the 
resonance peak value for winding at point x/l = 0.83 was about 1.26. Immersing the 
windings in oil resulted in a shift of resonance frequencies to 500 kHz (Fig. 13). The 
relative resonance peak magnitude for the oil winding in the point x/l = 0.83 was 
reduced from 1.25 at 25°C, through 1.21 at 50°C, to 1.19 at 70°C. 

The temperature rise from 25°C up to 70°C did not influence significantly the 
resonance frequency, however impacted the relative magnitude, which has changed by 
14 % within that temperature range. This effect can be explained by change of 
conductivity, as paper and oil conductivity have exponential increase with temperature. 
 
 
8. Conclusion 
 

From investigations it can be seen that a number of diverse types of 
overvoltage may be excited in transformer windings according to the character of 
external overvoltages generated in electrical power systems. Also internal overvoltages 
are different than overvoltages generated in the winding during tests with use of full 
lightning voltage strokes. In order to properly evaluate improvements in transformer 
overvoltage protection methods, particularly with reference to insulation coordination 
studies, improvements of construction and increases of reliability of transformers, it is 
necessary to perform a detailed analysis comparing different testing conditions and 
exploitation overvoltages. On the basis of measurements of frequency dependencies of 
windings admittance it is possible to determine the self-frequency of transformer for 
which internal overvoltages can achieve maximal values. Investigations confirm the 
influence of temperature on overvoltages in transformer windings. 
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1. Wstęp 
 

Transformatory WN/SN są urządzeniami pełniącymi kluczową rolę w zakresie 
przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Poprawne określenie aktualnego stanu 
technicznego tych urządzeń w dużej mierze decyduje nie tylko o niezawodności pracy 
całego systemu elektroenergetycznego, ale również o jakości dostarczanej do 
odbiorców energii elektrycznej (wymagany poziom napięcia, elastyczność ruchowa 
połączeń, itp.) [1-4].  

Aktualnie w Tauron Dystrybucja S.A. eksploatowanych jest blisko 1000 
jednostek transformatorowych WN/SN, z czego ok. 900 szt. znajduje się w normalnej 
eksploatacji, a ponad 100 utrzymywanych jest w tzw. rezerwie ruchowej. Na rys. 1 
przedstawiono procentowy udział wiekowy transformatorów WN/SN zainstalowanych w 
Tauron Dystrybucja S.A. 
 

 
Rys. 1. Charakterystyka populacji transformatorów w Tauron Dystrybucja S.A. 

Fig. 1. Population characteristics of power transformers in Tauron Dystrybucja S.A. 
 

Z punktu widzenia niezawodności pracy systemu elektroenergetycznego istotne jest 
efektywne zarządzanie tak dużą populacją transformatorów i odpowiednie wczesne 
reagowanie na niewłaściwe parametry pracy tych urządzeń, które związane są nie tylko ze 
zdarzeniami na sieci elektroenergetycznej, ale przede wszystkim z naturalnymi procesami 
starzenia papierowo-olejowego układu izolacyjnego tych jednostek.  
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Transformatory mocy cechują się względnie niską awaryjnością [5-6], jednak ich 
uszkodzenie oprócz skutków ekonomicznych niesie ze sobą poważne konsekwencje 
dla bezpieczeństwa systemu dystrybucyjnego oraz ciągłości dostaw energii 
elektrycznej [7-9]. W okresie ostatnich kilku lat w Tauron Dystrybucja S.A. wystąpiło 
kilka awarii transformatorów, które skutkowały ich wyłączeniem z ruchu. Biorąc pod 
uwagę przedstawioną na rys. 1 strukturę wiekową eksploatowanych jednostek można 
założyć, że w niedalekiej przyszłości może nastąpić stopniowy wzrost ich awaryjności. 

W celu ograniczenia strat spowodowanych ewentualnymi awariami 
transformatorów w Tauron Dystrybucją S.A. wdrożono szereg inicjatyw, które 
ukierunkowano na rozwój i opracowanie skutecznych metod diagnostyki jednostek 
transformatorowych WN/SN, tak by na ich podstawie możliwe było skuteczne  
i efektywne zarządzanie zgromadzonym w spółce majątkiem transformatorowym.  
 
 
2. Przyczyny opracowania i wdrożenia procedur diagnostycznych 

transformatorów w Tauron Dystrybucja S.A. 
 

Ograniczone możliwości inwestycyjne koncernów energetycznych, jak również 
brak technicznych możliwości dynamicznego i krótkoterminowego odnowienia populacji 
transformatorów WN/SN sprawiają, że konieczne jest dalsze wydłużanie czasu ich 
eksploatacji. Utrzymanie wysokiej niezawodności pracy transformatorów, przy 
jednoczesnym wydłużeniu ich czasu pracy, stanowi dość istotny problem techniczny, 
który związany jest z postępującymi procesami starzeniowymi. Pośrednim 
rozwiązaniem powyższego problemu jest odpowiednie zarządzanie zgromadzoną 
populacją jednostek transformatorowych, które musi zostać bezwzględnie skorelowane 
z rzeczywistym stanem technicznym poszczególnych urządzeń.  

Na przełomie ostatnich kilku lat nastąpił zdecydowany rozwój metod 
diagnostycznych umożliwiających skuteczną ocenę stanu technicznego 
transformatorów. Stosowane obecnie metody umożliwiają nie tylko ocenę aktualnego 
stanu technicznego jednostki, ale pozwalają na podjęcie próby predykcji jej czasu 
dalszej eksploatacji. Istnieje zatem możliwość wykorzystania miarodajnych wskaźników 
technicznych do usprawnienia procesu zarządzania majątkiem sieciowym w zakresie 
gospodarki transformatorowej oraz optymalizacji okresu jego odtwarzania. Istotą tak 
wyznaczonego kierunku działań jest uzyskiwanie wysoce wiarygodnych wskaźników 
diagnostycznych, które odzwierciedlają rzeczywisty stan technicznych transformatora, 
a w konsekwencji przekładają się na podejmowane w spółkach dystrybucyjnych 
decyzje remontowo-inwestycyjne. Błędnie wykonane i zinterpretowane wyniki badań 
diagnostycznych mogą doprowadzić więc do nietrafnej alokacji środków 
inwestycyjnych, a następnie do modernizacji, remontu i/lub wycofania z eksploatacji 
transformatora o relatywnie dobrym stanie technicznym.  

W celu określenia rzeczywistego stanu technicznego transformatora, na 
podstawie którego mają zostać w przyszłości podjęte decyzje remontowo-inwestycyjne, 
w Tauron Dystrybucja S.A. rozpoczęto prace nad wdrożeniem tzw. „diagnostyki 
zerowego stopnia”. Działanie to polegało na zleceniu wykonania pomiarów 
diagnostycznych transformatorów z wykorzystaniem tzw. badań okresowych 
(oględziny, pomiary prądów magnesujących, pomiary rezystancji czynnej uzwojeń, 
pomiary rezystancji izolacji, pomiary pojemności i tgδ uzwojeń, analiza fizyko-
chemiczna oleju, pomiary DGA oleju), jak również zaawansowanych metod 
diagnostycznych (odpowiedzi częstotliwościowej uzwojeń SFRA, spektroskopii 
dielektrycznej FDS, pomiarów pojemności i tgδ izolatorów przepustowych, analizy 
zawartości związków furanu). Ze względu na znaczną populację jednostek WN/SN 
zainstalowanych w Tauron Dystrybucja S.A. pomiary zostały zlecone czterem 
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wykonawcom: trzem firmom zewnętrznym oraz jednostce wchodzącej w skład spółki. 
We wstępnej fazie projektu oraz w celu porównania procedur pomiarowych 
stosowanych przez poszczególnych wykonawców przeprowadzono pomiary 
weryfikujące, które zrealizowano w odstępach kilkudniowych na tym samym 
transformatorze. W każdym przypadku, wszystkich wykonawców obowiązywał ten sam 
zakres badań diagnostycznych. Badaniom poddano transformator o mocy 16 MVA, 
przekładni 115/16,5/6,6 [kV/kV/kV] i roku produkcji 1976. W tabelach nr 1 – 7 
przestawiono uzyskane wyniki, które przestawili poszczególni wykonawcy w raportach 
pomiarowych. Kolorem czerwonym oznaczono wartości maksymalne, natomiast 
niebieskim wartości minimalne wyznaczonego parametru diagnostycznego. Pola  
w tabelach zawierające symbol „-” oznaczają, że brygada pomiarowa nie zmierzyła i 
nie wyznaczyła danego parametru diagnostycznego. 
 
Tabela 1. Wyniki pomiarów tgδ i pojemności uzwojeń transformatora 
Table 1. Results of tgδ measurements and capacitance of transformer windings 

tgδ [%] C [pF] 
Strona badana Wykonawca

1 
Wykonawca 

2 
Wykonawca

3 
Wykonawca

4 
Wykonawca

1 
Wykonawca

2 
Wykonawca 

3 
Wykonawca

4 
GN-DN1,DN2, K 1,1 1,456 0,78 0,906 2557 2593 8002 8012 

GN-DN1,E 0,6 0,636 0,62 0,588 5392 5351 5350 5343 
GN-K 1,7 - 0,98 1,38 1902 - 2556 2583 

DN1-GN,DN2,K 0,77 - 0,8 0,726 1333 - 17551 15317 
DN1-DN2,E 0,8 - 0,82 0,786 8688 - 8635 8630 

DN1-K 0,94 - 0,82 0,842 6463 - 1338 1334 
DN2-GN,DN1,K 0,68 - 0,76 0,754 7491 - 7597 16204 

DN2-K 0,76 - 0,74 0,702 8499 - 7480 7485 
 
Tabela 2. Wyniki pomiarów tgδ i pojemności izolatorów przepustowych 
Table 2. Results of tgδ measurements and capacity of bushing insulators 

Wykonawca 
1 

Wykonawca 
2 

Wykonawca 
3 

Wykonawca 
4 Pomiar Strona 

badana 
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

tanδ [%] 0,9 0,86 0,99 0,917 0,788 1,02 - - - - - - C1 
C [pF] 108,4 114,6 110,7 108,7 115,3 111,6 - - - - - - 

tanδ [%] 0,89 0,9 0,84 - 0,915 0,939 - - - - - - C2 C [pF] 467,9 501,8 485,2 - 522 499,3 - - - - - - 
 
Tabela 3. Wyniki pomiarów rezystancji izolacji 
Table 3. Results of insulation resistance measurements 

R60 [MΩ] R300 [MW] Strona 
badana Wykonawca 

1 
Wykonawca 

2 
Wykonawca

3 
Wykonawca

4 
Wykonawca

1 
Wykonawca

2 
Wykonawca 

3 
Wykonawca

4 
GN – DN1,DN2,K 790 2940 979 981 1790 1779 2121 2149 
DN1 – GN,DN2,K 790 2150 721 685 2990 1245 2394 2297 
DN2 – GN,DN1,K 520 2310 632 730 2170 1360 2304 2948 

GN – DN1,E 1510 4480 2340 2682 6410 2406 7257 8590 
DN1 – DN2,E 1040 3820 1891 1721 5280 2634 6813 7783 
 
Tabela 4. Wyniki oszacowania stopnia zawilgocenia izolacji stałej metodą FDS 
Table 4. Results of estimation of the degree of humidification of solid insulation by FDS method 

Wykonawca 
1 

Wykonawca 
2 

Wykonawca 
3 

Wykonawca 
4 

3,10% 2,60% 2,20% 1,70% 
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Tabela 5. Wyniki parametrów fizyko-chemicznych oleju 
Table 5. Results of physico-chemical parameters of oil 

Wyniki pomiarów 
Wykonawca  

1 
Wykonawca  

2 
Wykonawca  

3 
Wykonawca  

4 Lp. Rodzaj badania 

dół kadzi góra kadzi dół kadzi góra 
kadzi dół kadzi góra 

kadzi dół kadzi góra 
kadzi 

1. Barwa ciemnożółta ciemnożółta - - 3 3 7/10 7/10 
2. Klarowność klarowny klarowny klarowny - klarowny klarowny klarowny klarowny

3. Zawartość wody 
wydzielonej nie zawiera nie zawiera nie 

zawiera - nie 
zawiera 

nie 
zawiera 

nie 
zawiera 

nie 
zawiera 

4. Zawartość stałych 
ciał obcych nie zawiera nie zawiera nie 

zawiera - nie 
zawiera 

nie 
zawiera 

nie 
zawiera 

nie 
zawiera 

5. 
Zawartość wody 
met. K. Fischera 

[ppm] 
6 4,1 10,3 - 2 - 8,6 8,6 

6. Liczba kwasowa 
[mgKOH/gol] 

0,051 0,052 0,181 - 0,04 0,04 0 0 

7. Temperatura 
zapłonu [°C] 145 145 135 - 148 148 137,5 137,5 

8. Napięcie przebicia 
[kV] 72,5 95,8 66,2 - 79 77 75,1 75,1 

9. Rezystywność ρ x 
109 [Ωm] (w 50°C) 18,5 18,8 20,19 - 11 13 18,61 18,61 

10. Współczynnik strat 
diel. tgδ (w 50°C) 0,0124 0,0124 0,0118 - 0,0154 0,0159 0,01199 0,01199 

11. 
Napięcie 

powierzchniowe 
[mN/m] 

33,41 33,32 25 - 24 24 - - 

 
Tabela 6. Wyniki analizy chromatograficznej oleju 
Table 6. Results of oil Dissolved Gas Analysis 

Stężenie gazu w próbce [ml/l] 
Lp. Oznaczany gaz Wykonawca 

1 
Wykonawca 

2 
Wykonawca  

3 
Wykonawca 

4 
1. Dwutlenek węgla 1231,8 2224,8 1396 1628,1 
2. Acetylen 59,7 161,7 91 94,7 
3. Etylen 19,9 36,4 25 25,9 
4. Etan 1,7 3,6 3 0 
5. Wodór 15,5 5,4 19 42,9 
6. Metan 4 4,3 7 9,3 
7. Tlenek węgla 144,9 51,3 213 144,7 
8. Propylen 20,2 22,5 24 30,2 
9. Propan - 0,5 2 4,2 

10. Buten - - - 40,2 
11. CO/CO2 0,11 0,023 0,15 0,1 
12. Suma gazów palnych 265,9 285,7 384 392,2 
13. Tlen 7099,9 - 17691 2356,4 
14. Azot 18408,5 - 50329 7855,3 
15. O2/N2 0,39 - 0,35 0,3 
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Tabela 7. Wyniki analizy zawartości związków furanu 
Table 7. Results of analysis of furan compounds content 

Stężenie w oleju [mg/kg] 
Oznaczony związek Wykonawca

1 
Wykonawca

2 
Wykonawca 

3 
Wykonawca 

4 
2FAL (2-furfural) < 0,05 0,5 0 0,06 

5HMF (5-hydroksy-metylo 2-furfural) < 0,05 0 0 0 
5FOL (alkohol 2-furfurylowy) < 0,05 0 0 0,611 
5MEF (5-metylo-2-furfural) < 0,05 0 0 0,01 

2ACF (2-acetylofuran) <0,05 0 0,01 0,505 
Sumaryczna zawartość pochodnych 

furanu < 0,25 0,5 0,01 1,186 

 
Porównanie wyników badań diagnostycznych przestawionych w tabelach 1 – 7 

wykazało znaczne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wykonawcami. 
Rozbieżności te dotyczą nie tylko zaawansowanych pomiarów diagnostycznych 
(metoda FDS, analiza związków furanu), ale również badań podstawowych, takich jak 
pomiar rezystancji uzwojeń, czy analiza fizykochemiczna oleju. Ze względu na to, że 
badania te wchodzą w zakres obligatoryjnych badań eksploatacyjnych, spostrzeżenie 
to jest szczególnie niepokojące. Na podstawie analizy wyników uzyskanych na tej 
samej jednostce transformatorowej przez cztery niezależne zespoły diagnostyczne 
(tabele 1 – 7), jak również dogłębnej oceny merytorycznej archiwalnych protokołów 
pomiarowych udostępnionych przez Tauron Dystrybucja S.A., zdefiniowano 
następujące, potencjalne przyczyny rozbieżności i nieścisłości w wynikach 
pomiarowych: 

 stosowanie przez poszczególnych wykonawców różnych nastaw i parametrów 
metrologicznych stosowanej aparatury diagnostycznej 

 stosowanie automatycznych programów w aparaturze do pomiaru zawilgocenia 
izolacji papierowej, przyjmujących niewłaściwe proporcje materiałów izolacyjnych,   

 problemy dokładnego określania temperatury oleju i części aktywnej 
transformatora, 

 brak stosowania przez wykonawców analizy korelacyjnej wyników uzyskanych 
różnymi metodami – zazwyczaj odnoszenie wyników wyłącznie do kryteriów danej 
metody, 

 niejednolity sposób pobierania próbek oleju,  
 nieprawidłowe przechowywanie próbek oleju, 
 stosowanie dowolnej kolejności wykonywania poszczególnych pomiarów, 
 brak rzetelnego porównania aktualnych wyników pomiarów z danymi 

historycznymi, 
 nieuwzględnianie wpływu warunków atmosferycznych podczas wykonywania 

pomiarów, 
 redagowanie protokołów pomiarowych w sposób zbyt uproszczony, bez 

kompleksowej analizy wszystkich danych pomiarowych. 
 
 
3. Charakterystyka wytycznych  

przeprowadzania badań diagnostycznych transformatorów 
zainstalowanych w Tauron Dystrybucja S.A. 

 
W związku z problemami dotyczącymi dużej rozbieżności uzyskiwanych danych 

pomiarowych, jak również brakiem wieloparametrycznej analizy korelacyjnej wyników 
przedstawianych w protokołach diagnostycznych, Tauron Dystrybucja S.A. podjął 
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decyzję o opracowaniu i wdrożeniu wewnętrznej instrukcji diagnostyki transformatorów 
WN/SN. Zadanie to powierzone zostało pracownikom naukowym Politechniki 
Opolskiej, którzy przy współpracy Zespołu Transformatorowego Tauron Dystrybucja 
S.A. oraz przedstawicieli działających w kraju firm diagnostycznych, podjęli się 
opracowania „Wytycznych przeprowadzania badań diagnostycznych transformatorów 
zainstalowanych w Tauron Dystrybucja S.A.”[10].  

Opracowany dokument składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale 
pierwszym przestawiono główne procedury związane z organizacją i wykonywaniem 
pomiarów diagnostycznych transformatorów WN/SN zainstalowanych w Tauron 
Dystrybucja S.A. W części tej szczegółowo omówiono zagadnienia związane  
z dopuszczeniem zespołów pomiarowych do prac diagnostycznych, jak również 
przedstawiono stosowne wymagania dotyczące kwalifikacji brygad pomiarowych. 
Wprowadzono także zalecenia związane z terminami wykonywania pomiarów 
diagnostycznych, które zaleca się realizować od 01 kwietnia do 31 października.  

Rozdział drugi charakteryzuje procedury związane z oględzinami 
transformatora, które należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 60076-1 oraz 
Dokumentacją Techniczną Ruchową danego obiektu. Podczas oględzin szczególną 
uwagę należy zwrócić na: stan tabliczki znamionowej; stan techniczny zaworów do 
pobierania próbek oleju; nieszczelności i wycieki oleju z kadzi i/lub konserwatora; 
ocenę pokrycia antykorozyjnego kadzi; stan techniczny izolatorów przepustowych; stan 
techniczny i jakość połączeń uziemienia kadzi i połączeń wyrównawczych; ocenę 
osprzętu transformatora (termometry, odwilżacz, olejowskaz, itp.); stan techniczny 
okablowania transformatora; stan techniczny szafy napędu PPZ; stan techniczny 
radiatorów i układu chłodzenia transformatora. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące 
oględzin, wraz ze stosowną dokumentacją fotograficzną, należy przedstawić w sposób 
ujednolicony w Karcie oględzin transformatora WN/SN, która ma postać listy kontrolnej 
(check-list).  

W rozdziale trzecim scharakteryzowano i omówiono metody diagnostyczne 
bazujące na badaniach próbek oleju izolacyjnego pobranego z kadzi transformatora 
(badania fizyko-chemiczne, GDA, związków furanu). Szczególną uwagą objęto w tym 
rozdziale procedury poprawnego poboru próbek oleju z zaworów spustowych, jak 
również sposobu ich przechowywania i transportu do laboratorium diagnostycznego. 
Przeprowadzona weryfikacja wykazała, że właśnie ten etap ma kluczowe znaczenie 
dla poprawności wyników badań oleju. W rozdziale trzecim przedstawiono także 
metodykę określania spodziewanej temperatury części aktywnej transformatora, której 
wartość ma decydujący wpływ na wyznaczane wskaźniki diagnostyczne. W rozdziale 
tym przestawiono również wykaz parametrów diagnostycznych, które należy 
wyznaczyć z pobranych próbek oleju, w oparciu o metody scharakteryzowane  
w odpowiednich dokumentach normalizacyjnych.  

Rozdział czwarty zawiera szczegółowe informacje nt. metodyki i procedur 
wykonywania pomiarów diagnostycznych transformatorów. Kolejne podrozdziały tego 
rozdziału stanowią jednocześnie wskazanie chronologii i poprawnej kolejności realizacji 
pomiarów z użyciem poszczególnych metod diagnostycznych. Zgodnie z wytycznymi 
kolejność pomiarów diagnostycznych powinna być realizowana następująco: oględziny 
diagnozowanego transformatora; pobieranie próbek oleju; pomiary prądów 
magnesujących; pomiary odpowiedzi częstotliwościowej uzwojeń SFRA; pomiary 
przekładni transformatora; pomiary spektroskopii dielektrycznej FDS; pomiary tgδ  
i pojemności C uzwojeń; pomiary tgδ i pojemności C przepustów; pomiary 
oscylograficzne i diagnostyka podobciążeniowego przełącznika zaczepów; pomiary 
rezystancji czynnej uzwojeń; pomiary rezystancji izolacji. W każdym podrozdziale 
rozdziału czwartego scharakteryzowano: wymagania metrologiczne danej metody 
diagnostycznej; nastawy stosowanej aparatury pomiarowej; schematy poszczególnych 
układów pomiarowych; określono metodykę pomiaru temperatury części aktywnej 
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transformatora oraz określono unormowania, zgodnie z którymi należy wykonać dany 
pomiar. Przy omawianiu poszczególnych procedur wskazano również na potencjalne 
źródła błędów, które mogą wpłynąć na mierzone i wyznaczane wskaźniki 
diagnostyczne. W szczególności podkreślono kluczowy wpływ prawidłowego 
określenia temperatury oleju i uzwojeń na poprawność uzyskiwanych wyników 
pomiarowych. 

W rozdziale piątym przestawiono i omówiono zakres merytorycznych raportów 
pomiarowych. Zakresem merytorycznym raportu objęto m.in.: dane znamionowe 
badanego transformatora; odniesienie do unormowań i aktów prawnych związanych  
z przeprowadzoną diagnostyką; zestawienie wyników pomiarowych uzyskanych 
poszczególnymi metodami diagnostycznymi; szczegółową analizę wyników 
uzyskanych na podstawie przeprowadzonych badań - indywidualna analiza dla każdej 
z zastosowanych metod pomiarowych; analizę korelacyjną i porównawczą wyników 
pomiarów uzyskanych wszystkimi użytymi metodami diagnostycznymi; interpretację 
wyników przeprowadzonych badań; zalecenia eksploatacyjne, zabiegi modernizacyjne 
umożliwiające przedłużenie „czasu życia” danej jednostki transformatorowej; ocenę 
dalszej perspektywy pracy danego transformatora; wykaz zastosowanego sprzętu 
pomiarowego, wraz z numerami fabrycznymi i datą ważności świadectwa kalibracji 
przyrządu pomiarowego (uwierzytelnienie, certyfikat lub równoważny dokument 
potwierdzający poprawny stan techniczny urządzenia pomiarowego); załączniki: karta 
oględzin transformatora, protokoły laboratoryjne badań fizykochemicznych i DGA oleju 
izolacyjnego. W końcowej części raportu wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
opisowej oceny stanu technicznego badanego transformatora. Ocena ta ma zostać 
oparta na wzajemnej korelacji wyników pomiarowych uzyskanych wszystkimi użytymi 
przez wykonawcę metodami diagnostycznymi (syntetyczne skorelowanie wyników 
poszczególnych badań i wyciągniecie stosownych wniosków dotyczących dalszej 
eksploatacji danego transformatora). W ostatnim punkcie raportu wykonawca powinien 
także podać zalecane zabiegi eksploatacyjne pod kątem spodziewanych efektów 
technicznych i ekonomicznych dotyczących przewidywanego wydłużenia okresu 
eksploatacji danego transformatora. Dla każdego diagnozowanego transformatora 
wykonawca zobowiązany jest dołączyć płytę CD zawierającą: plik *.pdf raportu 
pomiarowego ze stosownymi pieczęciami, plik edytowany *.docx lub *.doc raportu 
pomiarowego, plik *.xfra i *.csv wyników pomiarów SFRA, plik *.csv wyników pomiarów 
FDS.  

Procedury odbioru i zatwierdzenia protokołów pomiarowych przedstawiono  
w rozdziale szóstym. Zgodnie z wytycznymi niniejszego rozdziału przekazanie 
stosownych dokumentów ma zostać zrealizowane do 14 dni roboczych od daty 
wykonania pomiarów diagnostycznych na danym transformatorze. Po terminowym 
przekazaniu raportu pomiarowego Tauron Dystrybucja S.A. ma 10 dni roboczych na 
jego weryfikację i akceptację. W przypadku braku akceptacji lub uwag do raportu, 
przekazanych wykonawcy w Karcie weryfikacji protokołu pomiarowego, wykonawca 
zobowiązany jest do wprowadzenie zasugerowanych poprawek. Ostatecznym 
dokumentem potwierdzającym odbiór wykonania usługi diagnostycznej jest Protokół  
z przekazania raportów pomiarowych, który jest podpisywany przez obie strony umowy 
i doręczany do Tauron Dystrybucja S.A.  

Rozdział siódmy stanowi wykaz przywołanych dokumentów publikacyjnych  
i normalizacyjnych.  

Integralną części opracowanych „Wytycznych przeprowadzania badań 
diagnostycznych transformatorów zainstalowanych w Tauron Dystrybucja S.A.” są 
wzory: Raportów pomiarowych, Karta oględzin transformatora WN/SN, Karta 
weryfikacji protokołu pomiarowego oraz Protokół z przekazania raportów pomiarowych. 
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4. Podsumowanie 
 

Na podstawie przeprowadzonych audytów zewnętrznych dotyczących nadzoru 
eksperckiego nad realizacją badań diagnostycznych przeprowadzonych w 2016r. na 
transformatorach WN/SN zainstalowanych w Tauron Dystrybucja S.A. należy 
stwierdzić, że zrealizowane przez różnych wykonawców pomiary diagnostyczne, 
zgodnie z opracowanym dokumnetem pt. „Wytyczne przeprowadzania badań 
diagnostycznych transformatorów zainstalowanych w Tauron Dystrybucja S.A.”, 
cechują się satysfakcjonującą zbieżnością poszczególnych wskaźników 
diagnostycznych. W szczególności zauważąlna jest wyraźna różnica w jakości  
i rzetelności pomiarowej raportów diagnostycznych, w odniesieniu do tych 
znajdujących się w archiwum Tauron Dystrybucja S.A. Przedstawiane w obecnych 
protokołach pomiarowych wyniki przeprowadzanych badań diagnostyczncych są ze 
sobą wyraźnie skorelowane, a zamieszczone wnioski dotyczące aktualnej oceny stanu 
technicznego, jak również zaleceń elsploatacyjnych danej jednostki, umożliwiają 
efektywne i skuteczne zarządzanie całą populacją transformatorów. Wdrożenie  
w Tauron Dystrybucja S.A. szczegółowych zasad, procedur pomiarowcyh  
i mechanizmu weryfikacji uzyskiwanych wyników pomiarowych (całych raportów 
pomiarowych) znacząco przełożyło się na rzetelność i jakość wniosków zawatych  
w protokołach pomiarowych. Do głównych korzyści związanych z wdrożenia instrukcji 
„Wytycznych przeprowadzania badań diagnostycznych transformatorów 
zainstalowanych w Tauron Dystrybucja S.A.” można m.in zaliczyć: 

 uzyskanie kompleksowej i rzetelnej oceny stanu technicznego transformatorów 
WN/SN,  

 ujednolicenie zasad wykonywania pomiarów diagnostycznych transformatorów 
poszczególnymi metodami (np. unifikacja parametrów metrologicznych aparatury 
pomiarowej i układów pomiarowych),  

 możliwość wyznaczenia trendów pogarszania się parametrów eksploatacyjnych 
transformatora, 

 poprawa efektywności prowadzonych zabiegów eksploatacyjnych poprzez 
optymalizację okresów między-obsługowych oraz właściwy dobór zakresu działań 
eksploatacyjnych, 

 wsparcie procesu decyzyjnego w zakresie polityki inwestycyjno – remontowej, 
 wsparcie w procesie tworzenia rzetelnej prognozy budżetowej na podstawie 

rzeczywistego stanu transformatorów. 
Obecnie opracowany i wdrożony w Tauron Dystrybucja S.A. dokument pt. 

„Wytyczne przeprowadzania badań diagnostycznych transformatorów zainstalowanych 
w Tauron Dystrybucja S.A.” wraz ze wzorami Raportów pomiarowych oraz „Kartą 
weryfikacji protokołu pomiarowego” stanowi nie tylko wewnętrzną regulację spółki, lecz 
także jeden z załączników do SIWZ dla potencjalnych wykonawców, którym w drodze 
przetargu mogą zostać zlecone badania diagnostyczne transformatorów WN/SN. 
 
Praca została zrealizowana przy współpracy z Radą Naukową Tauron Dystrybucja S.A. 
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NEW SOLUTIONS IN POWER TRANSFORMERS ON-LINE MONITORING 
 
 

Marek Andrzejewski, Wiesław Gil 
MIKRONIKA 

 
 
 

Streszczenie: 
W Polsce pracuje około 90 systemów monitoringu on-line dużych transformatorów mocy, 
zaprojektowanych i wdrażanych w oparciu o jednakowe wytyczne, opracowane przed 
dwunastoma laty i zmieniane jedynie w niewielkim zakresie. Rozwój techniki, wynikający 
z wprowadzania technologii internetowych i konstrukcji nowych urządzeń do 
monitorowania poszczególnych podzespołów i parametrów, stworzył możliwości 
rozszerzenia funkcjonalności, usprawnienia działania i tym samym zwiększenia 
przydatności tych systemów. Nie wszystkie jednak nowe rozwiązania i idee, takie jak na 
przykład tworzenie dużych systemów korporacyjnych oraz stosowanie zaawansowanych 
metod sztucznej inteligencji, znalazły już praktyczne zastosowanie. Coraz istotniejsze 
natomiast stają się czynniki związane z bezpieczeństwem informatycznym systemów. 
Byłoby zatem wskazane rozważenie w najbliższym czasie gruntownej nowelizacji 
specyfikacji technicznej, według której są budowane i wdrażane systemy monitoringu 
transformatorów. Powinna ona uregulować integrację nowych modułów monitoringu 
realizujących na przykład monitoring wyładowań niezupełnych, redundancję sprzętu, 
zasady bezpiecznego dostępu do danych oraz zdalną komunikację z tymi systemami. 
 
Słowa kluczowe: 
monitoring on-line transformatorów, architektura systemów, bezpieczeństwo informatyczne  

 
 
1. Wprowadzenie 
 

Od ponad dziesięciu lat w naszym kraju są wdrażane systemy monitoringu 
transformatorów, obejmujące jednostki o mocy od 160 do 500 MVA, pracujące w sieci 
Operatora Krajowego Systemu Przesyłowego (KSP). Obecnie pracuje około 90 
systemów monitoringu transformatorów mocy, z których 85. wyprodukował i wdrożył 
jeden dostawca, w oparciu o opracowane około roku 2005 Specyfikacje Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) dla nowych i modernizowanych transformatorów  
i autotransformatorów o różnej mocy. Specyfikacje te zawierały jednakowe wytyczne 
dla systemów monitoringu. W roku 2012, na podstawie tych dokumentów utworzono 
obowiązującą obecnie standardową specyfikację funkcjonalną „System Monitoringu 
Autotransformatorów” [1], nie wprowadzając większych zmian w wymaganiach dla tych 
systemów w stosunku do obowiązujących SIWZ.  

Od wielu już lat trwa nieprzerwany rozwój techniki informatycznej, pojawiają się 
nowe urządzenia monitorujące, nowe wyzwania technologiczne, a także nowe 
zagrożenia. Uczestnicząc we wspomnianych wdrożeniach i obserwując zachodzące 
zmiany, przed dwoma laty, z okazji konferencji TRANSFORMATOR 2015, 
przygotowaliśmy artykuł pod tytułem „Tendencje rozwojowe w monitoringu on-line 
transformatorów mocy” [2]. Opisaliśmy zalety i problemy wynikające z wdrażania 
instalacji systemowych według wspomnianej powyżej specyfikacji. Omówiliśmy 
prawdopodobne zmiany w strukturze systemów, do których może doprowadzić rozwój 
techniki internetowej. Przedstawiliśmy wtedy szereg nowych rozwiązań i urządzeń do 
monitorowania stanu chłodzenia, izolatorów przepustowych, wyładowań niezupełnych. 
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Wspomnieliśmy o problemach z bezpieczeństwem systemów, sygnalizując 
konieczność stosownego przeciwdziałania zagrożeniom. 

Po dwóch latach chcielibyśmy ponownie odnieść się do opisywanych tendencji  
i wskazać które z nich i w jaki sposób zostały lub są realizowane, a które nie znalazły 
potwierdzenia w praktyce. 
 
 
2. Systemy monitoringu transformatorów w Polsce 
 

Ilość systemów monitoringu transformatorów sieciowych wzrosła jedynie o 4.  
w ciągu ostatnich dwóch lat. Jednakże w najbliższym czasie znacznie zwiększy się  
w elektrowniach ilość transformatorów objętych systemami monitoringu. Według 
wiedzy autorów, obecnie realizowane są 4 takie wdrożenia, z których 3 dotyczą 
systemów tego samego dostawcy. Łącznie prowadzone prace w obiektach lub prace 
projektowe dla 3 powyżej wspomnianych instalacji, dotyczą 24 transformatorów  
i autotransformatorów. Na rysunku 1, na tle systemów pracujących w 2015 roku 
pokazano nowe wdrożenia, zaznaczając już oddane do eksploatacji. 
 

 
Rys.1. Systemy monitoringu transformatorów mocy w polskiej energetyce od roku 2015 

 
Budowa i działanie tych systemów było wielokrotnie prezentowane w krajowych 

i zagranicznych materiałach konferencyjnych [3,4]. Systemy stacyjne posiadają 
jednakową strukturę, ponieważ są nadal wdrażane według wymagań opracowanych 
przez grupę specjalistów zajmujących się tą tematyką po 2000 roku. Ułatwia to nadzór 
nad systemami i ich eksploatację, dzięki unifikacji sprzętu i zastosowanych rozwiązań 
technicznych. Wielką zaletą wspomnianego opracowania jest precyzyjne określenie 
funkcji systemu monitoringu, a przede wszystkim wyszczególnienie koniecznych 
czujników i wyposażenia instalowanego na transformatorze. Jest to bardzo istotne, 
gdyż ostatnio daje się zauważyć tendencję wśród producentów transformatorów 
blokowych - dla których wyposażenia brakuje takiej standardowej specyfikacji - do 
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maksymalnego ograniczania kosztów. Sprowadza się to niestety do nieuwzględniania 
w projektach technicznych, a w konsekwencji do nieinstalowania - redundantnych 
czujników temperatury, ograniczania monitoringu chłodzenia, stosowania jak 
najtańszych analizatorów wilgoci i gazów w oleju. 

Obowiązujące wymagania funkcjonalne po kilkunastu już latach stosowania, 
wymagają z pewnością uaktualnienia. Tą kwestię dokładniej omówimy w dalszej treści 
niniejszego artykułu. 

W artykule napisanym w 2015 roku, sugerowaliśmy potrzebę przeprowadzania 
systematycznej analizy funkcjonowania wdrożonych systemów. Pogląd taki znalazł 
również odzwierciedlenie we wnioskach końcowych konferencji naukowo technicznej 
„Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów” w Wiśle w 2016 roku.  

W czerwcu 2016 roku przeprowadzono kompleksowe sprawdzenie 
funkcjonowania systemów wdrożonych w jednym z oddziałów Operatora KSP. 
Sprawdzeniem objęto 19. instalacji, dla których upłynął już 5. letni okres gwarancyjny. 
W trakcie przeglądów usuwano „od ręki” drobne niesprawności oraz korygowano w 
razie potrzeby parametry modeli cieplnych i progi ostrzegawcze. W 9. instalacjach nie 
wykryto żadnych usterek. W niektórych systemach zaistniało szereg poważniejszych 
uszkodzeń, które usunięto w trybie serwisowym. Wymieniono 10 dysków typu WD 
RE500G, z którymi już wcześniej były problemy. Łącznie, awarii uległy 2 serwery, 2 
zasilacze, 1 karta sieciowa oraz 1 interfejs światłowodowy. Z 2 serwerami nie było 
łączności wskutek wprowadzonych w międzyczasie zmian w konfiguracji adresów. 

Zaistniałe uszkodzenia serwerów nie doprowadzały do całkowitego zatrzymania 
systemu monitoringu. Zawsze pracował co najmniej jeden z dwóch redundantnych 
serwerów. Potwierdza to zasadność redundancji tych urządzeń w systemach 
monitoringu. 
 
 
3. Zmiany w strukturze systemów 
 
Systemy dla jednostek w sieci przesyłowej  

Typowa struktura stacyjnego systemu monitoringu, przeznaczonego dla 
transformatora sieciowego, pracującego w KSP nie uległa zmianie. Wynika to 
oczywiście z niewprowadzania żadnych zmian do specyfikacji budowy tych systemów. 
Do serwera systemu w konfiguracji redundantnej, poprzez łącza światłowodowe są 
nadal podłączane dwa koncentratory danych – podstawowy i rezerwowy, 
zainstalowane w szafie sterowania transformatora. Koncentratory zbierają wartości 
pomiarów temperatury oleju, sygnały dwustanowe z zabezpieczeń transformatora i 
obsługują transmisję do niektórych specjalizowanych urządzeń, takich jak: 

- sterownik układu chłodzenia; autonomicznie steruje pracą układu chłodzenia i 
monitoruje stan jego podzespołów, 

- układ monitorowania przełącznika zaczepów; rejestruje sygnały dwustanowe oraz 
przebiegi mocy napędu przełącznika zaczepów i porównuje z przebiegiem 
odniesienia (tzw. „fingerprintem”), 

- analizator zawartości wody i gazów w oleju; powszechnie stosowany typ 
analizatora podaje zawartość wodoru, tlenku węgla, acetylenu i wody, 

- moduł monitoringu izolatorów przepustowych; wyznacza względne zmiany 
pojemności C1 oraz tgδ izolatora przepustowego, a także identyfikuje i rejestruje 
przepięcia docierające do przepustów. 

Systemy dla transformatorów blokowych 
Nowe rozwiązania, a zatem i zmiany w strukturze systemów, wprowadzono dla 

monitoringu transformatorów blokowych. W tych instalacjach rezygnuje się z 
redundantnego koncentratora danych, instalowanego w szafie transformatora. 
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Redundancja pomiarów jest realizowana poprzez ich zwrotne przesyłanie z systemu 
DCS (ang. Distributed Control System) do systemu monitoringu. Instalowanie drugiego 
koncentratora uznano za niecelowe również dlatego, że niektóre urządzenia 
monitoringu, takie jak np. analizatory zawartości gazów i wody w oleju, posiadają jeden 
interfejs komunikacyjny obsługiwany tylko przez jedno urządzenie odczytowe. 
Nowością w systemach wdrażanych obecnie w elektrowniach, jest wprowadzenie 
komunikacji w strukturze PRP (ang. Paralel Reduncancy Protocol), jak pokazuje 
rysunek 2. 
 

 
Rys.2. Struktura PRP obejmująca jeden z aktualnie wdrażanych systemów  

monitoringu transformatorów 
 

W przedstawionej strukturze, dane z urządzeń monitorujących są 
przekazywane do koncentratora danych poprzez przełącznik sieciowy (switch). Z 
koncentratora danych są dalej wysyłane jednym kanałem sieciowym w sieci A i drugim 
kanałem w sieci B - do serwera systemu DCS. Serwer sprawdza poprawność obu 
ramek danych. Jeśli obie ramki są poprawne, to jedna z nich jest odrzucana. Jeśli 
jedna z ramek jest niepoprawna lub jej brak, to przyjmowana jest druga ramka. 

Komunikacja w tym standardzie musi obejmować przynajmniej przekazywanie 
danych z urządzeń monitoringu do systemu DCS, realizującego sterowanie i nadzór 
elektrowni.  

Systemy korporacyjne 
W 2015 roku wskazywaliśmy, że instalacja „inteligentnego urządzenia” (IED) 

monitorującego na przykład temperaturę oleju oraz zawartość wilgoci i gazów lub 
układu monitorowania izolatorów przepustowych może być wystarczająca dla 
monitorowania stanu mniej ważnych jednostek, na przykład  transformatorów 
pracujących w sieciach dystrybucyjnych energii elektrycznej. Ważne jest jednak, aby 
zainstalowane urządzenia były zintegrowane w ramach rozległego, korporacyjnego 
systemu. 

Wiadomo, że istnieją plany budowy systemów o powyższych cechach w 
spółkach dystrybucyjnych. Przykład takiego rozwiązania pokazano na rysunku 3. Dane 
z wielu urządzeń monitorujących IED są wprowadzane poprzez korporacyjną sieć 
komunikacyjną do wirtualnego serwera monitoringu (TLM), osadzonego w 
informatycznym środowisku korporacyjnym z bazą danych skalowalną odpowiednio do 
potrzeb. Wszyscy użytkownicy systemu łączą się do jego zasobów poprzez 
mechanizmy strony internetowej. W takim systemie bardzo ważne staje się 
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przydzielanie uprawnień do dostępu do danych, zmiany progów ostrzegawczych i 
alarmowych, konfiguracja urządzeń stacyjnych. 
 

 
Rys.3. Rozproszony system monitoringu transformatorów dystrybucyjnych  

na bazie inteligentnych urządzeń monitorujących 
 

Do tej pory nie spełniły się przewidywania budowy w niedalekiej przyszłości 
korporacyjnego systemu, przeznaczonego do monitorowania dużych jednostek, choć 
takie plany zapewne istnieją. Wskazuje na to instalowanie urządzeń to tworzenia  
i przesyłania danych z monitoringu w szafach sterowniczych kolejnych transformatorów 
sieciowych.  
 
 
4. Nowe możliwości funkcjonalne IED 
 

Jak przypuszczano przed dwoma laty, ciągły rozwój funkcjonalności i obniżka 
kosztów IED, przeznaczonych do monitorowania transformatorów skutkuje obecnie 
wdrażaniem poniższych, nowych urządzeń i rozwiązań. 

Analizatory zawartości gazów i wilgoci w oleju 
Dostępność układów monitorujących więcej niż 3 gazy oraz zawartość wody  

w oleju w cenie od 17 do 25 tys. euro, umożliwia wdrożenie analizy DGA w trybie  
on-line. Taką funkcjonalność zaplanowano dla monitorowanych transformatorów  
w nowobudowanym bloku Jaworzno III.  

Obliczenia będą prowadzone wg algorytmów wynikających z trójkąta Duvala. 
Warto dodać, że producenci analizatorów stosują różne technologie pomiaru 
zawartości gazów co skutkuje tym, że ich produkty nie zawsze są porównywalne. 
Poszczególne urządzenia różnią się nie tylko zakresem i czułością wykrywanych 
gazów ale także rodzajami identyfikowanych substancji. W rezultacie nie są one 
zamienne i nie umożliwiają realizacji analogicznych algorytmów monitoringu. 
Przykładowo, w tabeli 1 zestawiono właściwości dwóch różnych urządzeń, obecnych 
już na naszym rynku. 
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Tabela 1. Właściwości analizatorów zawartości gazów i zawilgocenia w oleju 
 zakres [ppm, %] niepewność [%, ppm] 

Rodzaj substancji Hydrocal 5 Calisto 5 Hydrocal 5 Calisto 5 
wodór H2 0 ... 2.000 20.000 ±15 % ±25 ppm 0.5 +5% 
metan CH4 brak 100.000 brak 0.2 +5% 
tlenek węgla CO 0 ... 5.000 30.000 ±20 % ±25 ppm 2 +5% 
acetylen C2H2 0 ... 2.000 100.000 ±20 % ±5 ppm 0.2 +5% 
etylen C2H4 0 ... 2.000 200.000 ±20 % ±10 ppm 0.2 +5% 
zawilgocenie H2O 0 ... 100 do 100%RS ±3 % ±3 ppm 3 lub 3% RS 

 
Analizator, który nie mierzy zawartości metanu uniemożliwia realizację 

wnioskowania o przyczynach zmian zawartości gazów na podstawie trójkąta Duvala. 
Posiada on jednak znacząco niższą cenę.  
 

Nie znalazły zastosowania na naszym rynku urządzenia do monitorowania 
zawartości wody i gazów, zintegrowane z obsługą układów monitorowania izolatorów 
przepustowych. Zaletą takiego podejścia byłoby ograniczenie ilości instalowanych 
modułów oraz połączeń komunikacyjnych, a wadą jest wprowadzenie swoistego 
monopolu technologicznego, utrudniającego rozbudowę systemu i jego serwisowanie. 
Wady można się także doszukiwać w ograniczeniu funkcjonalności systemu, jedynie 
do właściwości współpracujących modułów. 

Rozbudowane sterowniki chłodzenia 
Obecnie oferowane urządzenia realizują tylko monitoring i sterowanie układem 

chłodzenia, według parametrów zaimplementowanego w nich modelu cieplnego. Nie 
znalazła zastosowania idea integracji w tych urządzeniach koncentratorów danych, 
odczytywanych z urządzeń i czujników nie związanych z układem chłodzenia. 
Upowszechniło się natomiast stosowanie barwnych terminali dotykowych, 
umożliwiających przegląd nastaw i stanu pracy oraz przeprowadzenie testów 
funkcjonalnych. Sterowniki chłodzenia są oferowane w kilku wersjach, umożliwiających 
między innymi rozbudowane sterowanie pompami oleju. Dzięki temu, że posiadają one 
kilka niezależnych kanałów komunikacyjnych, są one integrowane z systemem 
stacyjnym jako element systemu SSiN oraz z systemem monitoringu. Dane dotyczące 
pracy poszczególnych elementów układu chłodzenia oraz pomiary temperatur są 
niezależnie przekazywane do systemu stacyjnego oraz do systemu monitoringu.  

Układy on-line monitorowania izolatorów przepustowych 
W transformatorach sieciowych, wyposażonych w układy on-line monitoringu 

przepustów wdrażanych przez krajowego producenta, stosowana jest metoda 
napięciowa względna wyznaczania wskaźników izolacji, z kompensacją zmian fazy i 
amplitudy napięcia liniowego [5]. Układy te dzięki dokładnemu pomiarowi napięcia linii i 
napięcia na zacisku pomiarowym, osiągają niepewność pomiaru względnych zmian 
pojemności głównej izolatora przepustowego C1 nie gorszą niż 1pF w zakresie od 300 
do 600pF. Pozwala to na bardzo dobre oszacowanie zmian tej pojemności w 
odniesieniu do zmian temperatury zewnętrznej Tz i temperatury górnej warstwy oleju 
Tgo poprzez wyeliminowanie długookresowego uśredniania wyników obliczeń, 
stosowanego w metodach nieuwzględniających asymetrii napięć liniowych.  

Zidentyfikowane różnice w pomiarach dotyczących poszczególnych izolatorów 
przepustowych mogą wskazywać na wielkość stopnia ich degradacji. Niepewność 
pomiaru współczynnika tgδ wynosi 0,02% w zakresie od 0,2 do 2%. Taka jakość 
pomiarów pozwala na poprawne oszacowanie przekroczenia ostrzegawczych i 
alarmowych wartości progowych dla trendów zmian tego współczynnika. Korelacje 
wartości współczynnika tgδ z temperaturą Tgo oraz Tz są możliwe do określenia, ale nie 
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są jednak tak oczywiste jak dla przykładowych przebiegów pojemności C1, pokazanych 
na rysunku 4. 
 

 
Rys.4. Przebieg zmian pojemności C1 przepustów strony GN wraz z temperaturą Tgo oraz Tz 

 
Niepewność pomiaru tgδ ulegnie poprawie w instalacji przygotowywanej dla 

transformatorów blokowych oraz dla jednego z monitoringów transformatorów 
sieciowych, gdzie zdecydowano się na doprowadzenie liniowego napięcia 
referencyjnego wprost do modułów obliczających względne zmiany współczynnika strat 
dielektrycznych, zainstalowanych w szafie sterowniczej transformatora. Autorzy mają 
zatem nadzieję zaprezentowania odnośnych wyników pomiarów na przyszłej 
konferencji transformatorowej.  

Moduły monitoringu wyładowań niezupełnych 
Przed dwoma laty anonsowano uruchomienie w naszym systemie 

energetycznym pierwszych układów monitorujących wyładowania niezupełne metodą 
UHF w dławikach kompensacyjnych, pracujących na liniach 400kV. Do chwili obecnej 
prace te nie zostały w pełni zakończone. Brakuje także danych zebranych w dłuższym 
okresie czasu, które pozwoliłyby na wypracowanie odpowiednich algorytmów oceny 
trendów zmian intensywności wyładowań, ich amplitudy i energii.  

Cały czas toczą się prace współfinansowane przez NCBiR w ramach jednego z 
projektów badawczo-rozwojowych, zmierzające do opracowania systemu monitoringu 
wyładowań niezupełnych wykorzystującego jednocześnie przynajmniej dwie metody 
detekcji i zintegrowanego z pozostałymi komponentami systemu monitoringu 
transformatora. W połowie bieżącego roku prace te powinny wejść w fazę testów 
obiektowych. 

Wykorzystanie standardu IEC 61850 
W 2015 roku pisaliśmy, że konsekwentne stosowanie standardu IEC 61850 [6] 

w systemach monitorujących pozwoliłoby na łatwą wymianę i wykorzystanie danych 
pochodzących z sytemu stacyjnego, takich jak na przykład wyniki pomiarów mocy, 
napięć, informacji o aktualnej topologii stacji i operacjach łączeniowych – także dzięki 
ułatwionej separacji logicznej systemu stacyjnego i systemu monitoringu. Uproszczona 
zostałaby struktura systemów z uwagi na jednolity standard komunikacyjny. Ułatwione 
byłoby także serwisowanie urządzeń i ich ewentualna wymiana - na egzemplarz 
niekoniecznie tego samego producenta! 

Po dwóch latach można stwierdzić, że te trendy stopniowo są realizowane. Po 
długim oczekiwaniu ukazał się w 2016 roku końcowy raport z prac grupy roboczej IEC, 
oznaczony IEC TR 61850-90-3 „Using IEC 61850 for condition monitoring diagnosis 
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and analysis” [7] omawiający wykorzystanie standardu IEC 61850 w systemach 
monitorowania i diagnostyki stacyjnych urządzeń pierwotnych. Nadal jednak nie 
została opublikowana norma IEC 61850-90-1, dotycząca wymiany danych między 
stacjami energetycznymi, co dawało by bezpośredni asumpt do tworzenia 
rozproszonych, wielkoobszarowych systemów monitoringu, funkcjonujących w oparciu 
o omawiany standard. Jest dostępny jedynie raport grupy roboczej IEC z roku 2010, 
który można traktować jako draft przyszłej normy [8]. Należy jednak stwierdzić, że 
wszystkie obecnie wdrażane i projektowane instalacje przez krajowego producenta i 
dostawcę tych systemów, przeznaczone do monitorowania transformatorów 
blokowych, są oparte w całości o omawiany standard. 
 
 
5. Systemy inteligentne  
 

Idea tworzenia i wdrażania inteligentnych metod monitorowania 
transformatorów oraz innych urządzeń pierwotnych jest głoszona co najmniej od kilku 
dziesięcioleci. Wynika to z wielkiej ilości danych, które muszą być analizowane  
i niekiedy dużej niejednoznaczności obserwowanych objawów degradacji, które to 
monitoring ma wykrywać. Rozwój informatyki i relatywne potanienie sprzętu stwarza 
możliwości obliczeniowe do implementacji takich systemów. W raporcie grupy roboczej 
CIGRE WG-44 „Transformer Intelligent Condition Monitoring” [9], opublikowanym we 
wrześniu  2015 roku, przyjęto definicję inteligentnego systemu monitoringu 
transformatora. 

 System taki określono jako „zespół procesów gromadzących (sensing)  
i poddających dane wstępnej obróbce (preprocessing), a następnie przekształcających 
je za pomocą adekwatnych algorytmów i metod obliczeniowych (computational 
techniques) w zestandaryzowane informacje, reprezentujące rzeczywisty stan 
transformatora i jego komponentów”. Zakłada się tym samym korzystanie nie tylko  
z pomiarów i prostych kryteriów, opartych o trendy i wartości progowe dla ostrzeżeń i 
alarmów, ale coraz szersze stosowanie zaawansowanych metod analitycznych takich 
jak „logika rozmyta”, analiza wielowymiarowa, sieci neuronowe czy rozpoznawanie 
wzorców. Metody te mogą i powinny być wspomagane przez metody statystyczne 
oparte o tak zwany „health index”, określający statystyczną kondycję sprzętu poprzez 
ocenę stanu poszczególnych jego komponentów i znajomość znaczenia tego 
komponentu dla całego urządzenia. Odmianą wskaźników indeksowych jest także 
wskaźnik oceny ryzyka awarii, tzw. „risk index”, szacujący prawdopodobieństwo 
wystąpienia niesprawności poszczególnego komponentu i wpływu takiego zdarzenia 
na całe urządzenie. 

Wspomniane metody statystyczne szacowania stanu monitorowanego 
urządzenia polegają na przyporządkowywaniu wag do poszczególnych niekorzystnych 
symptomów i obliczaniu sumarycznego wskaźnika stanu lub prawdopodobieństwa 
uszkodzenia. Są one znane od dawna i stosowane w systemach oceny stanu zasobów 
i ich segregacji w trybie off-line. Nowością, o której pisano również przed dwoma laty, 
byłoby wyznaczanie tych wskaźników w trybie on-line i łączenie ich z dodatkowymi 
wskaźnikami ryzyka, które wprowadza dany symptom uszkodzenia. 

Metody statystyczne są stosowane w systemach off-line oceny zasobów mimo 
gorących sporów dotyczących zasad określania poszczególnych współczynników 
awaryjności i ich wag. 

Według wiedzy autorów, w praktycznie działających systemach on line wymienione 
powyżej zaawansowane metody analityczne nie są wdrożone. Zagadnienie to jest 
skomplikowane z uwagi na koniczność choćby określenia reguł i współczynników „rozmycia” 
dla metody fuzzy logic, baz danych dla rozpoznawania wzorców czy zasad uczenia dla sieci 
neuronowych. Jest to ciągle zatem praca do wykonania. 
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6. Specyfikacje techniczne 
 

W artykule z 2015 roku sygnalizowaliśmy potrzebę zmian w obowiązującej 
specyfikacji technicznej dla systemów monitoringu transformatorów, pracujących w 
sieci 400kV. Jak już wspomniano, szczegółowo określa ona zbiór podstawowych 
wymagań, właściwości konstrukcyjnych, zestaw koniecznych urządzeń i czujników oraz 
sposób pozyskiwania z nich danych. Dzięki temu systemy posiadają ściśle 
zdefiniowaną funkcjonalność, jednolitą budowę i sposób obsługi. Stanowi to 
ewenement w skali światowej.  

Jednakże przez dwanaście lat nie dokonywano w tej specyfikacji gruntownych 
zmian. Po dwóch latach od zasygnalizowania potrzeby zmian we wspomnianej 
specyfikacji jeszcze bardziej wskazane byłoby szybkie jej dostosowanie do aktualnego 
stanu techniki, przynajmniej w zakresie poniżej zasygnalizowanych zagadnień: 

Redundancja sprzętu 
Jak wiadomo, nie stosuje się redundantnych układów do monitorowania 

izolatorów przepustowych, sterowania chłodzeniem czy nadzoru PPZ. Urządzenia te 
instaluje się pojedynczo i łączy wraz z niektórymi sygnałami analogowymi  
i dwustanowymi, do jednego koncentratora danych lub bezpośrednio do serwera za 
pomocą interfejsu sieciowego. Niecelowe jest zatem obecnie wymagane instalowanie 
w szafie transformatora dwóch redundantnych koncentratorów danych.  

Do drugiego koncentratora są wprowadzane z reguły tylko pomiary temperatur  
i stany zabezpieczeń cyfrowych; w tym celu instalowane są dodatkowe przekaźniki 
powielające sygnały i dodatkowe czujniki na transformatorze. W rezultacie zwiększa 
się ilość instalowanych urządzeń, gabaryty szafy oraz znacznie komplikują się 
połączenia, co z kolei pociąga nieuzasadniony wzrost kosztów. Wymóg redundancji 
tych sygnałów i ich kontrola mogłaby być realizowana poprzez zwrotny odczyt i ich 
porównywanie z danymi z systemu SCADA. Dodatkowego koncentratora danych nie 
stosuje się w projektowanych obecnie układach dla transformatorów blokowych.  

Rozwiązania sieciowe  
Twierdziliśmy, że nie ma potrzeby doprowadzania podwójnych kanałów 

transmisyjnych do poszczególnych urządzeń monitorujących, według zasad przyjętych 
dla zabezpieczeń i sterowników polowych gdyż konsekwentnie należałoby instalować 
redundantne przełączniki sieciowe, routery, połączenia pierścieniowe. Podtrzymujemy 
takie zdanie, chcąc uniknąć znacznego wzrostu kosztów i skomplikowania 
infrastruktury komunikacyjnej. Nie przewidzieliśmy jednak, że pojawi się wymóg 
stosowania połączeń w standardzie PRP w instalacjach, w których system monitoringu 
współpracuje z systemem DCS zarządzania elektrownią. Być może, także  
w połączeniach systemów monitoringu z systemami SCADA dla krytycznych 
transformatorów należałoby rozważyć takie połączenia, zapewniające bardzo wysoki 
stopień bezawaryjności transmisji.  

Z uwagi na zakłócenia elektromagnetyczne, szczególnie duże w otoczeniu 
transformatora mocy, należałoby bezwzględnie nakazać stosowanie połączeń 
światłowodowych do komunikacji z urządzeniami monitoringu instalowanymi  
w bezpośrednim otoczeniu transformatora.  

Autodiagnostyka systemu 
Wszystkie urządzenia, tworzące system monitoringu, powinny obowiązkowo 

posiadać wbudowane procedury autodiagnostyki i diagnostyki, działające 
autonomicznie w urządzeniu, które mogłyby być także inicjowane z systemu 
monitoringu lub systemu SCADA. Każda niesprawność powinna być niezwłocznie 
sygnalizowana do systemu nadrzędnego. 
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Łącza inżynierskie   
Można stwierdzić, że wszystkie nowo opracowane urządzenia monitorujące, 

takie jak moduły akwizycji wyładowań niezupełnych, sterowniki chłodzenia, układy 
monitorowania przepustów posiadają łącza inżynierskie, służące do ich diagnostyki, 
zdalnych testów i obsługi serwisowej. Obsługa taka obejmuje odczyt dziennika 
zdarzeń, bufora zarejestrowanych danych, wprowadzonych parametrów, a nawet 
zdalną wymianę wersji oprogramowania. W tym zakresie spełniają się wymagania 
odnośnie tych łączy, określone w artykule z 2015 roku. Uregulowania wymaga 
jednakże zarządzanie wersjami oprogramowania i parametryzacją systemów. Te 
funkcje powinny być realizowane poprzez tak zwane serwery konfiguracji, 
umożliwiające administratorowi systemu kontrolę wersji oprogramowania i ustawianych 
parametrów.  

Bezpieczeństwo systemów 
Ostatnio bardzo zwiększyła się świadomość zagrożeń wynikających z ogólnie 

pojętych naruszeń bezpieczeństwa systemów. W związku z tym, wprowadzono 
obowiązek automatycznego wpisywania informacji do dziennika zdarzeń o rozpoczęciu 
i zakończeniu zdalnego połączenia. Zabroniono także wykonywania na stacjach 
energetycznych jakichkolwiek połączeń do powszechnego internetu. Innym przejawem 
tej świadomości jest bardzo restrykcyjne zezwalanie na realizację połączeń zdalnych 
do systemów, co jednakże znakomicie utrudnia i wydłuża proces analizy ewentualnych 
usterek i niesprawności. Takie podejście jest oczywiście zrozumiałe w kontekście 
braku wdrożenia zarządzania bezpieczeństwem, polegającym nie tylko na wdrożeniu 
odpowiednich protokołów transmisji, struktur haseł, baz danych itp. ale przede 
wszystkim na przeprowadzeniu analizy zagrożeń i podjęciu właściwych środków 
zaradczych.  

Powiązania komunikacyjne systemu monitoringu stwarzają potencjalne 
niebezpieczeństwo zaburzenia pracy nie tylko systemu monitoringu, ale także całego 
systemu automatyki stacyjnej. Przyczyną mogą być błędy lub rozprzestrzenienie 
wirusów. Nie można także wykluczyć działań rozmyślnie podjętych w celu destrukcji 
systemu elektroenergetycznego. Wymogi techniczne w tym zakresie powinny 
przeciwdziałać zagrożeniom w zakresie:  

- powiązań sieci monitoringu z siecią stacyjną, 
- systemu haseł i podziału uprawnień,  
- konfigurowania przełączników i routerów sieciowych,  
- możliwości „zainfekowania” systemu z dostępnego internetu bezprzewodowego i 

nośników USB. 
Można stwierdzić, że w systemach monitoringu konieczne jest wdrożenie 

podstawowych środków ochrony przed atakami, takich jak: 
- stosowanie i aktualizacja oprogramowania antywirusowego, 
- stosowanie zapór, blokujących ruch w sieci niezgodny z przyjętymi regułami,  
- przesyłanie danych poprzez wydzielone routery, po wyspecyfikowanych trasach, 
- rejestracja w dzienniku zdarzeń wszystkich zdalnych i lokalnych dostępów do 

zasobów systemu, 
- regularne wykonywanie testów sprawdzających poziom bezpieczeństwa. 

Dotychczas nie zalecano wprowadzania szyfrowania przesyłanych danych  
w systemach monitoringu.  

Jednak wprowadzenie tego typu rozwiązań, jak na przykład komunikacji  
w warstwie SSH (Secure Shell) za pomocą protokołu SCP (Secure CoPy)) będzie 
wymagane nie tyle ze względu na zabezpieczenie poufności danych, ile na 
konieczność zabezpieczenia sieci przed nieautoryzowanymi dostępami.  

Rozwiązaniem mógłby być także transfer plików z urządzeń monitorujących  
w protokole IEC 60870-5-104 z autentykacją, gdyż istnieją rozwiązania w tym zakresie. 
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Zagadnienia wymienione powyżej, a zapewne i inne, niewątpliwie powinny być 
uregulowane w nowej specyfikacji technicznej dotyczącej systemów monitoringu 
transformatorów. 
 
 
7. Podsumowanie 
 

W Polsce pracuje około 90 systemów monitoringu transformatorów w trybie on-
line i ich ilość ciągle wzrasta. Celowe byłoby w tej sytuacji wypracowanie 
zunifikowanych zasad dotyczących oceny ich pracy, testowania i pogwarancyjnych 
przeglądów technicznych. Dobrym przykładem a może i początkiem działań w tym 
zakresie może być kompleksowy przegląd pracy systemów monitoringu 
przeprowadzony w 2016 roku w jednym z oddziałów Operatora KSP. 

  Rozwój urządzeń do monitorowania poszczególnych podzespołów  
i parametrów pracy transformatorów mocy prowadzi do tworzenia bardziej złożonych 
algorytmów wnioskowania, opartych o uzyskiwane informacje. Istotnym aspektem jest 
również fakt stopniowej obniżki cen i zwiększania gamy producentów. Do tej pory  
w systemach monitoringu on-line nie zostały wdrożone metody oparte o logikę 
rozmytą, sieci neuronowe i inne zaawansowane metody analityczne. Należy 
oczekiwać, że prace w tym kierunku będą kontynuowane, także z wykorzystaniem 
standardu IEC 61850 w zakresie przesyłania i unifikacji danych. 

Z pewnością będzie zmieniała się struktura wdrażanych systemów: od 
najprostszych - opartych o pojedyncze urządzenia IED, monitorujące poszczególne 
parametry i podzespoły, do rozbudowanych, wielkoobszarowych systemów 
korporacyjnych. Systemy tego typu zostaną zastosowane najpewniej do  monitoringu 
pracy transformatorów o mniejszych mocach, pracujących w sieci dystrybucyjnej. 
Dodatkowym czynnikiem ułatwiającym wdrażanie tego typu struktur byłoby 
zastosowanie zunifikowanych protokołów komunikacyjnych, opartych o standard IEC 
61850.   

Osobne wyzwanie stanowią zagadnienia związane z bezpieczeństwem 
systemów. Ta problematyka będzie wymagała bardzo szczegółowych uregulowań, 
zwłaszcza w systemach korporacyjnych – i to zanim wejdą one do użytku. Obecnie 
stosowane metody zabezpieczenia systemów monitoringu transformatorów  
i przeciwdziałania nieuprawnionym działaniom utrudniają bieżące korzystanie z tych 
systemów. Przyszłe rozwiązania powinny zapewnić bezpieczne korzystanie ze 
zdalnego dostępu do danych, wykresów i raportów. Należałoby zapewnić ale  
i odpowiednio zabezpieczyć możliwość zmiany parametrów pracy, takich jak progi 
ostrzegawcze i alarmowe, współczynniki modelu cieplnego i inne, a także wymianę  
i aktualizację oprogramowania. 

Powyższe aspekty obecnie bardziej niż przed dwoma laty wskazują na 
konieczność dostosowania specyfikacji technicznych do aktualnych – a także 
przyszłych – wymogów. Warto zachować jednolitą strukturę i funkcjonalność systemów 
monitoringu. W sprawie postulowanych zmian, zdaniem autorów, należałoby 
przeprowadzić odrębną dyskusję. Najlepiej jednak, aby zainicjował ją główny 
użytkownik tych systemów, czyli operator Krajowego Systemu Przesyłowego. Powinny 
w niej uczestniczyć ośrodki naukowe zajmujące się konstrukcją transformatorów  
i badaniem ich pracy, a także producenci i firmy dostarczające konkretnych rozwiązań 
technicznych. W efekcie powinny powstać spójne wytyczne do wprowadzenia zmian w 
obowiązującej specyfikacji technicznej. 
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Artykuł porusza temat lokalizacji wyładowań niezupełnych (wnz) w transformatorach 
energetycznych. Autorzy proponują innowacyjną metodę, wykorzystującą matryce 
sensorowe zbudowane z anten mikropaskowych, obejmujących swoim zakresem 
pasmo wysokich i ultra wysokich częstotliwości (HF/UHF). Analiza sygnałów 
przeprowadzana jest z użyciem algorytmów określania kierunków nadejścia sygnału 
(ang. DOA – Direction-of-Arrival). W artykule zaprezentowano metodologię 
projektowania wybranego typu anteny wraz z określeniem, na drodze symulacji 
obliczeniowych, jej użytecznych parametrów. Ponadto podjęta została próba 
zlokalizowania źródła sygnału przy pomocy prototypowego układu pomiarowego. 
 
 
1. Wstęp 
 

Awarie dużych transformatorów energetycznych są zazwyczaj skutkiem 
występowania defektów wysokonapięciowego układu izolacyjnego, stanowiących 
źródła wyładowań niezupełnych (wnz). Możliwość precyzyjnego wyznaczania miejsca 
występowania defektu zdecydowanie usprawniłaby proces diagnostyki transformatorów 
pracujących w systemie energetycznym. Problematyka dotycząca detekcji, identyfikacji 
i lokalizacji źródeł wnz stanowi obecnie przedmiot szeroko prowadzonych prac 
badawczych, których celem jest, m.in. rozwój i poprawa wiarygodności aktualnie 
stosowanych technik diagnostyki i monitoringu transformatorów energetycznych 
opartych na detekcji zjawiska wnz [1-5].  

Prace badawcze autorów koncentrują się na poszukiwaniu nowych rozwiązań 
teoretycznych i technologicznych, które pozwoliłyby wydatnie poprawić dokładność 
lokalizacji defektów wysokonapięciowego układu izolacyjnego. Przedstawiona 
koncepcja zakłada zastosowanie techniki matryc sensorowych (ang. Sensor Array) do 
oszacowania kierunku nadejścia sygnału (ang. DOA – Direction-of-Arrival Estimation) 
generowanego przez wnz. Genezą podjęcia prac nad tym zagadnieniem jest fakt, że 
popularne techniki lokalizacji (standardowa i zaawansowana technika osłuchowa oraz 
technika triangulacyjna), w bardzo trudnych warunkach polowych, tj. przy 
występowaniu wielu źródeł wnz, czy rejestrowaniu sygnałów silnie zaszumionych, nie 
pozwalają z oczekiwaną dokładnością wyznaczyć współrzędnych XYZ defektu. 
Technologia matryc sensorowych, wsparta dodatkowo algorytmami estymacji kierunku 
nadejścia sygnału (DAS – Delay-and-Sum Beamforming, MVDR – Minimum Variance 
Distortionless Response) może stanowić atrakcyjną alternatywę dla wspomnianych 
wcześniej technik konwencjonalnych [1, 7]. 
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2. Estymacja kierunku nadejścia sygnału  
 

Dokonanie estymacji kierunku nadejścia sygnału jest możliwe, gdy spełnione 
zostaną następujące założenia: 
• Liniowe i izotropowe medium transmisyjne, tzn. d źródeł emituje d sygnałów, które 

propagują się w medium  i padają na M-elementową matrycę sensorów. 
Spełnienie tego założenia zapewnia, że medium transmisyjne posiada takie same 
właściwości fizyczne w każdym kierunku, a sygnały lub fale w dowolnym punkcie 
podlegają zasadzie superpozycji.  

• Założenie pola dalekiego: d źródeł sygnałów zlokalizowanych jest tak daleko od 
matrycy, że fala generowana przez każde ze źródeł dociera na każdy element 
matrycy z jednakowego kierunku propagacji, a czoło fali jest płaskie (przybliżenie 
pola dalekiego). Zatem linie propagacji d sygnałów docierających do matrycy 
rozpatrywane są jako równoległe do siebie. To założenie może być zrealizowane 
poprzez ustawienie matrycy w dużo większej odległości od źródła sygnału niż 
rozmiar samej matrycy. W praktyce stosuje się odległość większą niż 2D2/λ, gdzie 
D to rozmiar matrycy, a λ długość fali sygnału. 

• Odległość między elementami matrycy ∆ nie może być większa niż połowa 
długości fali λ odbieranego sygnału, co można zapisać w postaci nierówności: 

 
2
λ

≤∆ , przy czym: 
cf
v

=λ  (1) 

gdzie: ∆ – odległość między elementami matrycy sensorowej, λ – długość fali,  
v – prędkość propagacji sygnału, fc – częstotliwość dominująca sygnału. 

• Założenie wąskopasmowości: d sygnałów pochodzących od d źródeł posiada tą 
samą częstotliwość dominującą, a ich częstotliwości składowe są skupione w tym 
samym paśmie częstotliwości. Matematycznie, każdy z chwilowych sygnałów 
pochodzący od źródeł może być opisany równaniem: 

 dittftts ici
r
i ≤≤+= 1          )],(2cos[)()( βπα  (2) 

gdzie: αi(t) – amplituda sygnału, fc – częstotliwość dominująca, βi(t) – przesunięcie 
fazowe, d – liczba źródeł sygnałów. 

Oznacza to, że amplitudy αi(t) i fazy βi(t) zmieniają się powoli w odniesieniu do 
τ, który jest czasem propagacji fali między kolejnymi elementami matrycy. Prawdziwe 
są zatem stwierdzenia: 
 )()( tt ii ατα ≈−  

 )()( tt ii βτβ ≈−  (3) 
Wolno zmieniające się wartości amplitudy αi(t) i fazy βi(t) zapewniają, że w 

wyniku transformaty Fouriera równania (1) otrzyma się większość częstotliwości 
składowych w bliskim sąsiedztwie częstotliwości dominującej fc. Zależność (1) można 
również przedstawić w postaci obwiedni zespolonej (ang. complex envelope), lub w 
postaci tzw. fazora (wskazu), czyli z pominięciem pulsacji [3]: 

 )()()( tj
i

env
i

ietts βα=  (4) 
takiej, że: 

 { }tfjenv
i

r
i

cetsts π2)(Re)( =  (5) 
Zobrazowanie powyższych założeń przedstawia rysunek 1. 
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Rys. 1. Model danych estymacji kierunku nadejścia sygnału za pomocą  

M-elementowej liniowej matrycy sensorowej 
 
 
3. Kwadratowa matryca sensorowa 
 

Najprostszy przypadek, czyli odbiór sygnału przy pomocy liniowej matrycy 
sensorowej wraz z opisem dwóch algorytmów estymacji kierunku nadejścia sygnału, 
wykorzystywanych w proponowanym rozwiązaniu oraz metodologię wyznaczania kąta 
wyłącznie w jednej płaszczyźnie, został opisany w pracy [6]. Estymacja kierunku 
nadejścia sygnału w przestrzeni trójwymiarowej możliwa jest jednak tylko przy 
zastosowaniu planarnej matrycy (np. kwadratowej – rys. 2). 
 

x

y

z

źródło

azymut �

elewacja θ

 
Rys. 2. Schemat ideowy kwadratowej matrycy sensorowej o wymiarach 2×2  

przedstawionej w kartezjańskim układzie współrzędnych 
 

Wymiary matrycy planarnej można zapisać w postaci Mx×My. Kolejne elementy 
matrycy ponumerowane są według zasady 1 ≤ kx ≤ Mx i 1 ≤ ky ≤ My. Według opisanego 
wcześniej modelu danych zakłada się, że d sygnałów wąskopasmowych o długości 
falowej λ emitowanych jest z d źródeł, a płaskie czoło fali sygnału pochodzącego  
z i-tego źródła pada na matrycę pod kątem azymutu ϕi i elewacji θi. 

Jeśli przyjmiemy, że: 
 iii θφµ sincos=  oraz diiii ≤≤= 1   ,sinsin  θφυ  (6) 
oraz: 

 ij
iiii ej φθυµξ sin=+=  (7) 

wtedy zależności do wyznaczania kąta azymutu ϕi i elewacji θi przyjmują następującą postać: 



MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TRANSFORMATOROWA TRANSFORMATOR’17 

128 MATRYCA ANTEN HF/UHF WYKORZYSTYWANA DO LOKALIZACJI WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH ... 

 ( )ii ξφ arg=  oraz ( )ii ξθ arcsin=  (8) 

Jeśli dane odebrane przez elementy matrycy (kx, ky) są podane w postaci )(, nkk tx
yx

to w 
każdym z okien czasowych tn jest M = Mx · My próbek.  

Wszystkie sygnały si(t) generowane przez d źródeł oraz szumy n(t) 
rejestrowane przez przetwornik kx, ky w chwili czasowej t, możemy przedstawić za 
pomocą następującej zależności: 

 )()()( ,
1

)1()1(

1
, nkk
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kjkj
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iyix
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Jeśli dwuwymiarowa macierz yx MM
n Ct ×∈)(χ zawiera dane odebrane przez 

wszystkie Mx×My elementy matrycy w oknie czasowym tn, macierz χ(tn) może być 
wtedy zapisana jako: 

 ∑
=

+=
d

i
nnii

T
in tNtst

1
)()()(a)(a)( υµχ  (10) 

gdzie: xM
i C∈)(a µ  i yM

i C∈)(a υ są definiowane przez tablicę wektorów sterujących (11) i 
mogą być interpretowane jako oddzielne liniowe wektory sterujące matryc liniowych o 
wymiarach odpowiednio Mx i My. Macierz N(tn) zawiera wartości szumu. 
 [ ]),(a...),(a),(a)(A 2211 dd υµυµυµθ =  (11) 
gdzie: 
 T

iiii )(a)(a),(a µυυµ ⊗=  (12) 
 
 
4. Proces projektowania anten – wyniki symulacji 
 

Sondy UHF przeznaczone do odbioru sygnałów pochodzących od defektów układu 
izolacyjnego projektowane są przede wszystkim pod względem dopasowania pasma 
częstotliwościowego i powinny cechować się najwyższą, możliwą do osiągnięcia, czułością 
w tym zakresie częstotliwości. Jako rozpatrywany zakres częstotliwości obrano przedział 
300-400 MHz. Bardzo ważnym kryterium w przypadku doboru sond UHF, mających znaleźć 
zastosowanie przy detekcji wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych, 
jest konstrukcja geometryczna. Spośród wielu rozpatrywanych konstrukcji jako najbardziej 
optymalna z punktu widzenia projektowanej matrycy została wybrana antena mikropaskowa. 
Podczas prototypowania parametry geometryczne anten wyznaczone zostały na podstawie 
wzorów dostępnych w literaturze [8-11]. W programie Autodesk Inventor zostały stworzone 
modele prototypowych anten, które następnie posłużyły do przeprowadzenia symulacji 
warunków pracy w programie CST Microwave Studio. 
 

 
Rys. 3. Rysunek konstrukcyjny anteny mikropaskowej z naniesionymi istotnymi parametrami geometrycznymi 
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Na podstawie wzorów określono zgrubnie wymiary geometryczne anteny. 
Wszystkie parametry zostały następnie poddane sprawdzeniu przy pomocy 
komputerowych symulacji parametrów odbiorczych w celu precyzyjnego określenia 
optymalnych wartości. Wyniki symulacji najważniejszych parametrów, czyli długości 
(W_ms) i szerokości (L_ms) zostały przedstawione poniżej (rys. 4 i 5) w postaci 
charakterystyk współczynnika fali stojącej (ang. VSWR – Voltage Standing Wave 
Ratio) oraz strat odbiciowych (tzw. parametr S11). W praktyce obydwa parametry 
powinny być jak najniższe – VSWR jest miarą niedopasowania impedancyjnego do 
toru transmisyjnego – idealnym przypadkiem takiego dopasowania jest VSWR = 1. 
Straty odbiciowe odzwierciedlają ilość wypromieniowanej energii przez antenę.  
W przypadku kiedy S11 = 0 cała energia doprowadzona do anteny ulega odbiciu  
i w rezultacie nie jest odbierany żaden sygnał. 
 

     
Rys. 4. Wykresy współczynnika fali stojącej i strat odbiciowych w funkcji częstotliwości  

dla różnych długości anteny mikropaskowej (stała szerokość L_ms = 170 mm) 
 

      
Rys. 5. Wykresy współczynnika fali stojącej i strat odbiciowych w funkcji częstotliwości dla 

różnych szerokości anteny mikropaskowej (stała długość W_ms = 240 mm) 
 

Jak widać z powyższych wykresów dobór odpowiedniej długości anteny jest 
kluczowym krokiem podczas projektowania anteny mikropaskowej. Zmiana szerokości 
takiej anteny ma wyraźny wpływ na wyższe częstotliwości niż częstotliwość 
rezonansowa. Na rysunku 6 przedstawiono przykładową charakterystykę kierunkową 
anteny mikropaskowej o wymiarach 240×170 mm w dwóch płaszczyznach – 
horyzontalnej i wertykalnej. Wykres taki dostarcza informacji o czułości anteny 
względem kierunku docierającego sygnału. 
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Rys. 6. Charakterystyka kierunkowa w płaszczyźnie horyzontalnej (kolor zielony)  

i wertykalnej (kolor czerwony) 
 
 
5. Próba lokalizacji źródła sygnału  

przy pomocy prototypowego układu pomiarowego 
 

Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono wyniki lokalizacji źródła ulotu na podstawie 
sygnałów odebranych przy pomocy prototypowego układu pomiarowego zbudowanego 
w celu sprawdzenia poprawności działania algorytmów estymacji kierunku nadejścia 
sygnału. Z uwagi na ogólnodostępność komponentów zdecydowano się na stworzenie 
dwóch matryc czteromikrofonowych o dookólnej charakterystyce kierunkowej.  
W przypadku, gdy źródło wnz ustawione było na wprost układu, widocznych jest wiele 
rozwiązań znacznie odbiegających od faktycznego położenia. Rozrzut w osi OX 
wyniósł ±15 cm, natomiast w osi OY otrzymano rozwiązania różniące się nawet o 2 m. 
Może to wynikać z braku zastosowania jakichkolwiek algorytmów uśredniających.  
W celu sprawdzenia pracy bezobsługowej nie były również odrzucane błędy grube. 
Niemniej jednak większość otrzymanych rozwiązań jest w pobliżu rzeczywistego 
położenia źródła, a chmura rozwiązań wskazuje na właściwą lokalizację (rys. 7 i 8). Na 
potrzeby artykułu dodatkowo ograniczono się tylko do zaprezentowania dwóch 
wyników lokalizacji.  
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Rys. 7. Wynik lokalizacji źródła wyładowań niezupełnych (ulotu). Rzeczywiste współrzędne źródła: (0; 4) 
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Rys. 8. Wynik lokalizacji źródła wyładowań niezupełnych (ulotu).  

Rzeczywiste współrzędne źródła: (-1,5; 4) 
 
 
6. Podsumowanie 
 

Na potrzeby niniejszej pracy zdecydowano się przedstawić analizę trzech 
najważniejszych (z punktu widzenia projektowanego systemu lokalizacji) parametrów 
anten UHF. Wybór anteny mikropaskowej został podyktowany przede wszystkim przez 
niski stopień skomplikowania wykonania, niewielkie wymiary geometryczne i przede 
wszystkim spełnienie wszystkich wymagań konstrukcyjnych dla matryc sensorowych. 
Wybrana finalnie antena mikropaskowa charakteryzuje się szeroką wiązką główną – 
około 100° co w rezultacie daje niemal dookólną charakterystykę kierunkową. Istotny 
jest również fakt, iż zmiana parametrów geometrycznych takiej anteny nie ma 
znaczącego wpływu na charakterystykę kierunkową. 

Wyniki symulacji w dużym stopniu odzwierciedlają założenia teoretyczne. 
Pasmo przenoszenia jest wąskie i obejmuje kilka zakresów. Rozpatrywanym przez 
autorów zakresem jest „pierwszy” przedział, pozostałe są wynikiem przenoszenia 
kolejnych harmonicznych częstotliwości, na którą dana antena była projektowana. 
Przedstawiona konstrukcja miała posiadać robocze pasmo przenoszenia na poziomie 
ok. 300 MHz. Podyktowane jest to faktem, że większość typów wnz emituje impulsy 
elektromagnetyczne w niskich częstotliwościach zakresu UHF. Należy podkreślić  
w tym miejscu, że z punktu widzenia projektowanego układu pomiarowego nie jest 
istotny typ wyładowania. Jako kompletny system monitoringu może być uwzględniona 
również funkcja identyfikacji wnz, jednak powinny być dobrane wtedy inne typy anten 
składających się na matryce. 

Dalsze badania i prace projektowe zakładają zbudowanie matrycy składającej 
się z anten mikropaskowych i podjęcie próby lokalizacji przy jej pomocy wyładowań 
niezupełnych. Dotychczasowe osiągnięcia pozwalają sądzić, że połączenie 
zaprezentowanych metod z techniką estymacji kierunku nadejścia sygnału jest 
zasadne i może znaleźć zastosowanie w przemyśle. 
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WYBRANE KONSTRUKCJE ANTEN WYKORZYSTYWANYCH DO  
DETEKCJI WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH W TRANSFORMATORACH 

 
 

SELECTED STRUCTURES OF ANTENNAS USED FOR DETECTION  
OF PARTIAL DISCHARGES IN TRANSFORMERS 

 
 

Cyprian Szymczak, Wojciech Sikorski, Krzysztof Siodła 
Politechnika Poznańska 

 
 
 

Streszczenie. Artykuł podejmuje tematykę detekcji i monitoringu zjawiska wyładowań 
niezupełnych (wnz). W pracy przedstawiono konstrukcję oraz wyniki symulacji anten, 
które mogą zostać zastosowane do rejestracji sygnału pochodzącego od wnz w zakresie 
ultra wysokich częstotliwości (UHF). Ponadto przedstawione zostały prototypowe 
konstrukcje anten UHF, których konstrukcję zoptymalizowano pod względem 
dopasowania parametrów geometrycznych i parametrów czułości anteny. Głównym 
parametrem określającym skuteczność anten jest napięciowy współczynnik fali stojącej 
VSWR, który był kluczowym parametrem podczas projektowania konstrukcji anten UHF. 
W projektowaniu anten uwzględniono wymiar okna rewizyjnego transformatora 
energetycznego, w którym montowane są anteny UHF. 
 
Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, antena UHF, diagnostyka transformatora 
energetycznego 
 
Abstract. The subject of the article is detection and monitoring of the phenomenon of 
partial discharge (PD). The paper presents the design and simulation results of antennas 
that can be used for registration of the signals from the PD in the field of ultra high 
frequencies (UHF). In addition, the article presents a prototype UHF antenna 
constructions, the design of which has been optimized in terms of matching the geometric 
parameters and parameters of the antenna sensitivity. The main parameter determining 
the efficiency of the antennas is a voltage standing wave ratio VSWR, which was a key 
factor in the construction of UHF antennas. In procedure of antenna designing, dimension 
of inspection window in power transformer was taken into account. In this window the 
UHF antenna will be mounted.  
Keywords: partial discharge, UHF sensors, power transformer diagnostics 

 
 
Wstęp 
 

W systemie elektroenergetycznym znajdują się urządzenia przesyłu  
i dystrybucji energii elektrycznej, które pracują bez przerwy zapewniając dostawę 
energii do odbiorców. Transformator energetyczny daje możliwość zmiany napięcia co 
umożliwia przesył energii elektrycznej na duże odległości. Niestety, wysokonapięciowy 
układ izolacyjny znajdujący się wewnątrz transformatora narażony jest na 
występowanie groźnego zjawiska wyładowań niezupełnych (wnz). Destruktywne 
działanie wnz może spowodować trwałe uszkodzenie izolacji i doprowadzić do 
zniszczenia transformatora energetycznego, co wiąże się z przerwami w dostawie 
energii elektrycznej oraz poważnymi stratami finansowymi.  

Obecnie prowadzone badania nad metodami monitoringu urządzeń 
elektroenergetycznych koncentrują się na budowie systemów detekcyjnych, które mają 
za zadanie wykrycie podwyższonej aktywności wnz. Systemy tego typu opierają się na 
analizie zjawisk przemian fizykochemicznych generowanych przez wnz, takich jak: 



MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TRANSFORMATOROWA TRANSFORMATOR’17 

134 WYBRANE KONSTRUKCJE ANTEN WYKORZYSTYWANYCH DO DETEKCJI WYŁADOWAŃ ... 

analiza gazów rozpuszczonych w oleju (metoda DGA), detekcja fali emisji akustycznej 
(metoda EA) oraz fali elektromagnetycznej (metody elektromagnetyczne 
HF/VHF/UHF). Spośród metod elektromagnetycznych największe nadzieje wiąże się z 
metodą UHF, która jest obecnie najszybciej rozwijającą się techniką diagnostyki 
transformatorów energetycznych dużych mocy. 
 
 
1. Zjawisko wyładowań niezupełnych 
 

Wyładowaniem niezupełnym nazywane jest zjawisko powstające w 
wysokonapięciowych układach izolacyjnych, które jest determinowane przez wysokie 
natężenie pola elektrycznego w części obszaru izolacyjnego. Wyładowania niezupełne 
mogą emitować energię w takich postaciach jak: 

- energia cieplna, 
- energia świetlna, 
- energia chemiczna (wydzielanie gazów w wyniku rozkładu oleju 

transformatorowego, zwęglenie izolacji celulozowej), 
- energia mechaniczna (fale akustyczne), 
- impuls prądowy i towarzyszące mu fale elektromagnetyczne o częstotliwościach 

radiowych od kilku kHz (LF) do ok. 2-3 GHz (UHF).  
 
 
2. Detekcja wyładowań niezupełnych 
 

Metody detekcji wnz bazują na wykrywaniu energii emitowanej przez defekt 
występujący w wysokonapięciowym układzie izolacyjnym. Metody detekcji wnz dzieli 
się na dwie grupy: konwencjonalne (zgodne z założeniami normy PN-EN 60270) oraz 
niekonwencjonalne (termowizja, EA, DGA, UHF). W przypadku transformatorów 
energetycznych metody konwencjonalne mogą być stosowane wyłącznie w warunkach 
laboratoryjnych, gdyż są bardzo czułe na zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne 
(głównie wyładowania ulotowe z linii przesyłowych i przepięcia łączeniowe występujące 
na stacji energetycznej). Fakt ten przyczynił się do opracowania i rozwoju 
niekonwencjonalnych metod detekcji wnz, które ze względu na brak bezpośredniego 
sprzężenia układu pomiarowego z obwodem elektrycznym transformatora są w dużo 
mniejszym stopniu podatne na zewnętrzne zakłócenia. W przypadku omawianej w 
artykule metody UHF, anteny (detektory wnz) montowane są wewnątrz kadzi 
transformatora, która pełni w tym przypadku funkcję klatki Faradaya ekranującej od 
wspomnianych wyżej zakłóceń. Ze względu na sposób montażu spotyka się 
najczęściej dwie typowe konstrukcje anten, tj. anteny instalowane w oknie rewizyjnym 
transformatora oraz anteny instalowane w zaworze spustowym oleju. Pod względem 
logistycznym pierwsza konstrukcja anten ma tę przewagę, że do instalacji  
i uruchomienia systemu pomiarowego nie jest wymagane wyłączenie jednostki z ruchu. 
Z kolei anteny instalowane w oknach rewizyjnych ze względu na swoje stosunkowo 
duże wymiary i bliskie sąsiedztwo części aktywnej transformatora gwarantują dużo 
wyższą czułość detekcji zjawiska wnz. Dodatkowo należy podkreślić, że zamontowanie 
4 anten daje już możliwość przestrzennej lokalizacji defektu będącego źródłem 
wyładowań [1-3]. 
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3. Diagnostyczne pasmo częstotliwościowe 
 

Bezprzewodowy przesył informacji spowodował bardzo szybkie obciążenie 
pasma częstotliwości z zakresu UHF. Rozwijające się technologie prawie w całym tym 
zakresie korzystają z bardzo silnych nadajników nadawczych i odbiorczych. Działania 
te są niekorzystne w detekcji sygnału ultra wysokich częstotliwości pochodzących od 
wnz, ponieważ kadź transformatora nie stanowi jednolitej klatki Faradaya. 
Zainstalowane w urządzeniu izolatory przepustowe podłączone do linii wysokiego 
napięcia działają jak linie transmisyjne i wprowadzają zaburzenia do wnętrza kadzi, 
których źródłem mogą być: 

- radiowe stacje nadawcze (60-120 MHz), 
- nadajniki cyfrowej telewizji DVB-T (474-797 MHz), 
- nadajniki telefonii komórkowej GSM (890-960 MHz), 
- Internet bezprzewodowy LTE (791-862 MHz). 

Z kolei impulsy prądowe wyładowań niezupełnych występujące wewnątrz kadzi 
transformatora generują fale elektromagnetyczne w szerokim zakresie częstotliwości 
radiowych (do 1-2 GHz). Częstotliwość tych fal zależy w głównej mierze od rodzaju 
defektu i związanego z tym rodzajem wyładowania niezupełnego (np. wnz ślizgowe, 
wnz w pęcherzach gazowych w oleju, wnz międzyzwojowe itd.) [3]. 
 
 
4. Wybrane konstrukcje anten UHF do detekcji wyładowań niezupełnych 
 

Konstrukcja anteny musi być przede wszystkim dostosowana do warunków  
i środowiska w jakim będzie pracowała. W przypadku transformatorów energetycznych 
będzie to olej mineralny. W artykule przedstawione zostały konstrukcje anten UHF, 
które mogą być łatwo przystosowane do zamontowania w oknie rewizyjnym 
transformatora energetycznego. Konstrukcje w pierwszej kolejności zostały poddane 
matematycznej analizie symulacyjnej w programie 4nec2®. Przeprowadzone 
symulacje pozwoliły na przybliżoną analizę pracy anteny UHF. Na podstawie analizy 
komputerowej zostały wykonane prototypy anten UHF w formie nadruku na płytkach 
PCB. Powierzchnia anteny nie przekracza wymiaru 0,1 x 0,1 m. Na drodze symulacji 
wygenerowano charakterystykę: 

- współczynnika VSWR (ang. Voltage Standing Wave Ratio) w funkcji 
częstotliwości, 

- zysku anteny w funkcji częstotliwości, 
- kierunkową anteny. 

Napięciowy współczynnik fali stojącej VSWR jest głównym parametrem 
określającym skuteczności anteny zależnie od częstotliwości. Określa on dopasowanie 
impedancyjne anteny UHF do linii transmisyjnej.  

W niniejszym artykule zostały przedstawione dwie wybrane, najciekawsze  
z punktu widzenia analizowanych parametrów, konstrukcje anten, tj. antena fraktalna 
Hilberta oraz kołowo-krzyżowa (rys 1). 
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a)  b)  

Rys. 1. Konstrukcje anten UHF: a) fraktal Hilberta, b) antena kołowo-krzyżowa 
Fig. 1. Structures of UHF antennas: a) fractal Hilbert antenna, b) circular-cross antenna 

 
Omawiana w artykule antena fraktalna została skonstrułowana w oparciu  

o fraktal Hilberta czwartego rzędu, przy czym rząd fraktala wpływa bezpośrednio  
na liczbę częstotliwości rezonansowych, przy których antena oferuje największy zysk 
(rys. 2). Antena fraktalna Hilberta posiada sferyczną charakterystykę kierunkową  
(rys. 3). Energia wypromieniowywana z tej anteny jest równomiernie rozłożona  
we wszystkich kierunkach co oznacza, iż sygnały docierające z różnych kierunków 
będą rejestrowane z jednakowym wzmocnieniem. Z kolei z kształtu charakterystyki 
VSWR uzyskanej na drodze symulacji (rys. 4) wynika, iż antena charakteryzuje się 
dobrą skutecznością dla częstotliwości 530, 710, 960 i 1300 MHz. Kolejnym 
analizowanym parametrem jest średni zysk anteny w funkcji częstotliwości 
przedstawiony na rysunku 2. Z analizy wynika, że zysk anteny fraktalnej Hilberta 
przedstawia bardzo dobre właściwości odbioru sygnału w zakresie od 750 MHz do 
1250 MHz. Symulacje wykazały, że poza tym zakresem antena wykazuje silne 
tłumienie sygnału. 
 

 
Rys. 2. Zysk anteny fraktalnej Hilberta czwartego rzędu w funkcji częstotliwości  

– symulacja komputerowa 
Fig. 2. Power gain of fractal Hilbert antenna of the fourth order as a function of frequency  

– computer simulation 
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Rys. 3. Charakterystyka kierunkowa anteny fraktalnej Hilberta – symulacja komputerowa 

Fig. 3. Characteristics of directional fractal Hilbert antenna – computer simulation 
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Rys. 4. Wartości współczynnika VSWR w funkcji częstotliwości otrzymane  

dla anteny fraktalnej Hilberta czwartego rzędu 
Fig. 4. The values of the VSWR versus frequency obtained with the  

Hilbert fractal antenna of the fourth order 
 

Drugą konstrukcją jaka została poddana symulacji komputerowej była antena 
kołowo-krzyżowa, której zdjęcie przedstawiono na  rysunku 1b. Antena została opisana 
na okręgu o promieniu 0,05 m oraz posiada charakterystyczne wcięcia o wymiarach 
0,01x0,04 m. 

Przedstawiona na rysunku 5 charakterystyka kierunkowa anteny kołowo-
krzyżowej jest podobna do charakterystyki anteny fraktalnej Hilberta. Antena ta 
posiada również charakterystykę sferyczną, jednakże nie jest ona tak dookólna jak  
w przypadku anteny fraktalnej. Antena kołowo-krzyżowa wypromieniowuje o około 7 dB 
więcej energii wzdłuż osi promieniowania maksymalnego w stosunku do anteny 
fraktalnej Hilberta.  
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Rys. 5. Charakterystyka kierunkowa dla anteny kołowo-krzyżowej – symulacja komputerowa 

Fig. 5. Directional characteristics of the circular-cross antenna – computer simulation 
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Rys. 6. Wartości współczynnika VSWR w funkcji częstotliwości dla anteny kołowo-krzyżowej  

– symulacja komputerowa 
Fig. 6. The values of VSWR versus frequency for the circular cross-antenna – computer simulation 

 
Charakterystyki przedstawione na rysunku 6 i 7 przedstawiają wartości 

współczynnika VSWR w funkcji częstotliwości. Antena koło-krzyżowa, podobnie jak 
poprzednio przedstawiana konstrukcja, posiada wiele częstotliwości rezonansowych,  
w których ma wysoką skuteczność. Charakterystyka zysku, zależnie od częstotliwości, 
wykazuje dodatnie wartości parametru wzmocnienia w przedziale od 350 MHz do 1250 
MHz, zaś duża tłumienność sygnału występuje dla częstotliwości ok. 1300 MHz. 
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Rys. 7. Zysk anteny w funkcji częstotliwości dla anteny kołowo-krzyżowej – symulacja komputerowa 

Fig. 7. Antenna power gain as a function of frequency for the circular-cross antenna  
– computer simulation 

 
 
5. Wykonanie i testowanie prototypowych anten UHF do detekcji wnz 
 

W oparciu o omawiane wcześniej wyniki symulacji zostały wykonane prototypy 
anten UHF. Fizyczne anteny UHF poddane zostały badaniom laboratoryjnym przy 
użyciu analizatora widma typu ZVL Vector Network Analyzers firmy Rohde & Schwarz. 
Wyniki badań wykazały, że antena fraktalna Hilberta, w porównaniu do wyników 
uzyskanych na drodze symulacji, charakteryzuje się jeszcze lepszym dopasowaniem 
impedancyjnym do linii transmisyjnej w paśmie od 800 do 2000 MHz (rys. 8). Równie 
zadowalające wyniki pomiarów uzyskano dla anteny kołowo-krzyżowej. Analiza 
wartości współczynnika VSWR potwierdziła wielorezonansowy (wielopasmowy) 
charakter anteny (rys. 9). Cecha ta jest niezwykle użyteczna, gdyż pozwala na 
opracowanie selektywnej anteny, która będzie posiadała dużą czułość detekcji 
wybranego typu wyładowań niezupełnych (np. wysokoenergetycznych wyładowań 
ślizgowych) przy jednoczesnej filtracji zewnętrznych zakłóceń radiowych 
występujących w danym paśmie.  
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Rys. 8. Zmierzone wartości współczynnika VSWR w funkcji częstotliwości  

dla prototypu anteny fraktalnej Hilberta 
Fig. 8. The measured values of VSWR coefficient versus frequency  

for the prototype Hilbert fractal antenna 
 

 
Rys. 9. Zmierzone wartości współczynnika VSWR w funkcji częstotliwości  

dla prototypu anteny kołowo-krzyżowej 
Fig. 9. The measured values of VSWR coefficient versus frequency  

for the prototype circular-cross antenna 
 
 
6. Testy laboratoryjne 
 

Prototypy anten UHF zostały poddane badaniom w laboratorium 
wysokonapięciowym. W tym celu zestawiono układ elektrod, w którym generowano 



MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TRANSFORMATOROWA TRANSFORMATOR’17 

WYBRANE KONSTRUKCJE ANTEN WYKORZYSTYWANYCH DO DETEKCJI WYŁADOWAŃ ... 141 

wyładowania ślizgowe w izolacji papierowo-olejowej. Źródło wyładowań niezupełnych 
oraz badane konstrukcje anten zostały umieszczone w modelu kadzi transformatora 
wypełnionego olejem mineralnym. 
 

 
Rys. 10. Schemat stanowiska pomiarowego 
Fig. 10. The scheme of measurement set-up 

 
Rejestrację sygnałów pochodzących od wnz wykonano przy użyciu 

czterokanałowego oscyloskopu typu MDO 3600 firmy Tektronix o 1 GHz paśmie 
przenoszenia. Urządzenie posiada również wbudowany analizator widma (od 9 kHz do 
3 GHz). 

Przykładowe przebiegi czasowe zarejestrowanych sygnałów UHF 
pochodzących od wyładowań ślizgowych przedstawiono na rysunku 11. Porównując 
przebiegi czasowe stwierdzono, że amplituda impulsów rejestrowanych przez antenę 
fraktalną była o ok. 20-30% wyższa od amplitudy impulsów rejestrowanych przez 
antenę kołowo-krzyżową. Może to wynikać z faktu, że antena fraktalna posiada nieco 
większą powierzchnię czynną.  Również czas trwania impulsów był różny dla obu 
anten i wynosił odpowiednio 1,2 µs dla anteny fraktalnej i 0,8 µs dla anteny kołowo-
krzyżowej. 
 

 
Rys. 11. Przykładowe przebiegi czasowe impulsów wnz ślizgowych zarejestrowanych  

przez antenę fraktalną Hilberta (a) i antenę kołowo-krzyżową (b) 
Fig. 11. Exemplary waveforms of pulses originated from creeping (surface) discharges 

registered by Hilbert fractal antenna (a), and circular-cross antenna (b) 
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Zarejestrowane przebiegi czasowe wnz zostały następnie poddane analizie 
częstotliwościowej w programie  MATLAB. Z analizy charakterystyk FFT obu anten 
wynika, że wyładowania ślizgowe generują sygnał w następujących pasmach 
częstotliwościowych: od 100 do 120 MHz, od 150 do 190 MHz oraz od 280 do  
310 MHz (rys. 12). Dodatkowo dla anteny kołowo-krzyżowej można zauważyć, że 
część energii impulsów wnz ślizgowych przenoszona jest w paśmie od 450 do  
510 MHz. Warto podkreślić, że otrzymane charakterystyki w dużym stopniu pokrywają 
się z charakterystykami częstotliwościowymi dla wyładowań ślizgowych 
przedstawionych w publikacji [4]. 
 

 
Rys. 12. Analiza częstotliwościowa sygnałów generowanych przez wnz ślizgowe  

dla anteny fraktalnej Hilberta (a) i anteny kołowo-krzyżowej (b) 
Fig. 12. Frequency analysis of signals generated by creeping (surface) discharges  

for Hilbert fractal antenna (a) and circular-cross antenna (b) 
 
 
7. Podsumowanie 
 

W artykule zaprezentowano wybrane konstrukcje anten UHF, które można 
zastosować jako detektory wyładowań występujących w układzie izolacyjnym 
transformatora energetycznego. Przeprowadzone symulacje komputerowe oraz testy 
laboratoryjne wykazały, że zarówno antena fraktalna Hilberta jak i antena kołowo-
krzyżowa, ze względu na swoją wielopasmowość, są bardzo obiecującą i rozwojową 
konstrukcją, szczególnie w kontekście budowanego przez autorów systemu 
monitoringu wnz w transformatorach energetycznych wysokiego napięcia.  

Celem dalszych prac będzie opracowanie konstrukcji anteny zoptymalizowanej 
do detekcji najbardziej niebezpiecznych, wysokoenergetycznych wyładowań 
ślizgowych i międzyzwojowych. Ponieważ badania laboratoryjne wykazały, że 
amplituda rejestrowanych sygnałów UHF pochodzących od wnz jest niestety niewielka 
(rzędu kilkudziesięciu mV), dlatego też przyszła konstrukcja anteny zostanie 
zintegrowana ze specjalnie zaprojektowanym układem niskoszumowego, 
szerokopasmowego wzmacniacza UHF.  
 
Artykuł finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu 
Badań Stosowanych w ramach projektu PBS3/A4/12/2015 pt. ”System monitoringu 
wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym oparty na wykorzystaniu 
metod EA, HF i UHF”. 



MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TRANSFORMATOROWA TRANSFORMATOR’17 

WYBRANE KONSTRUKCJE ANTEN WYKORZYSTYWANYCH DO DETEKCJI WYŁADOWAŃ ... 143 

Literatura 
[1] Polak F., Sikorski W., Przegląd metod lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych 

w transformatorach energetycznych, Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja 
dla Bezpieczeństwa”, 2014, 604-916 

[2] Polak F., Sikorski W., Siodła K., Lokalizacja źródeł wyładowań niezupełnych przy 
użyciu matryc sensorowych, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 10/2014, 74-77 

[3] Subocz J., Transformatory w eksploatacji, Rejestracja wyładowań niezupełnych 
w zakresie bardzo wysokich częstotliwości (UHF), Wydawnictwo Energo-
Complex Chorzów 2007 

[4] Raja K., Devaux F., Lelaidier S., Recoginition of Discharge Sources Using UHF 
PD Signatures, Electrical Insulation Magazine, IEEE, 2002, 8-14 

[5] Ye Hai-feng, Qian Yong, Dong Yue, Sheng Ge-hao, Jiang Xiu-chen, 
Development of multi-band ultra-high-frequency sensor for partial discharge 
monitoring based on the meandering technique, IET Science, Measurement and 
Technology, 2014, 327-335 

[6] Jian Li, Tianyan Jiang, Changkui Cheng, Hilbert Fractal Antenna for UHF 
Detection of Partial Discharges in Transformers, IEEE Transactions on 
Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 20, No. 6, December 2013 

[7] Lopez-Roldan J., Tang M., Gaskim T., Design and Testing of UHF Sensors for 
Partial Discharge Detection in Transformers, International Conference on 
Condition Monitoring and Diagnosis, Beijing, China, April 21-24, 2008 

[8] PN-EN 60270:04.2003, Wysokonapięciowa technika probiercza, Pomiary 
wyładowań niezupełnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TRANSFORMATOROWA TRANSFORMATOR’17 

144 WYBRANE KONSTRUKCJE ANTEN WYKORZYSTYWANYCH DO DETEKCJI WYŁADOWAŃ ... 

 
 
 
 
 
 
 



MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TRANSFORMATOROWA TRANSFORMATOR’17 

ZNACZENIE NISKIEGO STOPNIA POLIMERYZACJI IZOLACJI PAPIEROWEJ W TRANSFORMATORACH 145 

ZNACZENIE NISKIEGO STOPNIA POLIMERYZACJI  
IZOLACJI PAPIEROWEJ W TRANSFORMATORACH 

 
 

SIGNIFICANCE OF LOW DEGREE OF POLYMERIZATION  
OF PAPERS IN TRANSFORMERS 

 
 

Ledicia Salgado, Alfonso de Pablo 
TJH2b Spain 

 
 
 
Introduction 
 
It is well known that cellulosic paper is the weakest component of transformers. Normal 
aging or abnormal overheating of paper insulation in transformers depends on ambient 
temperature, oil condition (acidity and sludge), loading experience and design 
parameters. These processes reduce its degree of polymerization (DP), and its tensile 
strength. 

It is usually considered that the end-of-life of transformers is reached when the DP of 
paper reaches a value of 200 units and its tensile strength is ~40% of initial value. This 
is based on the assumption that tensile strength is then too low to resist the mechanical 
vibrations and electromechanical forces produced by external short circuits in 
transformers.  
 
This assumption, however, is not supported by actual observations as there are a 
number of reports of transformers having DP values between 250 and 75, which were 
still operating normally without failure at these low DPs, even after they had been 
subjected to external short circuits or transported.  

On the other hand, due to the inaccessibility of cellulosic paper from outside the 
transformer, the degree of polymerization is usually estimated from the concentration of 
furans, mainly 2-furfuraldehyde, dissolved in the oil. 

In the scientific literature, a number of procedures for the estimation of the degree of 
polymerization of paper have been published. However, results shall to be considered 
with due regard because all these methods have some shortcomings that make this a 
difficult task. 
 
 
Transformer End-of-Life 
 
It is a general belief that mineral oil filled power transformers are designed to operate 
reliably for up to 40 years. However, there are many worldwide installed transformers 
operating well beyond such age. Therefore, transformer end-of-life should not be 
simply indicated by the designed 40 years but determined by the insulation system 
end-of-life. 

Normal aging or abnormal overheating of paper insulation in transformers depends on 
ambient temperature, oil condition (acidity and sludge), loading experience and design 
parameters. These processes reduce its degree of polymerization (DP), and its tensile 
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strength. Ageing processes cause not only changes in the mechanical strength of 
paper, but also in its dielectric properties, e.g. conductivity. 

It is usually considered that the end-of-life of transformers is reached when the DP of 
paper reaches a value of 200 and its tensile strength is ~40% of initial value [1]-[3]. 
This is based on the assumption that tensile strength is then too low to resist the 
mechanical vibrations and electromechanical forces produced by external short circuits 
in transformers.  

This assumption, however, is not supported by actual observations in transformers [4]. 

The lower-than-expected failure rate of transformers with a paper DP value below 200 
(Table 1) can be explained by the structure of paper at these low DPs, and by the 
mechanical forces occurring within transformers in service [5]. 

Cellulose, the main ingredient of paper, is a natural polymer containing approximately 
1200 monomer units of glucopyranose (C6O5H10). Its molecular chain length is roughly 
1 µm and its molecular weight around 200,000, low compared to many common 
polymers. The high tensile strength of cellulose originates in the extensive hydrogen 
bonds between the polymer chains. Supramolecular fibers of cellulose are thus formed, 
600 to 2000 µm long and about 20µm in diameter, depending on the type of wood 
used. These supramolecular fibres contain several hundreds or thousands of individual 
polymer chains. 

Thermal degradation of cellulose in transformers breaks the individual polymer chains 
into smaller chains, reducing the DP of paper from 1200 to 600 after one scission of the 
chain, and the length of the supramolecular fibers from 600 to 300 µm. 

Even though short cellulose fibers at very low DPs have lost most of their initial tensile 
strength, they still have a high resistance to compression, acting as reinforcing fillers in 
the degraded cellulose, like mineral particles or glass fibers in paints and plastics. 

A transformer experiencing normal ageing, without electrical or dielectric deficiencies, 
is not at the end of its service lifetime when it reaches a calculated or measured low 
DP. However, if it is to continue operating normally, it is essential  that there be no 
indication of electric or dielectric deficiency within it or its components, e.g., bushings 
and OLTCs, and that the network be stable.  
 
Keeping transformers with very low paper DPs and no abnormal gassing in service 
would not significantly increase the risk of failure (otherwise those listed in Table 1 
would have failed), and would save considerable amounts of capital investment. Trying 
to extend the life of high power electrical equipment is a worldwide trend. The US and 
France, for example, have decided to extend the life of their nuclear power plants well 
beyond the 40 years for which they were initially licenced to operate [6]. 
 
 
Studies on paper degradation 
 
Since the discovery of furfural dissolved in the oil of failed transformers in the 1980´s, 
the analysis of furanic compounds has been a major tool to characterize the thermal 
degradation of solid insulation in power transformers. Solely related to the degradation 
of paper, furanic compounds are able to provide information on the condition of 
cellulosic paper. But usefulness of such information depends on how furan content 
dissolved in the oil is related to specific paper properties such as Degree of 
Polymerization (DP). However, this relationship is not evident and many researchers 
have tried to establish it.  
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Owing to the inaccessibility of winding papers from outside the transformer, most of the 
first studies on paper degradation and furans formation were carried out in the 
laboratory. This has the advantage that the amounts of paper and oil used in the 
experiments are accurately known, but extrapolation to real transformers shall be done 
with due regard. 

In a cooperative study involving several European laboratories, CIGRE TF 15.01.03 
found a clear relationship between furans formation and DP, as shown in Figure 1 [7], 
despite some data scattering, probably due to outliers. 
 

Table 1 – Transformers with very low DP of paper and no failures, several operating at high 
voltages and power ratings (MVA). Most of the DP values, initially calculated using the furans 
content of the transformer oil, were confirmed by measurements on paper samples taken from 

the transformers. 

DP  Company Reference Date Transformers Comments 
150-220 NTPC (IN) Chakraborty 2006-

2013 
5 No failure on account of low DP 

87 Alliant (US) Baldyga 2009 1 No failure 
 HQ (CA) Foata 2010 Several Has never seen a failure  

because of low DPs 
 EDF (FR) Paulhiac 2010 Several Has never seen a failure  

because of low DPs 
150 ERDF (FR) Bellesort 2010 1 Survived external short circuits,  

transport 
140 FKH (CH) Knab 2011 1 No failure due to this  

low DP in windings 
100 TjH2b (US) Hanson 2011 Several No failure 

<200 VPDiagnose (SE) Arvidsson 2011 Several No failure 
100-250 Hydro One 

(CA) 
Figuerola 2011 25 5 failed, but for other reasons  

(high moisture, rusting, leaks) 
100 NL Salverda 2012 1 No failure 
75 Transfo Service 

(FR) 
François 2012 1 No failure 

(2-FAL = 13 ppm) 
<100 Ameren (US) Bizoff 2013 1 No failure 

(2FAL = 14 ppm) 
280 Sonelgaz 

(ALG) 
Benlahneche 2013 3 +  Moved several times 

without reclamping 
150 Austr. /NZ Wright 2013 Several No failure 
250 EDF (FR) Alzieu 2013 1 Failure occurred in paper with  

DP 400/ 800, not 250 
200 EIMV (SL) Gradnik 2013 1 No failure 
150 NZ Bhumiwat 2013 1 Darkened paper, no failure,  

10,845 ppm CO2 
170 HQ (CA) - 2014 At least 1 No failure 
173 EDF (FR) Alzieu 2014 1 Dielectric failure of  overheated 

paper, not due to the low DP 
145 Elma (IT) Amirouche 2014 2 No failure (in Congo) 
110 EPSA (COL) Jaimes 2015 5 In 2005, these 5 transformers 

had a DP of 200. They were kept 
in service and were still 

operating normally without failure 
in 2015 with a DP of 110. 

210 Polimeri Europa 
(IT) 

de Pablo 2015 1 No failure (2FAL ~ 4 ppm) 
even after filtering the oil at low 

oil flow. (case of 2003) 
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5 No failure (2FAL ~ 4 ppm in 5 
units; ~ 2.5 ppm in 1 unit with 0.3 

acidity, 60% load at 40°C 
ambient temp.) 50-200 Israel Electric (IL) Grisaru 

[58] 2016 30 30 transformers with 2FAL 
between 9 and 110 ppm (22 

above 40 ppm), still operating 
normally 

 

 
Figure 1 – Relationship between furan formation and DP in laboratory ageing tests 

 
First degradation models were developed by Burton himself and Vuarchex and were 
based on the statistical correlation between furfural and DP after laboratory studies [8]. 
These methods were later refined by Chendong [9] who had the opportunity to work 
with samples taken from transformers in service. Table 2 show the formulas used by 
these models. 
 

Table 2 – Earliest degradation models 

[2-FAL] is concentration (mg/kg oil) of furfural in oil 
DP is Degree of polymerization 

Burton log[2FAL] = 2,5 – 0,005 DP 
Vuarchex log[2FAL] = 2,6 – 0,0049 DP 
Chendong log[2FAL] = 1,51 – 0,0035 DP 

 
In 2003 Stebbins modified Chendong formula, for transformers without thermally 
upgraded paper, as shown in Table 3 [10]. 
 

Table 3 – Stebbins relationship 
Stebbins DP = (log([2FAL] x 0,88) – 4,51) / -0,0035 

 
Figure 2 shows how all these models compare. When comparing the formulas from the 
models derived from laboratory data (Burton and Vuarchex) with those derived from 
transformers in service (Chendong and Stebbins) it can be seen that, for the same 
amount of dissolved furfural, laboratory models estimate higher DP values than real 
transformers models. A possible explanation can be certain thermal instability of 
furfural inside the transformer. 
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Figure 2 – Comparison of different models. 

 
After the work carried out by CIGRE TF15.01.03, De Pablo proposed a model based 
on the yield of the reaction Cellulose → Furfural + By-products (mainly water, carbon 
oxides and sugars) [11]. In the transformer operating temperatures (100 – 150 °C), the 
yield of such reaction was observed to be around 30%. 

In the laboratory, it can be demonstrated that the amount of furfural formed during 
ageing experiments is given by: 

  
(1)

 
where 162 is the molecular weight of anhydroglucopyranose (the monomer that forms 
cellulose), 96 is the molecular weight of furfuraldehyde, DP0 is initial degree of 
polymerization, DPt is the DP at any time, 0,3 is reaction yield (30%) and 106 is 
conversion factor µg to g.  

Assuming that for most transformers the ratio weight of oil to weight of winding paper is 
25, furfural concentration and DP are related by the formula given in Table 4 [8]. 
 

Table 4 – Models based on reaction yield 
[2-FAL] is concentration (mg/kg of oil) of furfural in oil 

DP is Degree of polymerization 
De Pablo DP = 7100 / (8,88 + [2FAL]) 

 
It should be noted that cellulose undergoes a change in activation energy as long as 
temperature increases, due to the existence of competitive reactions [12]. At such 
temperatures (i.e. higher than 150ºC), the reaction yield is much higher [13], thus the 
formula in Table 4 is only valid for transformer temperatures in the range 100 – 150 °C. 

Siemens researchers have also investigated the formation of furfural during laboratory 
experiments. Unfortunately, they did not describe their numerical formula or other 
algorithms of their model. Just only said that “De Pablo and Siemens are similar in 
nearly each 2FAL concentrations but Siemens starts at higher DP-values and ends at 
lower DP-values [14]”. 

The influence of the type of paper, normal Kraft or thermally upgraded (TU) paper, in 
the formation of furans have been investigated by several researchers. It is sometimes 
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mentioned that furans formation cannot be used in the case of TU paper, because it is 
too small to be detectable. This is not supported by observations, which show that 
furans formation is quite similar with TU and regular Kraft paper, when similar DPs of 
paper are reached. Probably this assumption comes after Sans [15] published a survey 
on furans formed by TU insulated transformers reporting furans concentrations in ppb 
(parts per billion) rather than ppm (parts per million, 1 ppm = 1.000 ppb).   

In 2006, Prevost stated: The results of this study supported the theory that there is a 
relationship between the concentration of 2-Furaldehyde and the DP of paper. There 
was no difference in this relationship between thermally upgraded and non-thermally 
upgraded paper [16]. 

Lower levels of furans are formed in transformers using TU paper simply because TU 
paper degrades more slowly than regular Kraft paper does and therefore reaches low 
DPs more slowly [17]. 

However, all these degradation models have systemic shortcomings very difficult or 
absolutely impossible to overcome.  
 
 
Shortcomings 
 
From Figure 2 is evident that different models lead to different DPs for the same 
amount of dissolved furfural in oil. Question then is: what are the reasons for these 
different DPs estimations? 

There are some answers to this question that can be summarized as follows: 
‐ Uncertainties in DP measurements; 
‐ Uncertainties in defining the value of DP0 in formula (1) above; 
‐ Ignorance of the actual amount of paper that is being degraded at a given time; 
‐ Ignorance of transformer´s thermal profile; 
‐ Effect of oil treatments. 

 
 
Uncertainties in DP measurements 
 
During the work of old CIGRE TF 15.01.03, it was observed a large scattering in the 
measurement of DP values of a new paper sample used in degradation experiments, 
as shown in Table 5.  

Main reason for the scattering of results was that many laboratories failed in strictly 
following the test procedure described in IEC standard 450:1974 (edition in force by the 
time being).  

 
Table 5 – DP measurements of a new paper sample 

Lab DP (units) Remarks 
# 1 1550 As received 
# 2 1500 As received 
# 3 1150 Vacuum dried at rt 
# 4 1050 Vacuum dried at 80°C 
# 5 944 Vacuum dried at 70°C 

 
CIGRE TF 15.01.05 found that main discrepancy among laboratories and the standard 
was the way to prevent cellulose from being in contact with atmospheric oxygen during 
the solution process. Those laboratories that took care in avoiding contact of cellulose 
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with atmospheric oxygen reported the highest DP values, and other laboratories that 
did not, for instance using partially filled volumetric flasks, reported the lower DP 
values.  

Even when laboratories were instructed to carefully avoid contact between cellulose 
and atmospheric air, there were still large differences among laboratories. This 
uncertainty is very important when trying to correlate the degree of polymerization of 
paper with furfural concentration dissolved in oil or any other mechanical property of 
cellulosic paper. 
 

Table 6 – DP measurements of paper dissolved in absence of oxygen 
New paper Aged paper Lab Glass balls N2-purged Glass balls N2-purged 

# 1 1206 1206 664 621 
# 2 1125 1163 620 603 
# 3 1214 1281 657 669 
# 4 1303 1303 633 647 
# 5 918 1084 494 557 
# 6 1260 1215 725 665 
# 7 596 1174 152 606 
# 8 1197  854  
# 9 1291 1387 640 658 

 
 
Uncertainties in determining DP0 
 
In order to correlate furfural content dissolved in oil to DP, it is very important to know 
where the origin of the abscissa axis is. In other words, it is very important to determine 
the initial DP value (DP0). This is especially important in our model where DP0 is part of 
equation (1). 

It is generally accepted that new papers, after drying and impregnating process, have a 
DP of about 1.200 units. But it is also known that between DPs of 1200 and about 800 
DP decreases very quickly without furans formation, as shown in Figure 3 [8]. 
 

 
Figure 3 – Furans formation during cellulose ageing 
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Stebbins also observed this phenomenon and wrote: “Finally, as mentioned earlier, use 
of a linear relationship between life remaining or life used and DP, with a “beginning 
life” value for DP of 1200 is not completely appropriate. New paper before being 
installed in a transformer typically has a degree of polymerization of 1200 to 1400. After 
factory drying and assembly, our experience is that a new paper in a new transformer 
has a DP of 800 to 1200, and it is usually more appropriate to figure life assessment 
based on changes from the lower limit of this range” [10]. 

In our opinion, most likely reason of this behavior is the scission of “weak leaks” 
present in cellulose and other polysaccharides [18]. 
 
 
Ignorance of the actual amount of paper degraded at a given time 
 
Major shortcoming of the use of furfural content in oil to estimate the DP of paper is the 
ignorance of the actual amount of paper that is carrying out degradation at any given 
time, and thus is responsible for such (or majority of) furfural analyzed. 

In laboratory studies, amounts of paper and oil are precisely measured and, in most 
aging devices, all the paper is degraded with the same extension. In these 
experiments, unit for furans concentrations are mg of furan / kg of paper. However, 
during oil analysis by HPLC (or any other suitable method), units are mg of furans / kg 
of oil and laboratories only get just one result, irrespective of the amount of paper 
which is being degraded at any time. 

On the other hand, different transformers have quite different ratios of weight of oil to 
weight of winding paper. Examination of a number of core transformer designs 
manufactured in Italy from 1970 to 1990 provided the values for such ratio (R) shown in 
Table 7. 

 
Table 7 – Ratio oil/paper (w/w) in Italian core transformers 

Voltage (kV) Power (MVA) Duty R 
420 370 Step-up 20 
240 180 Step-up 24 
420 250 Transmission 26 
220 100 Transmission 46 
130 30 - 40 Distribution 38 - 45 

 
Typically, the amount of winding paper which is being degraded at any time in a 
hotspot has been estimated to be in the range 2% to 10% [19], although this range 
seems to be too wide to be precise.  

With this data, the formula of Table 4 must be modified according to the amount of 
degraded paper. In the worst case, a weight of oil / weight of paper ratio of 4, the 
estimation of degree of polymerization of paper, according to De Pablo´s model, within 
this range of degraded paper is shown in Table 8 and Figure 4. 
 

Table 8 – De Pablo´s formulas for different ratios of degraded paper 
% degraded 

paper 
Formula 

100% DP = 37000 / (46,3 + [2FAL]) 
10% DP = 3700 / (4,6 + [2FAL]) 
5% DP = 1850 / (2,3 + [2FAL]) 
2% DP = 740 / (0,925 + [2FAL]) 
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Figure 4 – Estimation of DP as a function of degraded paper 

 
In other words, should a laboratory gets, for instance, a furfural value of 1 mg/kg of oil, 
according to the models DP of paper would be some value between 660 units, if as 
much as 10% of paper is being degraded, and 384 units if all this 1 ppm of furfural 
comes from only 2% of the winding paper (see figure 5). 
 

 
Figure 5 – Estimation of DP for a value of 1 ppm 2FAL 

 
Methods based on statistics, in other words, methods that correlate DP with the 
logarithm of furfural concentration, simply do not consider the amount of degraded 
paper. 
 
 
Ignorance of transformer´s thermal profile 
 
When an insulating oil is analyzed in the laboratory, only one 2FAL dissolved in the oil 
measured concentration is obtained, but always there is an almost infinite number of 
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DPs of paper in the transformer. These DPs depend upon the transformer thermal 
profile. 

Investigation of thermal profiles, in terms of DP of paper, is a difficult task because 
transformers can only be inspected during scraping after they have been put out of 
service. However, a number of studies on this subject has been published in the 
scientific literature. 

Figure 6, for instance, shows the study carried out on a 110/20 kV, 31.5 MVA 
substation transformer that was built in 1958 and had been in service in Germany for 
almost 50 years [20]. 

As expected, DP of cellulosic paper is higher at the bottom of the transformer, where 
temperatures are lower, and, in general, DP is higher at the top of the transformer, 
where temperatures are higher. 

It also can be seen some differences between the inner and the outer layers. This is 
because the inner layers are damaged because the vicinity of the hot copper 
conductor, and the outer layers are degraded because the corrosive action of oil by-
products, mainly acids. It has been observed that large-molecular weight acids, 
naphthenic, stearic, have no or very little effect on cellulose degradation, but low-
molecular weight acids, formic, acetic, have a dramatic influence in cellulose 
degradation [21]. 
 

 
Figure 6 – Distribution of DP over winding height, HV and LV windings  

 
 
Effect of oil treatments  
 
The relationship between furfural content and DP is sometimes suddenly broken. This 
inevitably happens when the oil is submitted to a treatment. Degassing the oil partially 
removes furfural because furfural is relatively volatile. Oil reclamation with Fuller´s 
earths almost completely removes furfural because its polarity. The same happens 
during oil replacement, because part of the furfural is absorbed on paper and after oil 
replacement part of this furfural is dissolved again by the new oil [35]. 
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A suitable solution for assessing the condition of transformers whose oil has been 
treated, reclaimed or changed could be as follows: immediately before treatment 
analyze furfural content in the oil (reading A), then proceed with the treatment, one 
week after the treatment (to be sure that equilibrium has been reached restored) 
analyze again furfural content in the oil (reading B). For subsequent analysis, the value 
A-B shall be summed up to the result of furfural analysis. 

Should the oil be treated more times, this procedure is repeated as many times as 
required, i.e. equivalent furfural concentration = (A-B) + (C-D) + (E+F) + … 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Since the discovery of furfural dissolved in the oil of failed transformers in the 1980´s, 
the analysis of furanic compounds has been a major tool to characterize the thermal 
degradation of solid paper insulation in power transformers. But usefulness of such 
information depends on how furan content dissolved in the oil is related to specific 
paper properties such as Degree of Polymerization (DP). However, this relationship is 
not evident.  

On the other hand, estimation of DP of papers is always difficult because there is a 
number of uncertainties, thus proper engineering judgement shall be exercised for a 
proper interpretation of results. 

Based on observations presented in this paper, it is suggested that transformers with a 
paper DP of 200, including transformers operating at high voltages and power ratings 
(MVA), may be kept in service for several more years, for instance until the DP falls to 
150 or 100, without significantly increasing the risk of failure. In this way considerable 
capital investment can be postponed.  

This should be done only after carefully considering network conditions, and avoiding 
additional mechanical risks, e.g., not removing the oil from the transformers for 
inspection or repair, and not circulating the oil at high speeds. In addition, there should 
be no indication of an electric or dielectric fault in the transformer or its components, 
i.e., bushings and OLTCs. 

Poor quality of oil in degraded paper/oil insulation appears to be a more important 
factor leading to transformer failure than low paper DP. It is therefore critical to 
maintain the oil in good condition throughout the life of a transformer, reclaiming the oil 
whenever necessary and possible. 
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POMIAR POJEMNOŚCI I REZYSTANCJI IZOLACJI MIĘDZYZWOJOWEJ  
UZWOJEŃ TRANSFORMATORÓW DETERMINUJĄCE NIEZAWODNOŚĆ 

 
CAPACITANCE AND RESISTANCE OF TURN-TO-TURN INSULATION  

- MEASUREMENTS IN TRANSFORMERS WINDINGS DETERMINING RELIABILITY 
 
 

Tadeusz Glinka, Jakub Bernatt 
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL 

 
 
 

Streszczenie. Pojemność Cz  i rezystancja  izolacji zwojowej uzwojeń transformatora  
są wykorzystywana w analizie rozkładów fali napięciowej na uzwojeniu przy przepięciach 
i w diagnostyce układu izolacyjnego. W artykule przedstawiono sposób pomiaru 
pojemności Cz i rezystancji Rz izolacji zwojowej uzwojenia transformatora. Pomiary 
przeprowadzono na  transformatorze suchym o mocy 160 kV A.  
Słowa kluczowe: transformator, pojemność izolacji zwojowej, rezystancja izolacji.  
 
Summary. Capacitance Cz and resistance Rz of turn-to-turn insulation of transformer 
windings are used in analysis of voltage wave distribution across the windings during 
overvoltages and in diagnostics of insulation system. The procedure for measuring 
capacitance Cz  and resistance Rz of transformer's winding turn-to-turn insulation is 
presented in the paper. The measurements were conducted with a dry-type transformer 
rated at 160 kV·A.  
Key words: transformers, capacitance insulation of turn-to-turn, resistance insulation. 

 
 
Wstęp 
 

Transformatory olejowe eksploatowane w energetyce, diagnozowane zgodnie z 
Ramową Instrukcją Eksploatacji [7], pracują bezawaryjnie 30 i więcej lat. Układ 
izolacyjny uzwojeń jest papierowo-olejowy o klasie cieplnej A (105 °C), Transformatory 
pracujące na farmach fotowoltaiczych, a także transformatory współpracujące z 
falownikami AC/AC wysokiej częstotliwości, charakteryzują się przyspieszonym 
starzeniem izolacji papierowo-olejowej. Ilustruje to przykład transformatora o 
parametrach znamionowych 670 kVA, 6/0,59 kV zasilający piec indukcyjny [3]. 
Wskaźniki analizy chromatograficznej oleju, po 5-ciu latach eksploatacji, były: CH2 = 
3528 (200), C2H6 = 6195 (170), C2H4 = 10860 (260), C3H8 = 2280 (30), C3H6 = 32720 
(40). W nawiasach podano wartości dopuszczalne. Ilorazy stężeń koncentracji gazów 
palnych (C2H2/C2H4<0,1; CH4/H2>1; 1< C2H4/C2H6<4) świadczą, że lokalnie 
temperatura izolacji osiągała wartość w przedziale 300 °C ÷ 700 °C. Zawartość 
związków furanu 2FAL w oleju transformatora = 6,96  > 5, wskazywała na bardzo 
wysoki stopień degradacji celulozy.  
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Rys.1. Przebieg napięcia między uzwojeniem nn, a kadzią transformatora olejowej [3] 

 
Wyniki te zwróciły naszą uwagę na izolacje zwojową, która standardowo w jest 

papierowa. Dokładne badania warunków pracy transformatora pozwoliły zidentyfikować 
przyczynę degradacji celulozy, a jest nią szybkość zmiany napięcia miedzy uzwojeniem i 
kadzią transformatora w czasie komutacji zaworów energoelektronicznych. W tym 
przypadku szybkość zmiany napięcia wynosiła około 115 V/µs – rys.1 . Impulsy te 
powtarzają się z częstotliwością komutacji zaworów energoelektronicznych i one 
determinują przyspieszone starzenie się papieru. Ma to związek z różnicą właściwości 
dielektrycznych oleju transformatorowego i celulozy. Na przykład stratność oleju 
transformatorowego reprezentowana przez tg  (w temp. 90oC i częstotliwości 
40÷60 Hz), a stratność celulozy tg  jest ponad jeden rząd większy.  

Także w energetyce transformatory i przekładniki pomiarowe narażone są na 
działanie różnego rodzaju przepięć. Przepięcia w sieci elektroenergetycznej 
generowane są przez wyładowania piorunowe i w czasie wyłączania dużych 
odbiorników energii, w szczególności transformatorów. Fale przepięciowe mają bardzo 
krótki czas działania i to powoduje, że napięcie to rozkłada się nierównomiernie wzdłuż 
uzwojenia. Maksymalny gradient napięcia występuje na początku uzwojenia i gradient 

ten zależy od współczynnika  .  Pojemność  i rezystancja  są 
parametrami izolacji głównej między uzwojeniem a kadzią transformatora, a  i Rz  
pojemnością i rezystancją izolacji zwojowej. Pojemność Cz i rezystancja Rz determinują 
odporność uzwojenia na zwarcie zwojowe. Znany jest sposób pomiaru pojemności  
wykonuje się go napięciem przemiennym o częstotliwości 50 Hz, przyłączając źródło 
napięcia między uzwojenie badane i kadź transformatora, zwykle uziemioną wraz z 
uzwojeniami pozostałymi zwartymi do kadzi. Znany jest także sposób pomiaru tg  
izolacji głównej [5]. Rezystancję  mierzy się napięciem stałym przyłączając źródło 
napięcia między uzwojenie badane i kadź transformatora, zwykle uziemioną wraz z 
uzwojeniami pozostałymi. Pomiar rezystancji  najczęściej wykonuje się induktorem. 
Pomiar pojemność  i rezystancji  izolacji międzyzwojowej nie jest autorom znany. 
Producenci transformatorów ograniczają się do obliczana pojemności międzyzwojowej 

. W transformatorach nowych bądź po remoncie parametry izolacji międzyzwojowej 
 i  należałoby pomiarowo wyznaczać.  

 
 
Oddziaływanie przepięć na izolację zwojową uzwojeń transformatora 
 

Izolacja uzwojenia transformatorów energetycznych jest standardowo 
papierowo – olejowa. Transformatory energetyczne są narażone na działanie przepięć: 
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generowanych przez pioruny i łączeniowych w sieci elektroenergetycznej. Fala 
napięciowa udarowa  generowana przez pioruny jest impulsowa. W teorii wysokich 
napięć impuls napięcia piorunowego  znormalizowano przyjmując czas narastania 
napięcia 1,2 µs i czas zanikania napięcia do połowy wartości maksymalnej 50 µs.  
Rozkład napięcia impulsowego   na uzwojeniu jest niejednorodny, a krótki czas 
trwania  oraz tłumienie powodują szybki jego zanik. Drugi rodzaj generacji fal 
napięciowych to przepięcia łączeniowe w sieci elektroenergetycznej. Indukcyjności, 
pojemności i rezystancje  sieci elektroenergetycznej powodują, że przepięcia 
łączeniowe mają charakter oscylacji tłumionych. Częstotliwość oscylacji mieści się w 
przedziale od 103 Hz do 104 Hz, a czas zanikania oscylacji wynosi około 5ms. 
Przepięcia łączeniowe w teorii wysokich napięć charakteryzuje się przez udar 
łączeniowy normalny.  Czas narastania udaru napięcia do szczytu Tp =250 µs i czas 
spadku napięcia do półszczytu T2 =2500 µs. Czas trwania przepięć łączeniowych jest 
wielokrotnie dłuższy od czasu impulsu piorunowego, ponadto przepięcia oscylacyjne 
tłumione  mają łagodniejszy rozkład gradientu napięcia na uzwojeniu. 

Rozkład napięcia na uzwojeniu transformatora, w czasie działania fali 
napięciowej , można zapisać równaniem przybliżonym [8]: 

  (1) 
gdzie: 

 ;  - wartość maksymalna fali napięciowej,  - wartość 
maksymalna fali odbitej, 

 – liczba zwojów uzwojenia,   - kolejny zwój położony w odległości  od punku 
zerowego uzwojenia, 

 – współczynnik tłumienia fali napięciowej jest funkcją parametrów: , 
 oraz rezystancji R i indukcyjności L uzwojenia, 

 – pulsacja fali napięciowej jest funkcją  i L. 
Rozkład napięcia na uzwojeniu  zależy od  jak na rysunku 2.  
Gradient napięcia na początku uzwojenia: 

  (2) 

 
Rys.2. Początkowy rozkład napięcia na uzwojeniu transformatora dla kilku wartości   
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Przy  napięcie na całym uzwojeniu jest jednakowe. Całe napięcie jest na 
izolacji głównej. Gradient napięcia na izolacji międzyzwojowej jest równy zero. Jest to 
układ korzystny. Dla  rozkład napięcia na uzwojeniu jest mniej korzystny. 
Największy gradient napięcia jest na początku uzwojenia i izolacja zwojów 
początkowych jest najbardziej narażona na przebicie. Czym  jest większe tym 
narażenie izolacji na przebicie jest większe.  

 Celem powyższych rozważań było wykazania, że w czasie różnego rodzaju 
przepięć działających na transformator, rozkład napięcia na uzwojeniu  jest 
determinowany przez  stosunek pojemności izolacji głównej transformatora  do 
pojemności izolacji zwojowych . Ważne jest zatem aby pojemności te umieć 
pomiarowo wyznaczyć. Pomiar pojemności  nie stwarza trudności. W następnym 
punkcie zostanie przedstawiony sposób pomiaru pojemności .  
 
 
Metodyka realizacji pomiarów 
 

Metodyka pomiarów polega na porównaniu energii zgromadzonej w 
indukcyjności L uzwojenia zasilanego prądem stałym I0 z energią przejętą przez 
pojemność Cz izolacji międzyzwojowej po skokowym wyłączeniu prądu [1] – rys.3.  
  (3) 

 
Rys.3. Wyłączenie prądu stałego skokowe bezłukowe 

 
Żeby równanie (3) było prawdziwe, to w czasie wyłączania prądu energia nie 

może być rozpraszana, a więc wyłączenie nie może być łukowe. Podstawowym 
problemem w tej metodzie jest wyłączenie prądu: bezłukowe, możliwie szybkie i 
powtarzalne. Warunków tych nie spełniają wyłączniki elektromechaniczne. Energia 
zgromadzona w indukcyjności uzwojenia ( )20,5 zL I  w czasie rozwierania obwodu, 
stykami mechanicznymi, zawsze wzbudza łuk bądź iskrę. Łuk powoduje, że przebieg 
prądu wyłączenia jest za każdym razem inny, a przebiegi napięcia są niepowtarzalne. 
Aby wyłączenie prądu było bezłukowe należy stosować wyłączniki elektroniczne o 
czasie przerywania prądu rzędu nanosekund. Taki wyłącznik zbudowaliśmy [2]. Na 
rysunku 4 pokazano rozwiązania wyłącznika elektronicznego jednostopniowego. 
Zastosowany tranzystor T1 wyłączający nie może mieć diody ochraniającej. Całe 
napięcie indukowane na uzwojeniu, po wyłączeniu prądu, jest na tranzystorze T1. 
Maksymalnie dopuszczalną wartość napięcia wyłączenia determinuje  zatem  
tranzystor. Z obecnie dostępnych na rynku tranzystorach, przydatnych do tego celu, 
można dobrać tranzystor na napięcie 1800 V. Wyłącznikiem zbudowany na takim 
tranzystorze można badać uzwojenia napięciem do 1500 V.    
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Rys.4. Wyłącznik tranzystorowy jednostopniowy T1 sterowany transoptorem V1 

 
Dla uzwojeń o napięciu znamionowym 6 kV, jeśli badania izolacji zwojowej 

chcemy robić napięciem zbliżonym do znamionowego, to należy zbudować wyłącznik 
wielostopniowy (T1 ÷ Tn) sterowany transoptorami, które determinują maksymalną 
wartość napięcia probierczego do około 6 kV.  Dla napięć wyższych od 6 kV można 
zbudować układ  z wyłącznikiem (T1 ÷ Tn) wielostopniowym sterowanym niskim 
napięciem z wykorzystaniem światłowodów. 

Pomiar przeprowadza się prądem stałym. Metoda pomiarów bazuje na 
generacji napięcia probierczego w samym uzwojeniu przy wyłączeniu prądu stałego. 
Uzwojenie zasila się prądem stałym, o znacznie mniejszej wartości od prądu stanu 
jałowego transformatora i wyłącznikiem elektronicznym  W przerywa się jego przepływ 
– (rys.5). W uzwojeniu dobrym pochodna zanikającego prądu generuje napięcie 
identyczne we wszystkich zwojach. Przebieg generowanego napięcia zależy od 
indukcyjności uzwojenia L oraz pojemności i rezystancji izolacji zwojowej (L, Cz , Rz). 
 

 
Rys.5. Schemat układu pomiarowego do diagnostyki izolacji zwojowej 

 
Układ pomiarowy zawiera zatem trzy podstawowe urządzenia: zasilacz napięcia 

stałego U0, wyłącznik elektroniczny W i oscyloskop pomiarowy Os. Zasilacz prądu 
stałego powinien mieć napięcie regulowane o wartości prądu dopasowanej do potrzeb 
pomiarowych. Pomiar prądu realizuje się amperomierzem A lub przetwornikiem 
pomiaru prądu. Pomiar napięcia na uzwojeniu rejestruje się, poprzez sondę, 
oscyloskopem cyfrowym Os. 
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Przykład pomiarowy 
 

Pomiar rezystancji i pojemności izolacji głównej i zwojowej jest zrealizowany dla 
uproszczonego schematu zastępczego układu izolacyjnego o parametrach skupionych, 
jak to  przedstawiono na rys.6. Schemat ten charakteryzują parametry izolacji głównej 

 i parametry izolacji zwojowej  Przykładowe pomiary przeprowadzono na 
transformatorze suchym o parametrach znamionowych: 160 kVA, GN - 400 V, 231 A, 
DN - 314 V,  294 A, Yy0,  uz = 5,2 %. 
 

 
Rys.6. Schemat zastępczy układu izolacyjnego o parametrach stałych 

 
Pomiar parametrów izolacji głównej 

Pomiary parametrów izolacji głównej  są standardowe i są 
wykorzystywane w diagnostyce układu izolacyjnego [4, 5, 6, 7]. Pomiar pojemności Cg 
wykonuje się napięciem przemiennym, zwykle 50 Hz. Wyniki zestawiono w tabeli 1. 
 

Tabela 1. Pojemność izolacji głównej 
Punkty przyłączenia napięcia U I xc Cg 

 V mA kΩ µF 
Uzwojenie GN - rdzeń 252 0,38 663 4,8 
Uzwojenie GN - DN 252 0,44 573 5,6 

Uzwojenie GN – DN + rdzeń 252 0,44 573 5,6 
 

Pomiar rezystancji izolacji głównej Rg wykonuje się napięciem stałym w stanie 
ustalonym. W literaturze diagnostycznej rezystancja Rg jest oznaczana R60 lub R600. 
Wyniki pomiaru zestawiono w tabeli 2. 
 

Tabela 2, Rezystancja izolacji głównej 
Punkty przyłączenia napięcia U I Rg 

 V µA MΩ 
Uzwojenie GN - rdzeń 1500 1 1500 
Uzwojenie GN - DN 1500 1,5 1000 

Uzwojenie GN – DN + rdzeń 1500 1,5 1000 
 

Pomiar parametrów izolacji zwojowej 

Pomiary parametrów izolacji międzyzwojowej  nie jest w literaturze 
opisany. Przedstawiamy oryginalny sposób pomiaru rezystancji  i pojemności  
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izolacji  międzyzwojowej   napięciem stałym. Sposób przeprowadzenia pomiarów jest 
objaśniony na rysunkach od 7 do 10.  Na rysunkach 7 i 8 przedstawiono układ 
pomiarowy. 

 
Rys.7. Przykład połączenia układu pomiarowego z uzwojeniem transformatora 

 

 
Rys. 8. Schemat układu pomiarowego do wyznaczenia rezystancji  i pojemności  

 
Układ pomiarowy składa się ze źródła napięcia stałego  , dwóch wyłączników 

W1 i W2, rezystora regulacyjnego Rr, amperomierza A i oscyloskopu cyfrowego Os. 
Jedno z uzwojeń transformatora, podłącza się do źródła napięcia stałego  , poprzez: 
amperomierz A, wyłącznik W1 i rezystor Rr. Wyłącznik W1 jest elektroniczny jak na 
rysunkach 4, wyłącznik W2 może być zwykły elektromechaniczny lub ręczny.  
Przykładowo zasilane jest uzwojenie fazy środkowej transformatora B-0, jeśli nie ma 
wyprowadzonego punktu „0” lub gdy uzwojenie jest połączone w trójkąt, zasila się dwie 
sąsiednie fazy A-B bądź B-C. Wyłącznik W2 i oscyloskop Os włącza się równolegle do 
badanego uzwojenia, jak na rys.8. Sposób wyznaczania pojemności Cz izolacji 
zwojowej w transformatorze Tr  wykorzystuje dwa pomiary. 

Pomiar pierwszy – wyznaczenie rezystancji i indukcyjności uzwojenia 
Rezystorem Rr ustawia się  wartość prąd I0, po ustaleniu się prądu I0, co 

sprawdza się na amperomierzu A, odczytuje się wartość prądu  i woltomierzem bądź 
oscyloskopem Os mierzy się wartość napięcia   na uzwojeniu. Z wartości napięcia 

 i prądu  oblicza się rezystancję uzwojenia: 
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  (4) 
Następnie wyłącznikiem W2 zwiera się uzwojenie zasilane B-0 i rejestruje 

zanikanie prądu  I(t)  w uzwojeniu.  Przykładowy przebieg zanikania prądu 
przedstawiono na rys.9.  
 

 
Rys.9. Oscylogram zanikania prądu stałego w fazie B uzwojenia GN po zwarciu wyłącznika W2 
 

Z przebiegu zanikania prądu I(t) wyznacza się elektromagnetyczną stałą 
czasową TL . Zakładając, że przebieg zanikania prądu  I(t) jest jedno wykładniczy: 

  (5) 
to stałą czasową TL oblicza się z powierzchni FI  pod krzywą zanikania prądu I(t) - 
rys.9. Indukcyjność L uzwojenia oblicza się ze stałej czasowej TL: 

  (6) 

  (7) 

  (8) 
  (9) 
Pomiar rezystancji uzwojenia transformatora wykonano prądem stałym metodą 
techniczną. 
Io = 500 mA,  U =1 mV,  R = 2 mΩ 
Z uwagi na małą rezystancję uzwojenia, przebieg  zanikania prądu wykonano przy 
dodatkowej rezystancji włączonej w szereg z uzwojeniem Rd = 24 Ω. Wartość prądu Io 
= 520 mA, powinna być identyczna jak przy następnej próbie, próbie skokowego 
wyłączenia prądu  i rejestracji napięcia na uzwojeniu, gdyż rdzeń transformatora ma 
charakterystykę nieliniową, zatem ważne jest przy jakim prądzie magnesującym 
indukcyjność uzwojenia jest wyznaczona.  Z rys.9:  Io = 520 mA,  FI = 0,82 mAs, TI = 
1,6 ms, L = 38 mH.  

Pomiar drugi - wyznaczenie rezystancji i pojemności izolacji zwojowej  
Otwiera się wyłącznik W2 i ponownie ustawia się w uzwojeniu B-0 wartość 

prądu I0 = 520 mA, co sprawdza się na amperomierzu A, a następnie wyłącza się 
wyłącznikiem W1 skokowo  prąd I0 (jak na rys.8) i rejestruje oscyloskopem Os przebieg 
napięcia U(t) na uzwojeniu B-0. Przykładowy oscylogram napięcia przedstawiono na 
rys.10.  
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Rys.10. Przebieg napięcia na uzwojeniu w fazie B uzwojenia GN  

po skokowym wyłączeniu prądu Io = 520 mA 
 

Przebieg napięcia U(t) jest determinowany przez indukcyjność L i rezystancję R 
uzwojenia B-0 oraz przez pojemność Cz i rezystancję Rz izolacji międzyzwojowej 
uzwojenia B-0. Pojemność Cz wyznacza się z wartość maksymalnej napięcia 
powrotnego Umax. Jeśli wyłącznik W1 jest kluczem elektronicznym i przerywa prąd I0 w 
sposób skokowy, to energia zawarta w indukcyjności L przed wyłączeniem prądu I0, w 
czasie wyłączenia prądu I0 jest przekazana do pojemności Cz izolacji zwojowej. Z bilansu 
energii, oblicza się pojemność Cz : 
  (10) 

  (11) 
Z przebiegu zanikania napięcia U(t) można obliczyć rezystancję Rz izolacji 
międzyzwojowej. Przebieg zanikania napięcia U(t), od wartości Umax do zera, można 
aproksymować funkcją wykładniczą  

  (12) 
Stałą czasową  funkcji wykładniczej  oblicza się z powierzchni   pod  przebiegiem 
napięcia U(t), a następnie oblicza się rezystancję Rz  izolacji międzyzwojowej: 

  (13) 

  (14) 

  (15) 
Wartość prądu wyłączanego Io = 520 mA, z przebiegu napięcia U(t) - rys.10 - Umax = 
146 V, =14,4 mVs. 
Pojemność izolacji międzyzwojowej: 

nF. 

Elektryczna stała czasowa   µs 
Rezystancja izolacji międzyzwojowej: 

 kΩ 
Sposób pomiaru pojemności Cz poprzez rejestrację napięcia U(t) na uzwojeniu, 

po wyłączeniu prądu stałego I0, jest prosty w realizacji i może być stosowany zarówno 
u wytwórcy transformatorów, jako próba odbiorcza, a także u użytkownika 
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transformatora, to jest w elektrowni i w stacjach elektroenergetycznych. Wartości 
pojemność Cz i rezystancji Rz w transformatorach mogą być wykorzystywane także 
jako parametry diagnostyczne izolacji międzyzwojowej. 

Współczynnik . 
Transformator na którym wykonywano badania jest małej mocy i jest suchy, stąd 
współczynnik  jest tak duży. W literaturze [8] autor podaje, że w transformatorach 
energetycznych olejowych współczynnik . 
 
 
Podsumowanie 
 

Transformatory i przekładniki pomiarowe połączone z siecią energetyczną są 
narażone na działanie różnego rodzaju przepięć. Przepięcia w sieci 
elektroenergetycznej są generowane przez wyładowania piorunowe oraz w czasie 
różnego rodzajów przełączeń. Czas działania przepięć piorunowych nie przekracza 
100 µs, czas przepięć łączeniowych jest rzędu 2 ms, przy czym przepięcia łączeniowe 
są zwykle oscylacyjne o częstotliwości rzędu 10 kHz. Napięcie fali przepięciowej 
rozkłada się nierównomiernie wzdłuż uzwojenia transformatora Maksymalny gradient 
napięcia występuje na początku uzwojenia. Gradient maksymalny zależy od  

współczynnika , gdzie  oznacza pojemność izolacji głównej, a  
pojemność izolacji zwojowej. Przepięcia i nierównomierny ich rozkład na uzwojeniu jest 
główną przyczyną uszkadzania izolacji zwojowej. 

Pomiar rezystancji  i pojemności  izolacji głównej uzwojenia 
transformatorów jest znany i wykonywany od dziesiątków lat, głównie w celach 
diagnostycznych.  Pomiar rezystancji  i pojemności  izolacji zwojowej uzwojenia 
jest niezwykle trudny i nie jest w literaturze opisany.  W artykule przedstawiono sposób 
pomiaru  rezystancji  i pojemności   izolacji zwojowej uzwojenia. Pomiar bazuje 
na rejestracji przebiegu prądu stałego po zwarciu uzwojenia i przebiegu napięcia na 
uzwojeniu po skokowym wyłączeniu prądu stałego o tej samej wartości. Sposób 
przeprowadzenia pomiarów zilustrowano przykładem. Obiektem badań był 
transformator suchy, laboratoryjny małej mocy.  

Rezystancja  i pojemność   izolacji zwojowej uzwojenia można 
wykorzystać dla celów diagnostycznej. W tym celu należy gromadzić dokumentację 
pomiarową począwszy od transformatora nowego, ułatwi to ocenę stopnia starzenia się 
izolacji zwojowej. 
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1. Wprowadzenie 
 

Bardzo ważnymi elementami systemu elektroenergetycznego są transformatory 
blokowe oraz transformatory sieciowe. Ich niezawodność jest warunkiem koniecznym 
do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej i prawidłowej pracy systemu 
elektroenergetycznego. Awaria kilku transformatorów o strategicznym znaczeniu może 
w skrajnych przypadkach doprowadzić do utraty napięcia w sieci elektroenergetycznej 
na znacznym obszarze.  

Awarie transformatorów są spowodowane różnymi czynnikami. Do 
najistotniejszych ich przyczyn należy zaliczyć awarie związane z uzwojeniami lub 
uszkodzeniem przełącznika zaczepów oraz izolatorów przepustowych. Na rysunku 1 
przedstawiono przyczyny awarii kolejno transformatorów blokowych i sieciowych. Dane 
przedstawione na poniższych diagramach zostały zebrane przez grupę roboczą WG 
A2.37 CIGRÉ (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) z 21 państw. 
 

 
Rys. 1. Statystyka przyczyn awarii transformatorów blokowych (a) i  sieciowych (b) [1] 

 
Statystyki przedstawione na rysunku 1 zostały opracowane na podstawie 

analizy 536 poważnych awarii w przypadku transformatorów sieciowych i 127 
poważnych awarii transformatorów blokowych. Jak wynika z powyżej przedstawionych 
diagramów zarówno dla transformatorów sieciowych jak i blokowych częstą przyczyną 
awarii są uszkodzenia izolatorów przepustowych.  

Uszkodzenia izolatorów przepustowych wg WG A2.37 stanowią trzecią pod 
względem ilości przyczynę poważnych awarii transformatorów. Udział awarii 
spowodowanych izolatorami przepustowymi w przypadku transformatorów sieciowych 
wynosi 17,16%, natomiast w przypadku transformatorów blokowych 16,53 (łącznie 
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izolatory po stronie wysokiej i niskiej). Analizując awarie izolatorów przepustowych 
należy zwrócić uwagę, że dotyczą one w głównej mierze przepustów zainstalowanych 
po stronie wysokiego napięcia. Skutki awarii izolatorów przepustowych są często 
bardzo poważne. Obejmują one nie tylko uszkodzenie samego izolatora, ale często 
uszkodzenia przepustów sąsiednich, pożar całego transformatora, a także sąsiadującej 
infrastruktury. Na rysunku 2 przedstawiono skutki awarii izolatora przepustowego 400 
kV transformatora blokowego w Elektrowni Rybnik. 
 
a) b) 

    
Rys. 2. Pożar transformatora blokowego w Elektrowni Rybnik wywołany uszkodzeniem 

izolatora przepustowego 400 kV (a) [2] oraz skutki tego pożaru (b) [3] 
 

Izolatory przepustowe stanowią integralną część transformatora. 
Najważniejszym zadaniem izolatorów przepustowych jest zagwarantowanie 
wymaganej warstwy izolacyjnej pomiędzy torem prądowym znajdującym się pod 
napięciem roboczym o wysokiej wartości, a uziemioną kadzią transformatora. Obecnie 
wysokonapięciowe przepusty transformatorowe typu kondensatorowego są 
wykonywane w czterech wersjach technologicznych, jako: 
− izolatory przepustowe o izolacji papier-olej – OIP (Oil Impregnated Paper),  
− izolatory przepustowe o izolacji papierowej powlekanej żywicą – RBP (Resin 

Bonded Paper), 
− izolatory przepustowe o izolacji papierowej impregnowanej żywicą – RIP (Resin 

Impregnated Paper), 
− izolatory przepustowe z izolacją z materiałów syntetycznych syconych żywicą – 

RIS (Resin Impregnated Synthetic). 
Do niedawna w polskim systemie elektroenergetycznym pracowały głównie 

izolatory typu OIP i RBP z osłoną porcelanową [4, 5]. Obecnie operatorzy sieci 
wybierają młodsze technologicznie rozwiązania czyli izolatory typu RIP i RIS w osłonie 
z elastomeru silikonowego.  

W przypadku izolatorów przepustowych typu OIP najwięcej awarii występuje 
pomiędzy 15 a 25 rokiem eksploatacji. W grupie izolatorów na 110 kV główną 
przyczyną awarii jest wystąpienie nieszczelności. Z kolei w przypadku przepustów na 
napięcie 220 kV i 400 kV dominują uszkodzenia typu dielektrycznego, objawiające się 
podwyższoną wartością tgδ [6]. 

Poważnym problemem, który dotyczy układu izolacyjnego izolatora 
przepustowego, jest jego zawilgocenie. Problem ten dotyczy głównie izolatorów o 
długim czasie eksploatacji. Szczelna konstrukcja izolatorów przepustowych ma za 
zadanie m.in. ograniczyć wnikanie wody z zewnątrz. W praktyce zdarza się, że 
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dochodzi do jej rozszczelnienia. Innym powodem obecności wody w układzie 
izolacyjnym transformatora jest proces utleniania celulozy [7]. 

Problem obecności wody dotyczy nie tylko rdzenia izolatora przepustowego 
typu OIP, ale również izolacji stosowanej w konstrukcjach RBP i RIP. Natomiast 
producenci izolatorów przepustowych typu RIS zapewniają, że nie zawierają one 
materiałów chłonących wodę  [8]. W izolatorach tych do wykonania rdzenia 
zastosowano tkaniny polimerowe impregnowane żywicą. 

Obecność wody w rdzeniu izolatora przepustowego może powodować szereg 
negatywnych skutków, do których należy zaliczy przede wszystkim: 
− przyspieszony proces depolimeryzacji celulozy [7,9], 
− obniżenie napięcia zapłonu wyładowań niezupełnych [10, 11], 
− wzrost strat dielektrycznych przekładający się na wzrost temperatury układu 

izolacyjnego [12], 
− efekt bąbelkowania [13, 14]. 

Powyżej wymienione następstwa związane z obecnością wody w układzie 
izolacyjnym izolatorów przepustowych skłoniły autorów niniejszego opracowania do 
przeprowadzenia badań związanych z analizą rozkładu zawilgocenia w rdzeniu 
przepustów typu OIP i RBP [15,16] oraz pracami nad poprawą interpretacji wyników 
zawartości wody wyznaczanych za pomocą metody FDS (Frequency Domain 
Sectroscopy). 
 
 
2. Obiekt badań 
 

Współpraca z partnerami przemysłowymi zaowocowała przekazaniem 
Politechnice Poznańskiej przez firmę Power Engineering dwóch izolatorów 
przepustowych produkcji Haefely typu 031071 o napięciu znamionowym 110 kV. Są to 
izolatory wyprodukowane w technologii papierowo-olejowej (OIP) w 1995 roku o 
numerach seryjnych 95C3402 i 95C3403, które pracowały na transformatorze 
rozdzielczym 110/15 kV do roku 2012. Wycofano je po awarii transformatora 
spowodowanej eksplozją trzeciego izolatora (tego samego typu, roku i serii produkcji).  

Główne zadanie badawcze tej pracy dotyczy analizy rozkładu zawilgocenia w 
rdzeniu izolatora przepustowego typu OIP. Opisane powyżej izolatory spełniały 
najważniejsze warunki, które pozwalają uznać je za odpowiednie obiekty do 
planowanego eksperymentu (rodzaj izolacji, stosunkowo długi szesnastoletni okres 
eksploatacji, oraz fakt, że bliźniaczy egzemplarz uległ awarii).  

Zmierzono odpowiedź dielektryczną obu izolatorów i na jej podstawie określono 
średnie zawilgocenie izolacji. Uzyskano wyniki 0,5 % dla izolatora nr 95C3403 i 0,4 % 
w wypadku izolatora nr 95C3402. Badanie rozkładu zawilgocenia w tak suchych 
obiektach jest dosyć trudne, gdyż dostępne współcześnie metody pomiarowe dla tak 
niskich wartości obarczone są znaczną niepewnością pomiarową. Z tego względu do 
dalszych badań wybrano izolator nr 95C3403 jako obiekt o wyższym zawilgoceniu. 
 
 
3. Cel, zakres i metodyka badań 
 
3.1. Cel i zakres badań 

Celem badań było wyznaczenie rozkładu zawilgocenia w rdzeniu izolatora 
przepustowego o izolacji papierowo-olejowej i sprawdzenie, co w rzeczywistości 
określa metoda spektroskopii dielektrycznej (wykorzystywana w badaniach 
zawilgocenia przepustów), czy wyznacza wartość średnią zawilgocenia, czy lokalne 
zawilgocenie izolacji.  
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Zakres badań obejmował pomiar i analizę (pod kątem zawartości wody w 
izolacji) odpowiedzi dielektrycznej kompletnego izolatora przepustowego oraz pomiar i 
analizę odpowiedzi dielektrycznej dla kolejnych warstw izolacji rdzenia. Warstwy to 
obszary ograniczone metalowymi elektrodami sterującymi rozkładem pola w 
przepuście. W ten sposób można określić promieniowy rozkład zawilgocenia. W celu 
weryfikacji uzyskanych wyników zastosowano bezpośrednią metodę pomiaru 
zawartości wody opartą na reakcji Karla Fischera. Pobranie próbek z wielu punków w 
całej objętości rdzenia umożliwiło określenie rozkładu zawilgocenia w kierunkach 
promieniowym i wzdłużnym. 
 
3.2. Metodyka badań za pomocą metody FDS 

Zbadanie rozkładu zwilgocenia w rdzeniu izolatora wymagało zdemontowania 
osłon izolacyjnych w części olejowej i napowietrznej. Po ich zdemontowaniu rdzeń 
umieszczono na drewnianych podporach nad specjalnie przygotowanym pojemnikiem 
z olejem izolacyjnym (rys. 3).  W pierwszej fazie badań zakładano, że izolator 
zbudowany jest z 25 ciągłych elektrod sterujących. Aby uzyskać do nich dostęp w celu 
podłączenia zacisków pomiarowych w części olejowej rdzenia usunięto część izolacji 
papierowej, w taki sposób, aby nie ingerować w obszar badany. To znaczy ścięto 
krawędzie warstw zewnętrznych (nie biorą one udziału w tworzeniu pojemności 
elektrycznej przepustu), tak aby odsłonić elektrody sterujące, w które wbito metalowe 
igły umożliwiające podłączenie przewodów pomiarowych (rys. 4). 
 

 
Rys. 3. Rdzeń badanego izolatora przygotowany do badań odpowiedzi dielektrycznej   

 

 
Rys. 4. Część olejowa rdzenia badanego izolatora z wbitymi w elektrody sterujące igłami 
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Rys. 5. Rdzeń izolatora umieszczony w pojemniki z olejem mineralnym 

 
Ponieważ badania wszystkich warstw z osobna byłyby bardzo czasochłonne i 

niosły ze sobą ryzyko powstawania zwarć między elektrodami sterującymi 
zdecydowano, aby badać warstwy objęte czterema elektrodami sterującymi. W ten 
sposób utworzono 7 warstw. 

Rdzeń izolatora umieszczono w pojemniku z suchym olejem mineralnym, w 
celu ochrony rdzenia przed przenikaniem wilgoci z powietrza (rys. 5). Badania 
odpowiedzi dielektrycznej przeprowadzono z użyciem systemu pomiarowego IDAX 300 
firmy Megger. 

Pomiary prowadzono w układzie typu UST (przykład połączenia dla warstwy 1 
przedstawia rysunek 6), każdą z warstw mierzono niezależnie. 
 

 
Rys. 6. Schemat połączenia układu pomiarowego do izolatora – zaprezentowano konfigurację 

do pomiaru odpowiedzi dielektrycznej pierwszej warstwy  
 
3.3. Przygotowanie próbek do badania zawartości wody za pomocą metody KFT 

Aby pobrać próbki papieru z rdzenia izolatora przepustowego, do badań 
zawartości wody za pomocą metody KFT [17, 18, 19], konieczne było spuszczenie 
oleju z przepustu i zdjęcie jego porcelanowej osłony. W trakcie pobierania próbek 
okazało się, że sterowanie rozkładem pola elektrycznego w badanym przepuście było 
realizowane przez 24 ekrany rozmieszczone pomiędzy warstwami papieru. Pierwszy, 
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oddalony najdalej od sworznia ekran oznaczono jako „0”. Był on wykonany z jednego 
fragmentu folii aluminiowej. Kolejne ekrany sterujące były podzielone na dwie części, 
gdzie jedna część ekranu była ponad trzy razy krótsza od drugiej. Im bliżej sworznia 
izolatora przepustowego, tym odległość między kolejnymi częściami ekranów była 
większa, wzrastała od około 3 cm dla pierwszej rozdzielonej elektrody do około 55 cm 
dla ostatniej. Rozmieszczenie ekranów (kolor czerwony) zostało przedstawione na 
rysunku 7. 

Do przeprowadzenia badań zawartości wody w różnych miejscach rdzenia 
konieczne było jego podzielenie na siedem warstw. Warstwa znajdująca się najdalej od 
aluminiowego sworznia była oznaczona jako „I”, a warstwa przylegająca do sworznia 
była ostatnią warstwą i miała numer „VII”. Każda z wydzielonych warstw składała się z 
kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu powłok papieru elektroizolacyjnego (ich ilość 
rosła wraz ze zbliżaniem się do sworznia) oraz 3-4 folii aluminiowych sterujących 
rozkładem pola elektrycznego [20]. 

 
Rys. 8. Przekrój rdzenia izolatora przepustowego przygotowanego do pobrania próbek papieru 
 

Pierwsze próbki pobierane były z warstwy papieru znajdującej się pomiędzy 
ekranami „0” i „1”. Ekrany „0” i „1” były najbardziej oddalone od sworznia. Próbki z 
danej powłoki papieru pobierane były z trzech stref: strefy olejowej (strefa 1), strefy 
kołnierzowej (strefa 2) i strefy napowietrznej (strefa 3). Kolejne próbki papieru 
pobierane były z powłok papieru oddalonych o kolejne cztery ekrany sterujące. Próbki 
papieru pobrano łącznie z 21 punktów, a ich lokalizacja została przedstawiona na 
przekroju wzdłużnym przepustu (rys. 7). 
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4. Wyniki badań 
 
4.1. Wyniki badań uzyskane za pomocą metody FDS 

Badanie rozkładu zawilgocenia w rdzeniu izolatora rozpoczęto pomiarami 
odpowiedzi dielektrycznej. Autorzy nie mieli informacji o budowie wewnętrznej rdzenia, 
zatem założyli, że elektrody sterujące są wykonane klasycznie w postaci folii 
metalowych o kształcie tworzących walca i zwiększającej się długości każdej kolejnej 
elektrody. Dopiero po przeprowadzeniu badań odpowiedzi dielektrycznej i rozwinięciu 
całego rdzenia „warstwa po warstwie” okazało się,  że elektrody sterujące wykonane są 
jako dzielone na dwie części powierzchnie boczne walca, które rozsuwano w każdej 
kolejnej warstwie na coraz większą odległość (rys. 7). Ponieważ przewody pomiarowe 
montowano do odsłoniętych elektrod znajdujących się w dolnej (olejowej) części 
przepustu, wyniki pomiaru metodą FDS odzwierciedlają tylko zawilgocenie części 
dolnej rdzenia izolatora.  

Na rysunkach 8 i 9 przedstawiono odpowiednio pojemność elektryczną oraz 
tangens kąta strat dielektrycznych w zależności od częstotliwości zmierzone dla 
poszczególnych warstw (od 1 do 7) oraz dla całego rdzenia (ta sytuacja odpowiada 
badaniom diagnostycznym  izolatora z wykorzystaniem zacisku pomiarowego). Zatem 
przebiegi dla warstw oznaczonych od W1 do W7 obrazują pojemność oraz straty dla 
dolnej części rdzenia, podczas gdy pomiar wszystkich warstw jednocześnie (W1-W7) 
odnosi się do całości izolacji objętej elektrodami serującymi. Ponieważ warstwy 
zwiększają swoją grubość wraz ze zmniejszaniem ich promienia, przy stałej długości 
elektrod, skutkuje to zmniejszaniem się powierzchni elektrod, co w konsekwencji 
prowadzi do zmniejszania się pojemności elektrycznej warstw znajdujących się coraz 
bliżej osi symetrii izolatora. Oddają to wyniki pomiarów przedstawione na rysunku 8. 
 

 
Rys. 8. Pojemność elektryczna w zależności dla częstotliwości zmierzona oddzielnie  

dla warstw od W1 do W7 oraz dla wszystkich warstw jednocześnie (W1-W7) 
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Rys. 9. Tangens kąta strat dielektrycznych w zależności dla częstotliwości zmierzony oddzielnie 

dla warstw od W1 do W7 oraz dla wszystkich warstw jednocześnie (W1-W7) 
 

Straty dielektryczne (tgδ, są najwyższe w warstwie pierwszej, która jest 
zewnętrzną warstwą rdzenia. Wzrost zawilgocenia tej warstwy można tłumaczyć 
migracją wody z zewnątrz. Warstwa 7 posada najwyższy tangens kąta strat spośród 
warstw wewnętrznych. Warstwa ta  przylega do sworznia, który podczas pracy 
izolatora jest głównym źródłem ciepła. Można zatem sądzić, że procesy degradacyjne 
zachodzące w celulozie doprowadziły do wzrostu zawilgocenia tej warstwy. Widać 
wyraźnie, że rozkład zawilgocenia odpowiada rozkładowi temperatury, jaki konstytuuje 
się w rdzeniu podczas normalnej pracy izolatora. Warstwy najbliższe rdzenia 
charakteryzują się najwyższymi stratami. W miarę jak oddalamy się od rdzenia 
zawilgocenie maleje. 

Na podstawie uzyskanych charakterystyk odpowiedzi dielektrycznej 
wyznaczono zawilgocenie warstw izolacji i zestawiono w tablicy 1. Należy zaznaczyć, 
że uzyskane wartości, ze względu na specyficzną budowę elektrod sterujących, 
odnoszą się tylko do zawartości wody w dolnej części przepustu. 
 

Tablica 1. Zwilgocenie warstw wyznaczone metodą FDS oraz  zawilgocenia dla całego izolatora 
Numer warstwy Zawilgocenie, % 

1 0,6 
2 0,3 
3 0,2 
4 0,4 
5 0,4 
6 0,52 
7 0,5 

Średnia 0,41 
 
4.2. Wyniki badań uzyskane za pomocą metody KFT 

Pobrane z 21 punktów pomiarowych próbki papieru celulozowego umieszczone 
zostały w specjalnie oznaczonych i szczelnie zamkniętych fiolkach i wypełnione 
czystym metanolem. Ponadto przygotowano również trzy fiolki wypełnione jedynie 
metanolem w celu wyznaczenia stężenia wody w alkoholu wykorzystanym do ekstrakcji 
wody z próbek celulozy. Tak przygotowane fiolki wytrząsano przez okres około 18 
godzin. Czas ten był niezbędny do zapewnienia całkowitej ekstrakcji wody z badanych 
próbek papieru. Następnie zmierzono zawartość wody w metanolu, pochodzącym ze 
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wszystkich fiolek, za pomocą metody Karla Fischera. Następnie próbki papieru 
osuszono i zmierzono ich masy. Znając stosunek masy próbek papierowych do masy 
metanolu oraz stężenie wody w metanolu przed i po ekstrakcji wyznaczono 
procentową zawartość wody w papierze (rys. 10). 
 

 
Rys. 10. Rozkład zawilgocenia w izolacji stałej badanego izolatora przepustowego typu OIP 

 
Na powyższym wykresie zaobserwować można nierównomierny rozkład 

zawilgocenia izolacji stałej w przepuście. Zastosowanie metody Karla Fischera 
pozwoliło wskazać miejsce, w którym zawilgocenie izolacji było największe. 
Zawilgocenie to ma bardzo duże znaczenie, gdyż to ono decyduje o żywotności układu 
izolacyjnego, jak i całego izolatora przepustowego.  

Najwyższe zawilgocenie na poziomie 0,48% wystąpiło w pierwszej warstwie 
izolacji (zewnętrznej - od strony porcelanowej osłony) w strefie kołnierzowej, a w strefie 
napowietrznej było niewiele niższe i wyniosło 0,46%. Z kolei najniższą zawartość wody 
w papierze zmierzono w trzeciej warstwie izolacji w strefie olejowej, gdzie zawilgocenie 
wyniosło 0,08%. Warstwa, w której wystąpiło najniższe zawilgocenie jest 
zaskoczeniem, gdyż w teorii najniższy poziom zawilgocenia powinien wystąpić 
w strefie olejowej w warstwie znajdującej się najbliżej sworznia. Jest to spowodowane 
tym, że w tym obszarze panuje najwyższa temperatura, a wraz ze wzrostem 
temperatury zmniejsza się higroskopijność papieru. Wyższe zawilgocenie 
w zewnętrznej warstwie izolacji może być spowodowane tym, że po usunięciu oleju i 
ściągnięciu osłony porcelanowej rdzeń izolatora narażony był na wnikanie wody 
z otoczenia. 

Badany izolator, który użytkowany był od 1995 roku, charakteryzował się 
bardzo niskim poziomem zawilgocenia. Średnie zawilgocenie izolacji rdzenia było na 
poziomie około 0,23%. Tak niski poziom zawilgocenia może świadczyć o dobrej 
szczelności konstrukcji izolatora przepustowego i o niewielkim przedostawaniu się 
wilgoci z środowiska zewnętrznego. Procesy degradacyjne celulozy również musiały 
zachodzić w wolnym tempie. 
 
 
5. Analiza wyników i wnioski  
 

Wyznaczenie zawartości wody w izolacji przepustu o tak niskim zawilgoceniu 
jest obarczone stosunkowo dużą niepewnością pomiarową. Świadczą o tym różnice w 
wynikach uzyskiwanych dwiema niezależnymi metodami sięgające 0,3 pp. Duże 
różnice spowodowane są bardzo niskim zawilgoceniem obiektu – na granicy 
możliwości pomiarowych użytej w eksperymencie aparatury. Jednak uzyskane wyniki 
(w obu wypadkach) są takie same co do tendencji zmian. Metoda FDS wskazywała 
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zawsze na wyższe zawilgocenie poszczególnych warstw niż metoda KFT, jednak 
rozkład zawilgocenia w obu wypadkach jest podobny, co przedstawiono na rysunku 11. 
Uzyskanie wyników o mniejszej niepewności będzie możliwe, jeśli obiekt badany 
będzie charakteryzował się wyższym poziomem zawilgocenia. Może to być kierunkiem 
dalszych badań nad rozkładem zawilgocenia w przepustach. 
 

 
Rys. 11. Zawartość wody w papierze w kolejnych warstwach części olejowej  

zmierzona z użyciem metod KFT i FDS 
 

Badany izolator, ze względu na nietypowy układ elektrod sterujących, będzie 
wykazywał mniejsze zmiany pojemności w wypadku zwarć międzyelektrodowych niż 
izolator o konstrukcji klasycznej. Może to uniemożliwić prawidłową diagnostykę 
izolatora (jeśli zastosujemy, powszechnie używane, kryterium 10% zmiany pojemności 
izolatora proponowane przez Ramową Instrukcję Eksploatacji Transformatorów). 

Analiza zmiany pojemności elektrycznej zachodzącej na skutek zwarcia 
elektrod sterujących wykazuje, że dziesięcioprocentowa zmiana pojemności wystąpi po 
zawarciu około 1/10 liczby wszystkich elektrod sterujących. Wskazuje to na 
konieczność wykluczenia z eksploatacji izolatora, którego izolacja została uszkodzona 
w taki sposób, że około 1/10 warstw papieru utraciła zdolności izolacyjne. W wypadku 
izolatora poddanego badaniom w niniejszym eksperymencie zastosowanie kryterium 
dziesięcioprocentowego wzrostu pojemności może prowadzić do minięcia się z 
intencjami tworzącego kryterium. Z analizy zmian pojemności, które zachodzą na 
skutek zwarć między elektrodami wynika, że uzyskanie 10 % zmiany pojemności 
wymaga zawarcia co najmniej ¼ wszystkich warstw izolacyjnych w górnej części 
izolatora lub co najmniej połowy wszystkich warstw w części dolnej. Zatem 
zastosowanie tego kryterium w diagnostyce izolatorów o konstrukcji z dzielonymi 
ekranami sterującymi może prowadzić do dopuszczenia do ruch izolatorów, których 
izolacja jest przebita niemal w połowie swojej grubości. 
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Streszczenie. Jednym z groźnych defektów izolacji papierowo-olejowej, związanym z 
długim czasem eksploatacji, jest wzrost jej zawilgocenia. Zawilgocenie wprowadza wiele 
zagrożeń dla prawidłowej pracy transformatora, do których między innymi zalicza się 
zapłon wyładowań niezupełnych. Ze względu na zmieniającą się temperaturę układu 
izolacyjnego w czasie normalnej pracy jednostki, dochodzi do dynamicznych zmian 
(migracji wody) wytrącających układ papier-olej ze stanu równowagi zawilgocenia. To 
sprawia, że wyładowania niezupełne mają charakter zmienny w czasie, mogą ulegać 
intensyfikacji lub wygaszaniu. Badania prowadzone na obiektach modelowych mają na 
celu określenie warunków (temperatura, zawilgocenie, czas), które będą miały wpływ na 
zapłon i intensywność obserwowanego zjawiska wyładowań niezupełnych.  

 
 
1. WPROWADZENIE 
 

Przeglądając dostępne bazy wiedzy naukowej (jak np. IEEExplore) można 
znaleźć stosunkowo niewielką liczbę artykułów dotyczących problemu wpływu 
temperatury oraz zawilgocenia na aktywność wyładowań niezupełnych w izolacji 
papierowo-olejowej. Fakt ten jest o tyle zastanawiający, że wspomniana wyżej 
problematyka dotyczy typowej sytuacji z jaką mamy do czynienia w czasie eksploatacji 
np. transformatora energetycznego. Na podstawie prowadzonych dyskusji w czasie 
różnego rodzaju konferencji transformatorowych nie można również jednoznacznie 
stwierdzić, że problem jest dobrze rozpoznany, co tłumaczyłoby brak aktualnych badań 
w tym zakresie. A przecież problematyka ta jest obecnie szczególnie ważna, ponieważ 
populacja transformatorów dużej mocy z racji osiągniętego wieku (>30 lat) pogłębia 
stopniowo poziom swojego zawilgocenia [1].  

Pewnym wytłumaczeniem istniejącej sytuacji jest być może to, że eksperyment, 
który odpowiedziałby na pytania dotyczące wpływu temperatury i zawilgocenia na 
aktywność wnz jest trudny do przeprowadzenia, pracochłonny i wymagający dużej 
staranności, a zatem jest sporym wyzwaniem naukowo-badawczym. Wydaje się 
również, że istnienie obu czynników (zawilgocenia i temperatury) równocześnie, co 
często ma miejsce, wprowadza efekt synergii, który dodatkowo utrudnia analizę i 
interpretację wyników.  

W dalszej części artykułu przedstawiono przegląd wybranych prac opisujących 
problematykę wpływu zarówno temperatury jak i zawilgocenia na aktywność 
wyładowań niezupełnych w układzie izolacyjnym papier-olej. Tezy, które postawiono na 
jego podstawie, były punktem wyjścia do przygotowania eksperymentu i opracowania 
procedur badawczych.    
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2. ANALIZA PROBLEMU WPŁYWU TEMPERATURY I ZAWILGOCENIA  
NA INTENSYWNOŚĆ WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH  
W IZOLACJI PAPIEROWO-OLEJOWEJ W OPARCIU O LITERATURĘ 

 
2.1. ANALIZA WPŁYWU TEMPERATURY  

NA AKTYWNOŚĆ WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH 
Analizując wpływ temperatury na izolację papierowo-olejową należy mieć 

świadomość, że mamy do czynienia z układem złożonym na ogół z dwóch elementów: 
cieczy izolacyjnej oraz preszpanu zaimpregnowanego tą cieczą. Stosunek objętości 
tych dielektryków w poszczególnych eksperymentach bywa znacząco różny, różne są 
także układy geometryczne badanych układów, stąd nie zawsze w sposób 
jednoznaczny można poszczególne wyniki ze sobą porównać. Dlatego analiza będzie 
obejmowała tylko pewne subiektywnie wybrane zagadnienia oraz najistotniejsze 
wnioski, które były motywacją dla badań przeprowadzonych przez autorów artykułu. 

Jak powszechnie wiadomo, temperatura ma znaczący wpływ na wytrzymałość 
elektryczną zarówno oleju jak i preszpanu. Mechanizm przebicia cieplnego jest dobrze 
poznany i opisany w podstawowej literaturze z zakresu materiałoznawstwa 
elektrotechnicznego. Dotyczy to jednak tylko sytuacji znaczącego wzrostu temperatury, 
wywołanego zwiększeniem się strat dielektrycznych lub tylko pośrednio działaniem 
wyładowań niezupełnych. Dla poziomów niższych (czyli do około 100oC, a zatem 
poniżej poziomu temperatury rozpadu materiałów izolacyjnych) zależności są raczej 
stabilne i nie wykazują zbyt dużego wpływu temperatury na wytrzymałość 
wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Pokazano to na rysunkach 5a i 5b, które 
ilustrują odpowiednio zależność napięcia przeskoku od temperatury dla cieczy 
izolacyjnych oraz preszpanu zaimpregnowanego cieczami izolacyjnymi. 
 

 
Rys. 5. a) Zależność napięcia przeskoku od temperatury dla oleju mineralnego (MO) oraz estru 
naturalnego (NE), b) Zależność napięcia przeskoku od temperatury dla preszpanu o grubości 

0,3 mm zaimpregnowanego olejem mineralnym (PIMO) oraz estrem naturalnym (PINE) [2] 
 

O ile stabilne operowanie temperaturą nie wpływa znacząco na wytrzymałość o tyle 
zmiana gradientu jej narastania wywołuje już znaczne efekty. Wskazują na to chociażby 
wyniki badań opublikowane w [3]. Zgodnie z tą publikacją, jeżeli szybkość narastania 
temperatury zostanie zmieniona z np. z 0,08oC/min do  0,18oC/min to spowoduje to 
zmniejszenie wytrzymałości o około 60% (rys. 6.). Znamienne jest także to, że zmiany te są 
tym bardziej znaczące im bardziej zawilgocony jest preszpan a także fakt, że nie ma 
znaczenia, czy temperatura narasta, czy też maleje w czasie (rys. 7). Wniosek jaki zatem się 
nasuwa wskazuje raczej na współdziałanie temperatury i zawilgocenia, niż sam efekt 
związany tylko i wyłącznie z jednym ze wskazanych czynników (co autorzy tłumaczą stanem 
przejściowym i zachwianiem stanu równowagi hydrodynamicznej układu preszpan-olej). 
Podobne wytłumaczenie można znaleźć również u innych autorów jak np. w pracy [5]. 
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Rys. 6. Wpływ gradientu temperatury na wytrzymałość preszpanu [3] 

 

 
Rys. 7. Wpływ gradientu temperatury na wytrzymałość preszpanu  

w różnym stopniu zawilgoconego (0,5; 2 i 3,5%) [3] 
 

 
Rys. 8. Zależność napięcia inicjacji wyładowań niezupełnych od temperatury  

dla elektrody ostrzowej umieszczonej w oleju [1] 
 

Opisane wyżej zależności odnoszą się przede wszystkim do wyładowań 
zupełnych, czyli wytrzymałości elektrycznej układu izolacyjnego, ale z pewnością 
należy się spodziewać podobnych efektów, jeżeli chodzi o zjawisko generowania 
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wyładowań niezupełnych. Wskazują na to np. wyniki prac opublikowane w [4]. Jak 
wykazuje autor tego opracowania w przypadku oleju mineralnego wzrost temperatury 
wiąże się ze wzrostem poziomu zapłonu wyładowań niezupełnych (koronowych w 
układzie ostrze-płyta). Pokazano to na rysunku 8. Autor stawia tezę, że efekt ten 
wywołany jest większą mobilnością cząstek przewodzących, które łatwiej docierają do 
elektrody ostrzowej i modyfikują w znaczący sposób rozkład pola wokół tej elektrody. 
Nieco odmiennie zachował się układ przy innym rodzaju defektu, a mianowicie 
wyładowań powierzchniowych na preszpanie (rys. 9). W tym wypadku napięcie inicjacji 
wyładowań niezupełnych wraz z temperaturą maleje, co autor tłumaczy zmniejszeniem 
się wartości energii jaką musi mieć elektron, aby wydostać się z powierzchni materiału.  
 

 
Rys. 9. Zależność napięcia inicjacji wyładowań niezupełnych od temperatury  

dla układu modelującego wyładowania niezupełne powierzchniowe na preszpanie [4] 
 

Inny parametr opisujący wyładowania niezupełne, a mianowicie liczba 
wyładowań, wykazuje podobne tendencje. Pokazano to np. w pracy [6], gdzie 
analizowano wpływ temperatury na zjawisko generowania wnz w układzie ostrza-płyta 
w oleju (rys. 10). Autorzy tłumaczą to zjawisko w taki sam sposób jak omówiono to w 
cytowanej już pracy [4], a mianowicie zaburzeniem pola spowodowanym przez bardziej 
mobilne nośniki ładunku. W pracy [6] zwrócono również uwagę na fakt, że wraz z 
temperaturą niewiele zmienia się amplituda rejestrowanego ładunku pozornego. 
Wytłumaczeniem tej stabilnej zależności uzyskanej w tym konkretnym układzie 
modelowym może być hipoteza, że wyładowanie ma miejsce we wtrącinach gazowych 
lub też niewielkich pęcherzykach gazu, których ilość się zmienia, ale nie wielkość. 
 

 
Rys. 10. Zależność liczby wyładowań niezupełnych od temperatury w oleju, układ ostrze-płyta [6] 
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W niektórych pracach (np. w [7]) autorzy zwracają uwagę na jeszcze jeden 
istotny aspekt oddziaływania temperatury, a mianowicie czas. Jak pokazano na 
rysunku 11 czas oddziaływania temperatury wpływa na intensywność generowania 
wnz, przy czym im temperatura jest wyższa tym zjawisko to nabiera większej dynamiki.  
 

 
Rys. 11. Zależność amplitudy maksymalnej ładunku pozornego  

wraz z czasem oddziaływania temperatury [7] 
 
2.2. ANALIZA WPŁYWU ZAWILGOCENIA  

NA AKTYWNOŚĆ WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH 
Jak wykazano w cytowanych wcześniej artykułach [5, 6], trudno wiązać 

aktywność wyładowań niezupełnych w układzie izolacyjnym papier-olej w oderwaniu od 
poziomu zawilgocenia. Wydaje się wręcz, że właśnie ten czynnik, a nie temperatura, 
ma kluczowe znaczenie dla dynamiki zjawiska generowania wnz, lub też wpływ 
temperatury objawia się szczególnie mocno, gdy w grę wchodzi duże zawilgocenie 
układu lub też temperatura wprowadza zachwianie w stanie równowagi 
hydrodynamicznej między preszpanem a olejem.   

W odniesieniu do oleju, jak powszechnie wiadomo, obecność wody znacząco 
zmniejsza wytrzymałość elektryczną tego medium izolacyjnego [8, 9], szczególnie gdy 
dojdzie do sytuacji przekroczenia stanu nasycenia oleju i woda występuje w postaci 
emulsji lub wydzielonych kropel (rys. 12). Przekłada się to również na aktywność 
wyładowań niezupełnych. Pokazano to na przykład w pracy [6] (rys. 13). 
 

 
Rys. 12. Zależność wytrzymałości udarowej oleju izolacyjnego od zawartości wilgoci [8] 
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Rys. 13. Zmiany w czasie liczby impulsów wnz zarejestrowane w oleju  

o różnym stopniu zawilgocenia [6] 
 

W odniesieniu do izolacji preszpanowej autorzy również wskazują na wyraźną 
zależność stopnia zawilgocenia od aktywności wyładowań niezupełnych (określanej 
przez poziom napięcia zapłonu wnz – rys. 14 [10], czy też liczbę impulsów – rys. 15 
[11]). Sytuację tę tłumaczy się efektami, które występują na powierzchni preszpanu, 
czyli lokalnym osłabieniem izolacji olejowej poprzez przedostanie się cząstek wody lub 
też pojawienie się pary wodnej w postaci pęcherzyków, które charakteryzują się małą 
wytrzymałością elektryczną. Na tę drugą możliwość oprócz wskazanego artykułu [7] 
wskazuje również praca [4], w której dodatkowo wykazano, że wraz z temperaturą 
zmieniać się może kształt pęcherzyków, co bezpośrednio wpływa na liczbę impulsów i 
amplitudę ładunku pozornego. Wydaje się również możliwe, że dla silnie 
zawilgoconych fragmentów izolacji przy stosunkowo niskiej temperaturze (70-80oC) 
może wystąpić zjawisko bąbelkowania, co wpłynie na wzrost poziomu wyładowań wraz 
ze wzrostem liczby pęcherzyków, na co wskazują badania prowadzone również w 
naszym Instytucie [12].  
 

 
Rys. 14. Zależność napięcia pojawiania się wnz oraz napięcia przebicia w zależności  

od odległości międzyelektrodowej dla próbek suchych i mokrych [10] 
 

 
Rys. 15. Obraz fazowy wyładowań niezupełnych dla próbki preszpanowej suchej a)  

i zawilgoconej b) [11] 
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2.3. PODSUMOWANIE 
Analizując przytoczone wyżej wyniki badań należy uznać za bardzo 

prawdopodobną tezę, że wzrost temperatury w połączeniu z pewnym poziomem 
zawilgocenia układu papier-olej może wywołać wzrost aktywności wyładowań 
niezupełnych.   

Badania wykazały również, że dynamiczne zmiany stanu równowagi termo-
hydrodynamicznej mogą również być przyczyną takiego stanu rzeczy, zarówno dla 
wygrzewania jak i stygnięcia układu.  

Dodatkowo należy stwierdzić, że obecność cząstek wody w oleju w wyniku 
procesów migracji, a także efekt wydzielania się pęcherzyków gazu z izolacji 
preszpanowej może znacząco wpłynąć na intensyfikację zjawiska generowania wnz. 

Wymienione wyżej tezy wymagają jednak rzetelnego potwierdzenia w ściśle 
kontrolowanym eksperymencie laboratoryjnym, co było przedmiotem prac badawczych 
omówionych w dalszej części artykułu. 
 
 
3. EKSPERYMENT 
 
3.1. UKŁAD POMIAROWY 

W celu przeprowadzenia eksperymentu zaprojektowano i złożono układ 
pomiarowy, który pozwalał na równoczesną realizację kilku zadań, tj.: generowanie 
wyładowań powierzchniowych w modelu układu izolacyjnego papier-olej, detekcję 
wyładowań niezupełnych z wykorzystaniem konwencjonalnej metody elektrycznej 
zgodnej ze standardem IEC 60270, kontrolę i monitorowanie temperatury, 
monitorowanie zawartości wody w oleju oraz wymuszanie cyrkulacji oleju w komorze 
testowej.  

Schemat układu pomiarowego został przedstawiony na rysunku 16. 
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Rys. 16. Schemat układu pomiarowego: U – źródło wysokiego napięcia, Z – filtr, TC – kontroler 

temperatury, TT – czujnik temperatury górnej warstwy oleju, TB – czujnik temperatury dolnej 
warstwy oleju, H – grzałka, PS – zasilacz grzałki, S – próbka impregnowanego olejem 

preszpanu wraz z układem elektrod, OC – hermetyczna komora szklana wypełniona olejem,  
MS – mieszadło magnetyczne, HS – czujnik zawilgocenia i temperatury oleju,  

CK  – kondensator sprzęgający, CD – impedancja pomiarowa, CC – przewód łączeniowy,  
M – miernik wyładowań niezupełnych (zgodny ze standardem IEC 60270) 
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3.2. UKŁAD MODELOWY DO GENEROWANIA WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH 
Układem modelowym zastosowanym w badaniach był układ elektrod 

przedstawiony na rysunku 17b, który w przybliżeniu odwzorowuje fragment układu 
izolacyjnego transformatora, czyli  kanał olejowy-listwa-przegroda (rys. 17a). Układ ten 
umożliwia generowanie wyładowań powierzchniowych w jednorodnym polu 
elektrycznym, gdzie składowa normalna pola jest pomijalnie mała. W eksperymencie 
zdecydowano się badać ten typ wyładowań niezupełnych z dwóch powodów. Po 
pierwsze, do ich zapłonu konieczne jest pogorszenie się właściwości dielektrycznych 
powierzchni preszpanu lub obszaru na granicy faz olej-preszpan (zgodnie z 
postawioną w pracy tezą odpowiedzialnym za ten stan rzeczy może być proces 
migracji wody). Po drugie, ten typ wyładowań w swojej początkowej fazie 
charakteryzuje się stosunkowo niską energią, co gwarantowało, że badane próbki nie 
ulegną szybkiej degradacji. Oczywiście dużo bardziej niebezpieczne dla układu 
izolacyjnego transformatora są wyładowania ślizgowe (czyli wyładowania po 
powierzchni w niejednorodnym polu elektrycznym, z dużą składową normalną wektora 
natężenia pola elektrycznego). Niestety, zgodnie z założeniami badań, charakteryzują 
się one zbyt dużą energią (już w początkowej fazie rozwoju) i zwykle w krótkim czasie 
doprowadzają do przebicia próbki. Dodatkowo, ich zapłon w dużo większym stopniu 
zależy od geometrii układu i wynikających z tego warunków polowych. 
 

 
Rys. 17. Schemat transformatorowego układu izolacyjnego papier-olej (a)  

i ułożenie próbki izolacyjnej w eksperymencie (b) 
 

W badaniach autorzy wykorzystali dwa rodzaje preszpanów, oba wykonane  
z masy celulozowej siarczanowej. Jeden z nich jest używany w transformatorze jako 
bariera a drugi jako listwa dystansująca. W celu uzyskania różnego stopnia 
zawilgocenia próbek, zostały one w pierwszej kolejności wysuszone w komorze 
próżniowej przy ciśnieniu 5 mbar i temperaturze 90±5°C, w czasie równym 24 godziny. 
Po suszeniu próbki zostały umieszczone w komorze klimatycznej, gdzie były 
kondycjonowane przez 30 dni w kontakcie z powietrzem o odpowiedniej wilgotności 
względnej do uzyskania odpowiedniego stopnia zawilgocenia, zgodnie z izotermami 
sorpcji wody prezentowanymi w [13]. Po kondycjonowaniu próbki były impregnowane 
olejem mineralnym w komorze próżniowej i po tym procesie zostało wyznaczone ich 
rzeczywiste zawilgocenie w oparciu o metodę miareczkowania Karla Fischera, zgodnie 
z normą [14]. W wyniku wyżej opisanej procedury uzyskano następujące poziomy 
zawilgocenia: 0,4%, 1,6%, 2,5%, 5,7%. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w [15], 
pierwsze dwie grupy próbek można uznać za izolację suchą, kolejną za izolację mokrą, 
a ostatnią za ekstremalnie mokrą. Wszystkie przygotowane próbki były 
przechowywane w szczelnych pojemnikach przez czas około 30 dni. Po tym okresie 
zostały przeprowadzone testy, jak opisano w następnym rozdziale.  
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3.3. METODYKA BADAŃ 
Procedura badawcza zawierała następujące etapy: 

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. 
Temperatura w trakcie eksperymentu była monitorowana i dodatkowo 

rejestrowano wartość ładunku pozornego wyładowań niezupełnych, aktywność wody 
(względną zawartość wody) oraz ilość wody wyrażoną w jednostkach ppm wagowo.  
 
3.4. WYNIKI BADAŃ 

W pierwszym etapie badań przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem próbki 
2,5%. Typowy wynik, reprezentatywny dla wszystkich prób wykonanych przy tym 
poziomie zawilgocenia, pokazano na rysunku 18. 
 

 
Rys. 18. Typowe wyniki eksperymentu uzyskane dla próbki izolacji o zawilgoceniu 2,5%:  

a) aktywność wody, temperatura i zawartość wody w oleju, b) ładunek pozorny 
 

Jak można zauważyć, w pierwszych 1000-1200 minutach eksperymentu  
(co odpowiada temperaturze oleju w pobliżu próbki preszpanowej na poziomie 42−45°C) 
impulsy wnz nie były rejestrowane. Po tym etapie, zaobserwowano zapłon stabilnych 
wyładowań niezupełnych o relatywnie niskiej energii. Z wyjątkiem pojedynczych zdarzeń 
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ich ładunek pozorny nie przekraczał 250 pC. Ten stan utrzymywał się przez 2300-2500 
minut eksperymentu, aż do momentu osiągnięcia przez olej temperatury 66−70°C. Krótko 
po tym następowała skokowa zmiana poziomu wyładowań niezupełnych (q>500 pC)  
i równocześnie obserwowano zintensyfikowanie się procesu migracji wody z celulozy do 
oleju. Od tego momentu zauważano ogólną tendencję do intensyfikacji aktywności 
wyładowań niezupełnych, która utrzymywała się przez kolejne 3800-4000 minut 
eksperymentu. W tym czasie maksymalna wartość ładunku pozornego osiągała bardzo 
wysoki poziom pojedynczych nC. W omawianym przedziale czasu olej był stopniowo 
wychładzany, a analiza danych z czujnika zawilgocenia wskazywała na rozpoczęcie 
procesu „odwrotnej migracji wody” (z oleju do celulozy). W dalszej części eksperymentu 
wartość ładunku pozornego wyładowań pozostawała na stosunkowo wysokim poziomie, 
jednakże ogólny trend świadczył o malejącej dynamice tego zjawiska. Wyładowania 
niezupełne nie wygasiły się i pozostawały na poziomie 100-160 pC, aż do końca trwania 
eksperymentu. Warty podkreślenia jest fakt, że w żadnym przypadku badania próbek  
o zawilgoceniu 2,5% nie doszło do ich przebicia.  

W drugim etapie eksperymentu przeprowadzono badania próbek suchych 
(0,4% i 1,6%). W ciągu czterech dni trwania eksperymentu dla żadnej z badanych 
próbek o zawilgoceniu 0,4% nie odnotowano zapłonu wyładowań niezupełnych.  
W przypadku próbek o zawilgoceniu 1,6% stabilne wyładowania niezupełne zapaliły się 
w podobnym przedziale czasu jak dla próbek o zawilgoceniu 2,5% (czyli po czasie 
około 1000-1200 minut) i charakteryzowały się podobnym ładunkiem pozornym 
(q<500pC) (rys. 19). Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w przeciwieństwie do 
próbek o wyższym zawilgoceniu nie zaobserwowano gwałtownego wzrostu aktywności 
wnz. W większości przypadków, w drugiej części eksperymentu, gdy temperatura oleju 
spadała, wyładowania niezupełne zupełnie zanikały. 
 

 
Rys. 19. Typowe wyniki eksperymentu uzyskane dla próbki izolacji o zawilgoceniu 1,6%:  

a) aktywność wody, temperatura i zawartość wody w oleju, b) ładunek pozorny 
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Rys. 20. Typowe wyniki eksperymentu uzyskane dla próbki izolacji o zawilgoceniu 5,7%:  

a) aktywność wody, temperatura i zawartość wody w oleju, b) ładunek pozorny 
 

W ostatnim etapie eksperymentu zbadano próbki o największym zawilgoceniu (5,7%). 
W porównaniu do próbek o zawilgoceniu 1,6% i 2,5% pierwsze impulsy wyładowań 
niezupełnych zapalały się nieco wcześniej, tzn. około 500-800 minuty eksperymentu. Do 1800-
2000 minuty badania rejestrowano niestabilne wyładowania niezupełne, których ładunek 
pozorny zmieniał się w granicach od 50 pC do 1-2 nC. Po tym czasie zapalały się stabilne 
(ciągłe) wyładowania niezupełne, których ładunek pozorny dynamicznie wzrastał, osiągając 
poziom 15 nC (rys. 20). W okresie aktywności wyładowań o dużej energii, przeważnie  
w krótkim czasie, następowało przebicie próbki (rys. 21). W przypadku próbek o najwyższym 
poziomie zawilgocenia nie było możliwe przeprowadzenie pełnego czterodniowego 
eksperymentu z powodu każdorazowego uszkadzania się układu izolacyjnego według 
przedstawionego powyżej, powtarzającego się za każdym razem, scenariusza.  
 

 
Rys. 21. Ślady działania powierzchniowych wyładowań niezupełnych na próbce izolacji  

o zawilgoceniu 5,7% 
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4. Wnioski 
 

Wyniki badań przedstawione w podrozdziale 3.4 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. Jednakże 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). 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. 

Odnosząc wyniki eksperymentu do warunków eksploatacyjnych można 
zauważyć, że w przypadku izolacji suchej lub nieznacznie zawilgoconej (poniżej 2% 
wagowo) nawet duże zmiany temperatury nie generują wyładowań niezupełnych na 
takim poziomie, który w krótkim czasie spowodowałby uszkodzenie izolacji. Wzrost 
zawilgocenia powyżej 3% wydaje się mieć większe znaczenie dla eksploatacji 
transformatora i powinien wiązać się z ograniczeniem obciążalności jednostki, tak aby 
ograniczyć nadmierny wzrost temperatury zawilgoconej izolacji.  
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Streszczenie: 
Badanie pobranej z transformatora próbki oleju pozwala na ocenę jego stanu 
technicznego. W trakcie badania mierzone są parametry elektryczne, chemiczne i 
fizyczne oleju, zawartość rozpuszczonych w nim gazów oraz związków furanu. 
Najbardziej wartościowa jest analiza stężeń rozpuszczonych gazów, gdyż pozwala 
wykryć szereg potencjalnych defektów, które można później potwierdzić innymi 
metodami. W referacie przedstawiono kilka przypadków takich analiz. Otrzymane wyniki 
porównano z wynikami przeprowadzonych rewizji wewnętrznych. 
Słowa kluczowe: transformator energetyczny, diagnostyka, analiza gazów 
rozpuszczonych w oleju, parametry oleju. 

Abstract: 
Examination of the oil sample taken from the transformer allows for evaluation of its technical 
condition. During the tests the electrical, chemical and physical parameters of the oil, the 
contents of the dissolved gases and the furan compounds are measured. The analysis of 
dissolved gases is the most valuable because allows to detect a number of potential defects 
that can be confirmed later by other methods. The paper presents several cases of such 
analyzes. The obtained results were compared with the results of internal inspections. 
Keywords: power transformer, diagnostics, dissolved gas analysis, oil parameters. 

 
 
Wstęp 
 

Jednym z najbardziej newralgicznych elementów sieci elektroenergetycznych 
są transformatory. Ich awaria bądź nieplanowane wyłącznie z eksploatacji wpływa nie 
tylko na pracę systemu elektroenergetycznego, ale również jest przyczyną istotnych 
strat finansowych wynikających z kosztów naprawy/odtworzenia urządzenia oraz 
niedostarczenia energii elektrycznej do odbiorców. 

Dotychczasowa praktyka i doświadczenie pokazuje, że wszechstronne badanie 
oleju transformatorowego jest metodą, która ma zastosowanie zarówno na etapie 
wczesnego wykrywania symptomów nieprawidłowej pracy transformatora, jak i po jego 
wyłączenia przez zabezpieczenia. Badanie to obejmuje analizę gazów rozpuszczonych 
w oleju, oznaczenie zawartości pochodnych furanu, pomiar zawilgocenia oraz całego 
szeregu parametrów elektrycznych oraz fizykochemicznych. Jest to badanie o 
charakterze nieinwazyjnym, dzięki czemu szczególnego znaczenia nabiera podczas 
okresowej kontroli stanu technicznego transformatora. 

W celu zilustrowania możliwości i jednocześnie ograniczeń w stosowaniu analizy oleju, 
w szczególności zaś analizy rozpuszczonych gazów, w celu wykrycia i rozpoznania defektu 
transformatora, zaprezentowano poniżej w referacie kilka przykładów rzeczywistych procesów 
diagnostycznych skonfrontowanych z wynikami rewizji wewnętrznej. 



MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TRANSFORMATOROWA TRANSFORMATOR’17 

196 ANALIZA OLEJU ELEKTROIZOLACYJNEGO W CELU WYKRYCIA DEFEKTU TRANSFORMATORA 

Analiza wybranych przypadków awarii transformatorów 
 
Przypadek I 

W trakcie eksploatacji transformatora o mocy 2,7 MVA, napięciu 30/0,66 kV i 
układzie połączeń Dyn5, zostało wykonane okresowe badanie chromatograficzne 
pobranej próbki oleju elektroizolacyjnego. Pomierzone stężenia gazów rozpuszczonych 
w oleju (tabela 1) wykazały przekroczenie wartości typowych przez wodór, etylen, etan, 
metan, propylen i dwutlenek węgla. 
 
Tabela 1. Stężenia gazów pomierzone w próbce oleju pochodzącej z transformatora 2,7 MVA, 

30/0,66 kV (przekroczenia wartości dopuszczalnych zaznaczono pogrubioną czcionką). 

Stężenie gazu w ppm Gaz pomierzone dopuszczalne [1] 
Wodór H2 881 350 
Metan CH4 1183,4 200 
Etan C2H6 1141,3 170 
Etylen C2H4 4445,9 260 
Acetylen C2H2 26,8 70 
Propan C3H8 29,6 30 
Propylen C3H6 2532,9 40 
Tlenek węgla CO 122,7 260 
Dwutlenek węgla CO2 4419,2 4000 
Suma gazów palnych 10363,6 - 

 
Interpretacja otrzymanych wyników przeprowadzona zgodnie z wytycznymi PN-

IEC 60559 [2] wskazała na występowanie defektu cieplnego o temperaturze 300 °C - 
700 °C. Dokładniejsze przyjrzenie się wartościom ilorazów charakterystycznych, 
wyznaczanych w tej metodzie sugeruje, że temperatura może przekraczać 700 °C. 
Komplementarne zastosowane metody trójkąta Duvala i starszej edycji normy IEC [3] 
potwierdza tę sugestię. Suma gazów palnych przekraczająca 10000 ppm wskazuje wg 
[1] na stan przedawaryjny. W efekcie poczynionych spostrzeżeń została podjęta 
decyzja o wyłączeniu transformatora z ruchu i wykonaniu jego rewizji wewnętrznej. 

Podczas rewizji stwierdzono wypalone połączenie (aluminium z miedzią) na 
uzwojeniu regulacyjnym faza „V” i „W”, co udokumentowano na rysunku 1. 
 

      
Rys. 1. Upalone połączenie (miedź-aluminium) na uzwojeniu regulacyjnym faza „V” i „W” transformatora. 
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Przypadek II 
W trakcie eksploatacji transformatora blokowego o mocy 63 MVA, napięciu 

121/30 kV i układzie połączeń YNd11, pobudzeniu uległ I i II stopień zabezpieczenia 
gazowo - przepływowego. Przeprowadzono kompleksowe badania obejmujące: pomiar 
rezystancji izolacji, prądów magnesujących, rezystancji uzwojeń, parametrów 
elektrycznych, fizykochemicznych oraz zawilgocenia oleju. Wyniki dotyczące badania 
oleju zamieszczono w tabeli 2. Rezultat analizy otrzymanych wyników był negatywny i 
nie wskazywał na występowanie problemów wewnątrz transformatora. 
 

Tabela 2. Wyniki badania próbki oleju pobranej z transformatora 63 MVA, 121/30 kV 

Wartość Parametr 
pomierzona wymagana [1] 

Wygląd spełnia 
wymagania 

klarowny, brak wody wydzielonej 
i stałych ciał obcych 

Temperatura zapłonu [°C] 150 ≥ 130 
Liczba kwasowa [mg KOH/g] 0,01 ≤ 0,25 
Zawartość wody met. K. Fischera [ppm] 4,5 ≤ 25 
Współczynnik strat dielektrycznych w 50°C 0,0006 < 0,07 
Rezystywność w 50°C [Ωm] 43,4 · 109 > 5 · 109 
Napięcie przebicia [kV] 59,6 ≥ 45 
 

Przeprowadzona została również analiza chromatograficzna gazów 
rozpuszczonych w oleju, której wyniki zaprezentowano w tabeli 3. Wykazała ona, 
niewielkie w przypadku wodoru oraz zdecydowanie bardziej znaczące dla acetylenu, 
etylenu i propylenu przekroczenie typowych wartości koncentracji tych gazów. 
Stwierdzono również, że od poprzedniego badania (przeprowadzonego 2 miesiące 
wcześniej) przyrost sumy gazów palnych wyniósł 2000 ppm. 
 

Tabela 3. Stężenia gazów pomierzone w próbce oleju pochodzącej z transformatora 63 MVA, 
121/30 kV (przekroczenia wartości dopuszczalnych zaznaczono pogrubiona czcionką). 

Stężenie gazu w ppm Gaz pomierzone dopuszczalne [1] 
Wodór H2 272,3 260 
Metan CH4 98,3 250 
Etan C2H6 73,3 160 
Etylen C2H4 447,5 250 
Acetylen C2H2 1219,4 20 
Propan C3H8 5,3 40 
Propylen C3H6 69,5 40 
Tlenek węgla CO 58,2 280 
Dwutlenek węgla CO2 827,7 3500 
Suma gazów palnych 2243,8 - 

 
Interpretacja wyników przeprowadzona zgodnie z normą PN-IEC_60559 

wskazała na występowanie wyładowania niskoenergetyczne (D1). Dodatkowo 
wykonane obliczenia i analizy przeprowadzone metodą trójkąta Duvala i starszej edycji 
normy IEC wskazały odpowiednio na: wyładowania niskoenergetyczne (D1) oraz 
wyładowania o małej i/lub dużej energii (kod 102), jako potencjalną przyczynę 
zadziałania zabezpieczenia gazowo - przepływowego. Uwzględniając powyższe oraz 
dynamikę zmian TCG zdecydowano się na przeprowadzenie rewizji wewnętrznej 
transformatora. W jej efekcie stwierdzono: 
• ślady działania łuku elektrycznego (rys. 2a), 
• uszkodzenie uzwojenia regulacyjnego (rys. 2b). 
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Rys. 2. Ślady działa łuku elektrycznego (a) oraz uszkodzenie uzwojenia regulacyjnego (b) 

stwierdzone podczas rewizji wewnętrznej transformatora blokowego. 
 
Przypadek III 

Transformator sieciowy o mocy 10 MVA, napięciu 110/16,5 kV i układzie 
połączeń YNd11 został w trakcie eksploatacji wyłączony przez zabezpieczenie gazowo 
- przepływowe. Wykonane pomiary elektryczne nie wykazały wystąpienia uszkodzenia 
w części aktywnej transformatora. 

W następnym etapie procesu diagnostycznego przeprowadzono badania 
chromatograficzne próbki oleju. Dla pomiaru wykonanego po wyłączeniu 
transformatora nie stwierdzono przekroczenia żadnej z koncentracji gazów przyjętych 
jako typowe, jednakże zaobserwowano, od poprzedniego pomiaru, wykonanego 
miesiąc wcześniej, znaczący wzrost koncentracji acetylenu, wodoru i etylenu (tabela 
4). 
 

Tabela 4. Stężenia gazów pomierzone w próbce oleju pochodzącej z transformatora 63 MVA, 
121/30 kV po wyłączeniu transformatora przez zabezpieczenie gazowo – przepływowe  

i miesiąc wcześniej 

Stężenie gazu w ppm 
Gaz pomierzone po 

wyłączeniu transf. 
pomierzone miesiąc przed 

wyłączeniem transf. dopuszczalne [1] 

Wodór H2 51,4 4,2 260 
Metan CH4 14,3 8,6 250 
Etan C2H6 1,8 14,9 160 
Etylen C2H4 27,5 8,3 250 
Acetylen C2H2 60,9 7,4 20 
Propan C3H8 1,0 1,6 40 
Propylen C3H6 13,5 7,0 40 
Tlenek węgla CO 10 2,0 280 
Dwutlenek węgla CO2 12,9 243,3 3500 
Suma gazów palnych 180,4 54,0 - 
 

Pomimo braku przesłanek do określenia typu defektu i licząc się z możliwością 
popełnienia błędu - pomierzone stężenia niższe od dopuszczalnych - przeprowadzono 
stosowne analizy metodą zalecaną w normie PN-IEC 60599 oraz dodatkowo metodami 
trójkąta Duvala i starszej edycji normy IEC. Uzyskane wyniki jednoznacznie 
wskazywały na wyładowania nisko- i/lub wysokoenergetyczne. 
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Została podjęta decyzja o wykonaniu rewizji wewnętrznej transformatora, 
podczas której stwierdzono, udokumentowane na rysunku 3: 
• zbliżenie odpływu fazy L2 do konstrukcji rdzenia, 
• widoczne ślady przeskoku łuku pomiędzy odpływem a konstrukcją rdzenia 

 

     
 (a) (b) 

Rys. 3. Zbliżenie odpływu fazy L2 do konstrukcji rdzenia (a) oraz ślady przeskoku łuku 
pomiędzy odpływem a konstrukcją rdzenia (b) stwierdzone podczas rewizji wewnętrznej 

transformatora sieciowego 
 
Przypadek IV 

W trakcie eksploatacji transformatora sieciowego 25/10/25 MVA, 110/30/15 kV o 
układzie połączeń YNyn0d11, wykonano pomiary termowizyjne. Pozwoliło to na 
zaobserwowanie anomalii temperaturowej (rysunek 4) na odpływie w fazie L3 - 
przyrost temperatury w porównaniu do pozostałych faz wyniósł ok 36 °C. 
 

 
Rys. 4. Anomalia temperaturowa na odpływie w fazie L3 

 
W efekcie przeprowadzonych badań kontrolnych stwierdzono podskok 

rezystancji uzwojeń na fazie L3. 
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Właściciel transformatora pobrał niestety próbki oleju do badania tylko z kadzi 
głównej transformatora, co nie pomogło w tym wypadku w wykryciu i rozpoznaniu 
charakteru defektu. Pomiar fizykochemicznych parametrów oleju nie sugerował ich 
pogorszenia spowodowanego wzrostem temperatury. Podobnie wyniki pomiaru gazów 
rozpuszczonych w oleju (tabela 4) nie wykazały przekroczenie wartości typowych 
stężeń, co jest warunkiem koniecznym podjęcia podejrzenia o występowaniu defektu. 
 

Tab. 4. Stężenia gazów pomierzone w próbce oleju pochodzącej z transformatora 
25/10/25 MVA, 110/30/15 kV. 

Stężenie gazu w ppm Gaz pomierzone dopuszczalne [1] 
Wodór H2 0,3 350 
Metan CH4 93,5 200 
Etan C2H6 18,8 170 
Etylen C2H4 69,0 260 
Acetylen C2H2 0,0 70 
Propan C3H8 20,2 30 
Propylen C3H6 0,0 40 
Tlenek węgla CO 43,5 260 
Dwutlenek węgla CO2 667,4 4000 
Suma gazów palnych 2741 - 

 
W celu wyjaśnienia przyczyny zaobserwowanego defektu cieplnego podjęto 

decyzję o przeglądzie izolatora przepustowego fazy L3. Stwierdzono brak połączenia 
na odpływie uzwojenia (rysunek 5). 
 

 
Rys. 5. Wadliwe połączenie odpływu fazy L3 

 
 
Wnioski 
 

Na podstawie analizy zamieszczonych w artykule przypadków badań mających 
na celu określenie występujących w transformatorze defektów, można stwierdzić, że 
rzadko możliwe jest uzyskanie prawidłowej diagnozy na podstawie wyników tylko 
jednej metody badawczej. 

Zamieszczone przykłady awarii potwierdzają, że spośród wielu możliwych do 
zastosowania metod diagnostycznych jedną z najbardziej przydatnych jest analiza 
gazów rozpuszczonych w oleju. Przykłady te, pokazują jednak też, że i ona nie w 
każdym przypadku może potwierdzić i rozpoznać charakter defektu. Przypadek IV daje 
dodatkowo wskazówkę, że miejsce pobrania oleju do badania chromatograficznego 
powinno być skorelowane z sugestiami innych metod, wskazujących potencjalną 
lokalizację defektu. Należy w związku z tym przypomnieć, że metoda DGA może być 
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przydatna w diagnozowaniu także podobciążeniowych przełączników zaczepów oraz 
przepustów transformatorowych. 

Praktycznie, niezależnie od zastosowanej metody diagnostycznej, dokładne 
zlokalizowanie defektu wymaga wyłączenia transformatora z ruchu i przeprowadzenia 
rewizji wewnętrznej. W pewnym, ograniczonym zakresie typów defektów, wstępne 
wytypowanie obszaru ich występowania możliwe jest przy zastosowaniu pomiarów 
termowizyjnych oraz (tu pominiętej w rozważaniach) metody akustycznej detekcji 
wyładowań niezupełnych. 
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Wprowadzenie 
 

System ekspercki AHT (AssetHealth Transformers) opracowany został na bazie 
doświadczeń w serwisowaniu i produkcji transformatorów energetycznych m.in. w 
USA, Kanadzie, Szwecji oraz Niemczech. System działa w oparciu o algorytmy 
wykonujące analizę modeli powstawania uszkodzeń transformatorów w podziale na 
zjawiska termiczne, elektryczne, mechaniczne oraz awarie akcesoriów i inne czynniki. 
Ponadto, stosuje się nowatorskie podejście do obliczania tak powstałych „indeksów 
zdrowia” uzależniając badane parametry oceny stanu technicznego od typu 
analizowanego uszkodzenia. 

W efekcie użytkownik otrzymuje przegląd kondycji floty transformatorów w 
trybie online, gdzie stan techniczny urządzenia opisuje parametr Ryzyko Uszkodzenia. 
Dla każdej jednostki dostępne są również szczegółowe informacje odnośnie 
zidentyfikowanych problemów jak i rekomendacje dalszych działań zaradczych lub 
naprawczych. 
 
 
1. Wstęp 
 

Znaczna grupa transformatorów mocy pracujących w polskim systemie 
energetycznym to jednostki w wieku przekraczającym 30-40 lat. W ostatnich latach 
obserwuje się również wzrost wymagań odnośnie niezawodności eksploatowanych 
urządzeń i zapotrzebowania na profesjonalne rozwiązania serwisowe, pozwalające na 
wydłużenie czasu bezpiecznej eksploatacji starszych transformatorów. Jak pokazują 
statystyki, większość awarii transformatorów sprowadza się do usterek olejowo-
celulozowego układu izolacyjnego, przełączników zaczepów oraz izolatorów 
przepustowych (rys.1). Awariom tym w dużej mierze można zapobiec, stosując 
właściwe narzędzia prewencji oraz predykcji w ocenie stanu technicznego urządzeń. 
Wychodząc naprzeciw zagrożeniom wynikającym z obniżenia parametrów starzejącej 
się floty transformatorowej i komponentów składowych jednostek, autorzy proponują 
podejście, które bazuje na właściwym ukierunkowaniu działań serwisowych w oparciu 
o bieżący monitoring stanu technicznego transformatorów, nadaniu priorytetów dla 
urządzeń wymagających natychmiastowej interwencji, a następnie zapewnieniu 
optymalnych kosztowo i zaawansowanych technologicznie rozwiązań serwisowych. 
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Rys.1.  Statystyczny rozkład przyczyn awarii transformatorów (źródło CIGRE) 

 
 
2. Inteligentne zarządzanie flotą - monitoring i system ekspercki AHT 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w czasie powszechnej komputeryzacji  
i cyfryzacji, Serwis Transformatorów proponuje swoim partnerom koncepcję 
inteligentnego zarządzania flotą transformatorów uwzględniającą wsparcie produktowe 
i konsultacyjne na każdym poziomie szczegółowości (rys.2). Poczynając od sensorów 
gazów rozpuszczonych w oleju CoreSense i oprzyrządowania zdolnego do komunikacji 
elektronicznej, poprzez inteligentny system monitoringu CoreTec, kończąc na systemie 
eksperckim AHT zdolnym generować konkretne wnioski i zalecenia w oparciu  
o kompleksową ocenę stanu technicznego.  

AHT (ang. AssetHealth Transformers) jest systemem powstałym na bazie 
algorytmów będących podsumowaniem wiedzy inżynierów ABB w temAHTe oceny 
kondycji i zagrożeń w eksploatacji transformatorów energetycznych. Do niedawna 
wiedza ta była dostępna jedynie dla specjalistów wewnątrz firmy i służyła do 
komercyjnej oceny stanu technicznego jednostek transformatorowych w oparciu  
o przeprowadzoną diagnostykę. Wraz z implementacją algorytmów w systemie 
dynamicznie zbierającym dane, możliwe stało się opracowanie systemu eksperckiego, 
który został udostępniony na rynku w formie oprogramowania dostarczanego wraz  
z jednostką komputerową i spełniającego wszelkie wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wdrożenie oprogramowania odbywa się na 
zasadzie integracji z systemem sterowania i nadzoru w celu zasilenia AHT danymi  
z transformatora, a w przypadku braku dostępności sygnałów w trybie online system 
może zostać zasilony poprzez okresowe ręczne wprowadzenie danych. Możliwy jest 
też wariant mieszany, gdy część sygnałów na bieżąco spływa z czujników (np. 
zawartość wodoru w oleju lub temperatura oleju), a pozostałe uzupełniane są 
okresowo z częstością wynikającą z okresowości pomiarów kontrolnych transformatora 
(np. tangens delta izolacji i przepustów lub badanie fizyko-chemiczne oleju). 
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W ogólnym ujęciu analiza wykonywana przez AHT uwzględnia równolegle dane 
statyczne – projektowe i historyczne – oraz dynamiczne, spływające z czujników  
i bieżącej diagnostyki podczas eksploatacji transformatora. Ocenia się pięć kategorii 
ryzyka powstawania usterek, związanych odpowiednio z uszkodzeniami 
mechanicznymi, dielektrycznymi, termicznymi, awarią oprzyrządowania oraz innymi 
uszkodzeniami, których charakter nie odpowiada żadnym z wcześniej wymienionych. 
Stosuje się również nowatorskie podejście do obliczania tzw. indeksu zdrowia 
urządzenia, gdzie waga ocenianych parametrów oraz ich dobór zależy od analizowanej 
usterki. Jest to podejście odbiegające od popularnie kalkulowanego wskaźnika 
ważonego, który z góry narzuca wagę określonych parametrów np. wynik DGA czy też 
pomiar tg delta izolacji bez względu na rodzaj analizowanego uszkodzenia. 
Znamiennym jest bowiem, że dla wybranego typu rozwijającej się usterki należy 
zwrócić uwagę na konkretny zestaw parametrów ściśle z nią powiązanych i przypisać 
adekwatne wagi dla każdego z nich. Takie podejście, określane mianem zarządzania 
aktywami zorientowanego na niezawodność, pozwala na określenie ryzyka usterki  
w sposób do tej pory nieosiągalny w branży transformatorów mocy. Koncepcja 
zarządzania flotą transformatorów opisana w niniejszym akapicie stanowi odejście od 
znanego i powszechnie stosowanego modelu utrzymania ruchu bazującego na 
przeglądach okresowych w kierunku modelu opartego o bieżącą ocenę faktycznego 
stanu technicznego urządzeń. Zastosowanie takiej metodologii pozwala na  właściwe 
ukierunkowanie funduszy remontowych, optymalizację wydatków i zapewnienie 
maksymalnej niezawodności transformatorów. 
 

 
Rys. 2. Koncepcja inteligentnego zarządzania cyklem życia transformatorów 

 
 
3. AHT – zasada działania 
 

System AHT działa tym lepiej, im więcej danych wejściowych otrzyma od 
użytkownika. Minimalne dane potrzebne do wygenerowania wartościowych informacji 
to parametry projektowe, okresowe wyniki laboratoryjnej chromatografii oleju oraz 
badań fizyko-chemicznych, zapis obciążenia i temperatury oraz wyniki okresowych 
pomiarów elektrycznych. Dla lepszej funkcjonalności i zapewnienia wyższej jakości 
wskazań w trybie online rekomenduje się doposażenie transformatorów w czujniki 
gazu. System zasilony pełnym zestawem informacji wejściowych może w najbardziej 
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rzetelny sposób czerpać z algorytmów oceny stanu technicznego generując parametr 
ryzyko awarii będący relatywną wielkością odnoszącą daną jednostkę do floty ujętej  
w sposób statystyczny. Ponadto, zdrowie dowolnego transformatora opisuje zestaw 
powiadomień, alarmów, ostrzeżeń, oraz komunikatów na temat rekomendowanych 
działań zapobiegawczych i naprawczych jak i informacje o potencjalnych błędach 
danych wejściowych. Informacje te są dostępne dla użytkownika w panelu 
operatorskim lub „wypychane” w formie komunikatów wg zadanych ustawień.  
W  przypadku wykrycia problemu system dokonuje analizy potencjalnych przyczyn 
źródłowych i nakierowuje użytkownika na rozwiązanie, co pozwala przeznaczyć środki 
na właściwe zabiegi serwisowe tam gdzie są one potrzebne, równocześnie 
oszczędzając na okresowych wydatkach dla tych jednostek gdzie są one bezzasadne. 

System AHT wyposażony jest w panel główny operatorski na którym dostępny 
jest wgląd w urządzenia użytkownika z perspektywy ich lokalizacji geograficznej, lub  
w formie listy, gdzie przez sortowanie wyodrębnić można z łatwością te, dla których 
oszacowane ryzyko awarii jest najwyższe. Zagłębiając się w strukturę systemu, 
użytkownik może otworzyć zestaw zakładek pokazujących na bieżąco dane zebrane  
i kalkulowane dla konkretnego transformatora lub też obejrzeć przebiegi zapisanych 
wartości. Jednocześnie prawa część ekranu pokazuje procentowy udział danego typu 
rozwijającego się uszkodzenia w zbiorczej ocenie zdrowia jednostki (niebieski wykres 
słupkowy) czy też położenia danego transformatora na wykresie opisującym flotę 
użytkownika z punktu widzenia znaczenia w systemie oraz faktycznego stanu 
technicznego, gdzie najbardziej krytyczne i wymagające uwagi są transformatory na 
polu czerwonym (rys. 3) 
 

  

  
Rys. 3. AHT – wygląd panelu operatora, kolejne wglądy i szczegółowe informacje 

 
Przedstawione powyżej właściwości samej aplikacji stanowią podstawowe 

miejsca styku użytkownika z interfejsem operatora. Niemniej jednak szczególnym 
elementem wyróżniającym opisywane rozwiązanie na tle dostępnych rozwiązań 
konkurencyjnych jest sposób analizowania danych i kalkulowania parametru ryzyko 
awarii, pozwalającego w sposób porównawczy i skwantyfikowany ocenić wybrane 
jednostki odnosząc je do wybranej floty urządzeń. Przyjęto zasadę serwisowania floty 
urządzeń zorientowanego na niezawodność. Sprowadza się to do zapewnienia 
maksymalnej funkcjonalności wszystkich urządzeń poprzez zagwarantowanie 
maksymalnej funkcjonalności każdego z komponentów składowych transformatorów. 
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Przy takich założeniach system nadaje właściwe priorytety potencjalnych uszkodzeń 
zarazem identyfikując wszystkie typy uszkodzeń znane dla transformatorów. Dla 
każdego z przypisanych typów określa się zestaw parametrów z właściwie przyjętymi 
wagami i analizuje składowe elementy tak wygenerowanego i przytaczanego już 
współczynnika nazwanego ryzyko awarii.  

Podejście takie gwarantuje bardziej niezawodną ocenę stanu technicznego niż 
w przypadku konwencjonalnego badania zestawu parametrów z przypisanymi na stałe 
wagami, gdyż istnieje wiele sytuacji w których krytyczne dla zdolności operacyjnej 
transformatora uszkodzenie, może mieć nieznaczny wpływ na inne parametry  
i w ogólnej ocenie generować dobry wynik końcowy.  

Uzupełnienie nowatorskiej koncepcji oceny stanu technicznego transformatorów 
stanowi również zestaw zaawansowanych algorytmów obliczeniowych, 
umożliwiających systemowi AHT dynamiczne analizy danych wejściowych  
z uwzględnieniem błędów statystycznych, dokładności pomiarowych, trendów, danych 
historycznych, korelacji czy też standardów i dostępnej wiedzy branżowej lub typu 
zainstalowanego czujnika online DGA. Opracowano również złożony zestaw 
komunikatów generowanych dla użytkownika w formie rekomendacji działań oraz 
ostrzeżeń dla wszystkich przypadków przekroczenia wartości standardowych i różnych 
typów analizowanych uszkodzeń. 

Oprogramowanie AHT może być dostępne dla użytkownika w różnych 
wariantach, w zależności od jego zakresu oczekiwań i dostępności własnych służb 
utrzymania ruchu. Wariant uproszczony polega na wykorzystaniu możliwości systemu 
dla jednorazowej (lub wielokrotnej) oceny kondycji floty transformatorów na podstawie 
danych dostarczonych przez użytkownika. Nie jest wymagane fizyczne instalowanie 
systemu u Klienta ani jego integracja z systemem sterowania i nadzoru. W wariancie 
podstawowym przewiduje się zainstalowanie AHT u Klienta oraz integrację  
w możliwym zakresie z danymi generowanymi z transformatora na bieżąco. Klient, na 
podstawie licencji, którą otrzymuje na każdy transformator, ma możliwość korzystania 
w pełni z funkcjonalności oprogramowania na bieżąco monitorując stan floty, 
weryfikując wybrane jednostki i adekwatnie zarządzając pracami serwisowymi.  
W wariancie rozszerzonym Klient może uzupełnić wdrożony system AHT dla pełnej 
funkcjonalność uzupełniając brakujące urządzenia monitoringu transformatorów oraz 
powierzyć część odpowiedzialności za bieżące utrzymanie floty w dobrej kondycji 
firmie ABB na podstawie umowy serwisowej. 
 
 
4. Podsumowanie 
 

W ślad za standardami ustalonymi w wybranych krajach o najwyższej kulturze 
technicznej, firma ABB promuje i dostarcza na rynku polskim serwis transformatorów 
w rozumieniu działalności zapobiegawczej i predykcyjnej. W koncepcję tę wpisuje się 
rozwiązanie inteligentnego zarządzania cyklem życia transformatorów budowane na 
kanwie nowoczesnych systemów monitoringu, eksperckich systemów komputerowych 
wykorzystujących wiedzę i doświadczenie branżowe firmy oraz otwartości samych 
specjalistów z fabryk i serwisów na całym świecie do pomocy i konsultacji wtedy gdy 
konieczna jest elastyczność w ocenie danych, której z przyczyn oczywistych system 
komputerowy posiadać nie może. Opisany w niniejszym opracowaniu system ekspercki 
AHT jest kwintesencją wiedzy inżynierskiej i globalnych doświadczeń w produkcji  
i serwisie transformatorów wszystkich typów oraz wielkości. Umiejscowienie tej wiedzy 
w nowoczesnym rozwiązaniu informatycznym pozwoliło na opracowanie narzędzia 
zdolnego do integracji z różnorodnymi standardami transmisji danych dla umożliwienia 
pracy w trybie online i zapewnienia użytkownikowi transformatorów bieżącej wiedzy  
w zakresie kondycji floty monitorowanych urządzeń. Zarazem metoda obliczania oceny 
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stanu technicznego poprzez parametr ryzyko awarii stanowi istotny krok naprzód  
w stronę racjonalizacji standardów oceny kondycji transformatorów i zapewnia 
użytkownikowi właściwe ukierunkowanie wydatków dla optymalizacji kosztów 
utrzymania ruchu wg koncepcji serwisu zorientowanego na niezawodność oraz 
kondycję floty eksploatowanych urządzeń. 
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WŁAŚCIWOŚCI DIELEKTRYCZNE SYNTETYCZNYCH I NATURALNYCH  
ESTRÓW BIODEGRADOWALNYCH DO ZASTOSOWAŃ ELEKTRYCZNYCH  

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ICH WYTRZYMAŁOŚCI UDAROWEJ 
 
 

DIELECTRIC PROPERTIES OF SYNTHETIC AND NATURAL  
BIODEGRADABLE ESTERS FOR ELECTRICAL PURPOSES  

WITH PARTICULAR EMPHASIS ON THEIR LIGHTNING STRENGTH 
 
 

Paweł Rózga, Marcin Stanek 
Politechnika Łódzka 

 
 
 

Streszczenie. W artykule zaprezentowano przegląd aktualnie dostępnych na rynku 
dielektryków ciekłych będących alternatywą dla typowo stosowanego w transformatorach 
oleju mineralnego mające szczególnie na uwadze właściwości dielektryczne tych cieczy. 
W szerszym zakresie opisane zostały właściwości estrów w zakresie wytrzymałości 
udarowej, które ocenione zostały przez pryzmat wyników badań własnych współautorów 
artykułu. Klasyczne podejście bazujące na normie przedmiotowej IEC 897 wskazało na 
minimalne różnice pomiędzy poszczególnymi cieczami a olejem mineralnym, do którego 
odnoszono wyniki uzyskane dla estrów. Głębsza analiza wynikająca z zastosowania 
dodatkowych technik eksperymentalnych (głównie bazujących na pomiarze 
intensywności emitowanego światła) pozwoliła dodatkowo uściślić sformułowane wnioski. 
W opisie badań własnych estrów uwzględnione zostały płyny estrowe takie jak: estry 
syntetyczne Midel 7131 i Envirotemp 200 oraz estry naturalne Envirotemp FR3 i Nomex 
970 FLD. W analizie teoretycznej ogólnych właściwości estrów dodatkowo omówiony 
został także płyn MIDEL eN 1204. 
 
Abstract. The article presents a review of currently available on transformer market the 
dielectric liquids being an alternative to mineral oils, typically used in power transformers 
wherein special emphasis is focused on dielectric properties of these liquids. In a wider 
range the lightning properties of the esters are described which based on own 
investigations of the authors of this article. The classical approach based on IEC 897 
Standard indicates minimal differences between distinctive ester liquids and mineral oil. 
The deeper analysis resulted from applying additional experimental techniques allowed 
for clarify the conclusions formulated. In the description of the results of own 
measurements the following types of esters were used: synthetic ester Midel 7131, 
synthetic ester Envirotemp 200, natural ester Envirotemp FR3 and natural ester Nomex 
970 FLD. In theoretical analysis of general ester properties also the natural ester Midel 
eN was discussed. 

 
 
1. Wstęp 
 

Od kilkunastu lat rynek cieczy dielektrycznych do zastosowań elektrycznych 
daje do dyspozycji projektantów i producentów transformatorów alternatywne dla oleju 
mineralnego ciecze dielektryczne, które są przyjazne środowisku przy jednoczesnym 
zachowaniu właściwości dielektrycznych, jakie przypisane są płynom 
transformatorowym. Takimi cieczami są specjalnie produkowane estry syntetyczne lub 
rafinowane z nasion roślin strączkowych estry naturalne (oleje roślinne) [1-8]. Oba 
wzmiankowane typy płynów określane są przez producentów jako łatwo 
biodegradowalne, co oznacza, że w warunkach opisanych w normie OECD 301 co 
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najmniej 68% cieczy ulega samoistnej biodegradacji. W przeciwieństwie do estrów dla 
olejów mineralnych biodegradowalność określa się na poziomie ok. 10%, co z punktu 
widzenia właściwości środowiskowych zdecydowanie stawia je w mniej korzystnym 
świetle niż estry. Z kolei w zakresie zagadnień ochrony przeciwpożarowej zarówno 
estry syntetyczne jak i większość estrów naturalnych jest charakteryzowana wysoką 
temperaturą zapłonu, która definiuje klasę palności tych cieczy jako klasę K2 lub K3,  
a więc płyny słabopalne, czego nie można powiedzieć o olejach mineralnych. Jak 
wspomniano wyżej obok dobrych właściwości przyjaznych środowisku, estry powinny 
charakteryzować się także dobrymi właściwościami dielektrycznymi oraz odpowiednią 
efektywnością w odprowadzaniu ciepła z uzwojeń transformatorów. W tym pierwszym 
przypadku jednym z rozpatrywanych aspektów jest wytrzymałość udarowa estrów, 
która w szerszym zakresie niż pozostałe właściwości dielektryczne zostanie 
przedstawiona w niniejszym artykule. 
 
 
2. Charakterystyka porównawcza dostępnych na rynku  

cieczy dielektrycznych w zakresie ich właściwości dielektrycznych 
 

Aktualnie dostępne na rynku ciecze dielektryczne można podzielić na trzy 
grupy: oleje mineralne stanowiące klasyczne rozwiązania izolacji transformatorów 
energetycznych, estry syntetyczne jako sztucznie wytwarzane związki chemiczne 
tworzone w wyniku reakcji alkoholu i kwasu tłuszczowego oraz estry naturalne 
otrzymywane przez tłoczenie nasion roślin oleistych, szczególnie tych, które 
charakteryzują się bardzo krótkim okresem wzrostu. 

Transformatorowy olej mineralny jest od kilkudziesięciu lat najczęściej 
stosowanym płynem elektro-izolacyjnym w transformatorach energetycznych. 
Występuje on w wielu odmianach, które zależą od wyjściowego składu chemicznego 
ropy naftowej, z której oleje transformatorowe są wytwarzane (różna zawartość 
węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych). W transformatorach 
stosowane są głównie dwa typy olejów mineralnych: 

- oleje parafinowe - które są pochodną ropy naftowej zawierającej znaczne ilości 
naturalnie występujących n-parafin; cechują się stosunkowo wysoką temperaturą 
krzepnięcia, co wymaga dodatkowych środków zmniejszających krzepliwość; 

- oleje naftenowe - które są pochodną ropy naftowej zawierającej bardzo małe ilości 
naturalnie występujących n-parafin lub ich brak; posiadają bardzo niską 
temperaturę krzepnięcia, lepsze parametry lepkości oraz dłuższą żywotność. 

Frakcje węglowodorów aromatycznych ze względu na brak odporności na 
utlenianie, którego produktem jest lepki, gęsty szlam są usuwane z olei izolacyjnych.  

Oleje mineralne mogą zawierać inhibitory, które spowalniają proces utleniania 
oleju. Ciecz występuje w formie inhibitowanej, zawierającej spowalniacze syntetyczne, 
oraz nieinhibitowanej, która składa się z naturalnych inhibitorów [9]. 

Estry syntetyczne do zastosowań elektrycznych dostępne są w ofercie 
komercyjnej od końca lat 70-tych ubiegłego wieku, kiedy to zainstalowano pierwszy 
transformator rozdzielczy napełniony tym właśnie płynem. Kolejne lata poświęcone 
rozwojowi aplikacji związanych ze stosowaniem estrów syntetycznych  
w transformatorach spowodowały, że obecnie estry syntetyczne z powodzeniem 
stosowane są w transformatorach rozdzielczych, głównie w rozwiązaniach gdzie za 
najważniejszy aspekt stawiane jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe, a więc w 
kolejach dużych prędkości oraz w budynkach, gdzie występować mogą duże skupiska 
ludności. Energetyka nie poprzestała jednak na stosowaniu estrów syntetycznych tylko 
w niewielkich jednostkach, co widoczne jest w ciągłym wzroście zarówno mocy jak  
i napięć, na jakie budowane są nowe transformatory napełniane tymi płynami [2-4]. 
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Początek stosowania estrów naturalnych w transformatorach datuje się z kolei 
na lata 90-te ubiegłego wieku. Estry naturalne stały się alternatywą dla wysokiej ceny 
estrów syntetycznych będąc ich tańszym odpowiednikiem przy jednoczesnym 
spełnieniu takich samych wymagań środowiskowych i przeciwpożarowych. Ważnym 
aspektem w ocenie estrów naturalnych jest ilość mono nienasyconych kwasów 
tłuszczowych w ich składzie chemicznym. Im więcej tego typu cząstek w objętości 
estrów naturalnych tym niższa ich lepkość, a więc lepsze właściwości chłodzące  
i impregnujące. Jakkolwiek zwiększenie liczby monoestrów na rzecz triglicerydów 
skutkuje także spadkiem temperatury zapłonu, a więc pogorszeniem właściwości 
palnych. W obszarze płynów dielektrycznych pochodzenia roślinnego wydaje się 
obserwować rozwój na większą skalę niż w przypadku estrów syntetycznych. Liczba 
dostępnych komercyjnie produktów jest znacznie większa, a dodatkowo lokalne rynki 
bliskiego wschodu pracuję nad własnymi produktami testując je na własnym obszarze 
[1-4, 6]. 

W tabeli 1 zestawiono dane katalogowe 5-ciu komercyjnych cieczy 
dielektrycznych będących cieczami biodegradowalnymi oraz porównawczo oleju 
mineralnego. Parametry te dotyczą świeżych płynów w postaci dostarczonej przez 
producentów, bez zastosowania jakiejkolwiek ich obróbki (z wyjątkiem oleju 
mineralnego, który takowej wymaga przed wykorzystaniem go w celach izolacyjnych). 
We wszystkich przypadkach parametry poszczególnych cieczy spełniają kryteria, jakie 
się im stawia. Należy jednak pamiętać, że kryteria te są różne dla olejów mineralnych, 
estrów syntetycznych i estrów naturalnych. W każdym z przypadków inna norma 
przedmiotowa (w zakresie unormowań IEC) określa stosowne wymagania. I tak: 

- dla olejów mineralnych wymagania są zestawione w normie PN-EN 60296: 2012 
Ciecze stosowane w elektrotechnice - Świeże mineralne oleje elektroizolacyjne do 
transformatorów i aparatury łączeniowej; 

- dla estrów syntetycznych w normie: PN-EN 61099: 2011 Ciecze elektroizolacyjne - 
Wymagania techniczne dla świeżych syntetycznych estrów organicznych do 
zastosowań elektrycznych; 

- dla estrów naturalnych w normie: PN-EN 62770: 2014 Ciecze stosowane w 
elektrotechnice - Świeże naturalne estry do transformatorów i podobnych urządzeń 
elektrycznych. 

 
Tabela 1. Podstawowe właściwości wybranych komercyjnych estrów syntetycznych,  

estrów naturalnych i oleju mineralnego [7, 10-12] 

 

Jednostki 

Ester 
syntetyczny

(Midel 
7131) 

Ester 
syntetyczny
(Envirotem

p 200) 

Ester 
naturalny 

(Envirotem
p FR3) 

Ester 
naturalny o 
obniżonej 
lepkości 
(Nomex 
970FLD) 

Ester 
naturalny 
(Midel eN 

1204) 

Olej 
mineralny 

(Shell Diala 
Oil) 

Właściwości fizykochemiczne 
Gęstość w 20°C kg / dm3 0,97 0,97 0,92 0,89 0,92 0,88 
Ciepło właściwe w 20°C J / kg K 1880 - 1848 1950 1849 1860 
Przewodność cieplna  
w 20°C W / m K 0,144 - 0,177 0,147 0,177 0,126 

Lepkość kinematyczna  
w 100°C mm2 / s 5,25 5,6 8,0 4,6 9,3 2,6 

Temperatura 
krzepnięcia C -60 -54 -21 -28 -31 -50 

Temperatura zapłonu C 316 310 360 270 350 170 
Temperatura palenia C 260 265 316 190 260 150 
Klasyfikacja zagrożenia 
pożarowego według 
IEC 61100 / IEC 61039 

- K3 K3 K2 0 K2 0 
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Biodegradowalność % 
łatwo 

biodegrado-
walne 

łatwo 
biodegrado-

walne 

łatwo 
biodegrado-

walne 

łatwo 
biodegrado-

walne 

łatwo 
biodegrado-

walne 

nie 
biodegrado

walne 
Właściwości dielektryczne 
Napięcie przebicia kV > 75 >75 > 75 >75 >75 >70 
Współczynnik strat 
dielektrycznych tgδ  
w 90°C 

- < 0,02 0,015 < 0,02 0,04 <0,03 < 0,002 

Przenikalność 
elektryczna w 20°C - 3,2 3,2 3,1 2,82 3,1 2,2 

 
Z punktu widzenia właściwości dielektrycznych cieczy podstawowym 

wskaźnikiem wykorzystywanym w przemyśle określającym jej jakość jest przemienne 
napięcie przebicia określane zgodnie z normą IEC 61099 (lub opcjonalnie z użyciem 
normy amerykańskiej ASTM D877). Porównując więc ten parametr nie należało 
spodziewać się w żadnym przypadku wartości niższych niż 70 kV, która to wartość 
charakteryzuje ciecze o wysokim stopniu oczyszczenia z cząstek stałych  
i pozbawionych wilgoci. Wraz ze wzrostem zarówno zanieczyszczeń stałych jak  
i zawilgocenia przemienne napięcie przebicia maleje dając jasny wskaźnik o obniżeniu 
jakości badanej cieczy. Dla różnych typów cieczy dielektrycznych zależność napięcia 
przebicia od zawartości wilgoci wyrażonej w ppm jest jednak inna. W największym 
stopniu wpływ ten jest obserwowalny dla oleju mineralnego, dla którego napięcie to 
spada niemal z każdym pojedynczym ppm, a kilkanaście ppm jest już wartością, która 
powoduje nagłe i intensywne obniżenie wartości mierzonego napięcia przebicia poniżej 
dopuszczalnych w praktyce inżynierskiej limitów [13]. W przypadku estrów natomiast 
pozytywnym i istotnym faktem z punktu widzenia właściwości dielektrycznych jest 
pewna niezależność tego napięcia od zawartości wilgoci do danego poziomu 
zawilgocenia, które jest znacznie wyższe niż poziom powodujący obniżenie 
wytrzymałości elektrycznej oleju mineralnego. Dla estrów naturalnych przemienne 
napięcie przebicia nie zmienia się aż do poziomu zawilgocenia sięgającego blisko 300 
ppm natomiast dla estrów syntetycznych ten poziom graniczny to ok. 600 ppm [4]. 
Zestawienie porównawcze w tym zakresie pokazane zostało na rys. 1. 

Dostępne dane literaturowe, jak widać na rys. 1, dotyczą jednak tylko dwóch 
komercyjnych płynów biodegradowalnych i można jedynie przypuszczać, że zależności 
otrzymane dla nich są prawdziwe również dla pozostałych cieczy tego typu. To 
przypuszczenie wzmacniają niejako dane dotyczące parametru nasycania wilgocią  
w temperaturze otoczenia. Są one dosyć mocno skorelowane z danymi o wpływie 
wilgoci na napięcie przebicia. Oba syntetyczne estry są charakteryzowane zdolnością 
do nasycania wilgocią do wartości ok. 2700 ppm, estry naturalne do ok. 1100 ppm, 
podczas gdy olej mineralny do ok. 55 ppm. Widać więc, że nasycanie to ma ścisły 
związek z graniczną wartością zawilgocenia wpływającą na obniżenie przemiennego 
napięcia przebicia danego typu cieczy. W tym zakresie warte jest też rozważenie 
możliwości "wysysania" wilgoci z izolacji celulozowej w pracującym transformatorze 
(migrację wilgoci z celulozy do cieczy). Wiadomo powszechnie, że wilgoć przyspiesza 
degradację celulozy, która z kolei jest istotnym czynnikiem redukującym życie 
transformatora. Zastosowanie estrów może więc przyczynić się potencjalnie do 
wydłużenia czasu życia transformatora lub opcjonalnie transformatory z estrami mogą 
pracować przy większych obciążeniach (przy wyższych temperaturach). Z innej strony 
wspomniany wysoki limit nasycania estrów (szczególnie syntetycznych) sprawia, że 
opadanie wolnej wody w transformatorach wypełnionych estrami jest praktycznie 
niemożliwe. Jednocześnie mniejsze jest również ryzyko powstawania pęcherzy  
w ramach zjawiska "bubble effect" [4, 5, 10, 11]. 
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Rys. 1. Zależność przemiennego napięcia przebicia od zawartości wilgoci (na podstawie [4]) 

 
Kolejnym z istotnych wskaźników określających dielektryczne właściwości 

materiałów izolacyjnych jest współczynnik strat dielektrycznych tgδ wyrażający 
stosunek składowej prądu o charakterze rezystancyjnym do składowej pojemnościowej 
prądu. Istotny wpływ na wartość strat dielektrycznych mają warunki, w jakich musi 
pracować dane urządzenie, do których należą m.in. temperatura otoczenia, wilgotność 
czy ciśnienie. Stąd istotne jest by porównawcza ocena cieczy dotyczyła tych samych 
warunków pomiarowych. Jak widać w wyżej przytoczonej tabeli współczynnik strat 
dielektrycznych estrów jest znacznie wyższy niż dla oleju mineralnego. Dodatkowo 
praktyka inżynierska oraz badania eksperymentalne wykazały, że olej mineralny jest 
bardziej stabilnym płynem, a więc jego współczynnik strat dielektrycznych jest mniej 
podatny na obróbkę zarówno termiczną (zmiana tgδ z temperaturą zachodzi wolniej) 
jak i mechaniczną (dla obu rodzajów estrów straty dielektryczne gwałtownie rosną już 
przy niewielkiej obróbce w postaci przepompowywania czy podgrzewania, podczas gdy 
dla oleju mineralnego taka obróbka nie wpływa na wartość tgδ). Niemniej normy 
przedmiotowe, które określają wymagania stawiane płynom estrowym uwzględniają ten 
fakt podając wyraźnie, że parametr tgδ musi być mierzony dla cieczy świeżej w postaci 
dostarczonej przez producenta bez jakiejkolwiek jej obróbki. 

Pozytywnym aspektem w porównawczej ocenie właściwości dielektrycznych 
estrów i oleju mineralnego jest wyższa przenikalność elektryczna estrów niż oleju, 
która zbliżona jest do przenikalności izolacji stałej stosowanej w transformatorach. Z 
tego względu można spodziewać się bardziej równomiernego rozkładu pola 
elektrycznego (mniejszych różnic w natężeniu pola elektrycznego w danych warstwach 
przy tym samym narażeniu napięciowym) w układach papier-ester niż papier-olej 
mineralny. Dla potwierdzenia tego faktu przytoczyć można wyniki prostych obliczeń dla 
układu uwarstwionego szeregowo (tabela 2), gdzie rozważono układ o parametrach: 

- napięcie przyłożone do układu U = 120 kV, 
- grubość warstwy cieczy d1 = 10 mm, 
- grubość warstwy dielektryka stałego (preszpanu) d2 = 2 mm. 

Dane dotyczące przenikalności elektrycznej poszczególnych cieczy i preszpanu 
nimi nasączonego zawarto bezpośrednio w tabeli. 

Z tabeli jednoznacznie wynika, że różnice w wartości natężenia pola 
elektrycznego pomiędzy warstwami są znacznie niższe, gdy cieczą izolacyjną są estry. 
Jakkolwiek papier jest w większym stopniu naprężany, co musi być oczywiście 
uwzględnione w analizach wykonywanych na poziomie projektowym. 
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Tabela 2. Wartości natężenia pola elektrycznego w układzie uwarstwionym szeregowo  
przy zastosowaniu różnych cieczy dielektrycznych jako warstwy dielektryka ciekłego 

Olej mineralny Ester syntetyczny Ester naturalny 

Przenikalność  
cieczy 

Przenikalność 
nasączonego 

papieru 

Przenikalność 
cieczy 

Przenikalność 
nasączonego 

papieru 

Przenikalność 
cieczy 

Przenikalność 
nasączonego 

papieru 
2,2 4,4 3,2 4,7 3,1 4,6 

Natężenie  
w cieczy 

Natężenie w 
papierze 

Natężenie  
w cieczy 

Natężenie w 
papierze 

Natężenie  
w cieczy 

Natężenie w 
papierze 

10,91 kV/mm 5,45 kV/mm 10,56 kV/mm 7,19 kV/mm 10,57 kV/mm 7,13 kV/mm 
Różnica natężenia pomiędzy warstwami 

5,46 kV/mm 3,37 kV/mm 3,44 kV/mm 
 

Poza podstawowymi parametrami dielektrycznymi opisanymi powyżej, które 
podawane są zwyczajowo w danych katalogowych, jednym z parametrów opisujących 
właściwości dielektryczne cieczy jest udarowe napięcie przebicia wyznaczane  
w narzucanym normą układzie elektrod przy standardowym udarze napięciowym 
piorunowym 1,2/50 µs. Szczególnie ważne wydaje się wyznaczenie tego parametru dla 
cieczy będących nowymi produktami na rynku i jeszcze nie do końca poznanymi. 
 
 
3. Porównanie wytrzymałości udarowej estrów i oleju mineralnego 
 

W zakresie wyznaczania udarowego napięcia przebicia cieczy dielektrycznych 
można stosować dwa podejścia, które bazują na stosowanych normach 
przedmiotowych. Pierwszą z norm jest norma amerykańska ASTM D3300-12 
"Standard test method for dielectric breakdown voltage of insulating oils of petroleum 
origin under impulse conditions" [14], drugą zaś norma europejska PN-IEC 897 
"Metody wyznaczania udarowego napięcia przebicia cieczy izolacyjnych" [15]. Norma 
ASTM do wyznaczenia udarowego napięcia przebicia sugeruje wykorzystanie 
standardowego udaru napięciowego piorunowego 1,2/50 µs o biegunowości ujemnej. 
Układem elektrod, do którego przykłada się udary jest układ elektrod kulowych  
o przerwie 3,8 mm lub układ ostrze-kula o przerwie 25,4 mm. Aby wyznaczyć udarowe 
napięcie przebicia wykorzystuje się metodę schodkową z krokiem 5 lub 10 kV. Na 
każdym poziomie napięcia, począwszy od założonej wartości początkowej udar 
doprowadzany jest trzykrotnie przy zachowaniu minimum 30-tosekundowej przerwy 
pomiędzy nimi. Procedurę pomiarową przeprowadza się pięciokrotnie, a za wartość 
napięcia przebicia uznaje się wartość średnią wyników otrzymanych z pięciu 
przeprowadzonych procedur. Dodatkowo podawane jest także średnie odchylenie 
standardowe. W przypadku normy IEC proponowanym układem elektrod jest układ 
ostrze-kula, a odstępem elektrod 10, 15 lub 25 mm w zależności od oczekiwanej 
wytrzymałości elektrycznej badanej cieczy. Ostrze powinno posiadać promień 
krzywizny od 40 do 70 µm, a kula średnicę 12,5-13 mm. W przeciwieństwie do zaleceń 
normy ASTM pomiar wykonuje się z jednym udarem na stopień (najczęściej 5 kV) przy 
założeniu jednak, że próbka powinna wytrzymać minimum 3 poziomy napięcia przed 
przebiciem. Gdy tak nie jest próbę należy powtórzyć rozpoczynając pomiary od 
niższego napięcia początkowego (o 6 lub 10 kV w stosunku do pierwotnie założonej 
wartości). Podobnie jak w przypadku normy ASTM należy przeprowadzić 5 procedur 
pomiarowych, a jako wynik podać średnie napięcie przebicia oraz średnie odchylenie 
standardowe. Norma IEC nie podaje jednak, jakiej biegunowości udar należy stosować 
w pomiarach. Zwyczajowo jednak stosuje się udar o biegunowości ujemnej. Na rys. 2 
zilustrowano zarys metod określania udarowego napięcia przebicia stosowanych 
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odpowiednio w normie IEC (rys. 2a) oraz ASTM (rys. 2b). ∆T1 oznacza czas pomiędzy 
kolejnymi udarami, zaś ∆T2 czas pomiędzy kolejnymi procedurami pomiarowymi. 
 

 
Rys. 2. Szkic metod używanych do pomiaru udarowego napięcia przebicia cieczy dielektrycznych 

 
3.1. Przegląd danych literaturowych w zakresie wyznaczania  

udarowego napięcia przebicia cieczy dielektrycznych 
Nie ma w literaturze zbyt wielu prac odnoszących się do porównawczej analizy 

udarowego napięcia przebicia cieczy dielektrycznych różnego pochodzenia. Najwięcej 
rezultatów w tym zakresie pochodzi z publikacji [16]. W badaniach tych wykorzystano 
olej mineralny Gemini X oraz dwie ciecze biodegradowalne: ester naturalny Envirotemp 
FR3 oraz ester syntetyczny Midel 7131. Wykorzystanym układem elektrod był układ 
symetrycznych kul o przerwie d = 3,8 mm, a więc układ narzucany przez 
wzmiankowaną już normę ASTM. Zgodnie z zaleceniami tej samej normy zastosowano 
standardowy udar napięciowy piorunowy 1,2/50 µs o biegunowości ujemnej. Pomiary 
wykonano metodą schodkową zakładające podanie 3 udarów na jednym poziomie 
napięcia. Dodatkowo jednak zweryfikowano otrzymane wyniki trzema innymi 
metodami: 

- metodą schodkową z 1 udarem na stopień (identyczną z zaleceniami normy IEC), 
- metodą góra-dół (stosowaną w badaniach napięciem udarowym piorunowym 

innego typu układów izolacyjnych), 
- metodą napięcia wielokrotnego (wyznaczając prawdopodobieństwa przebicia dla 

danego poziomu napięcia). 
Zestawienie porównawcze otrzymanych wyników jako wartości 50%-go 

napięcia przebicia danej cieczy zaprezentowane zostało w tabeli 3 oraz graficznie na 
rys. 3. Dla obu metod schodkowych przytoczone wartości są wartościami 
wyznaczonymi na bazie analizy statystycznej z użyciem dwuparametrycznego rozkładu 
Weibulla. W przypadku metody góra-dół za wartość napięcia przebicia uznano 
najniższą wartość napięcia, dla którego miały miejsce co najmniej 2 przebicia. Dla 
wyników z metody napięcia wielokrotnego wykreślono zaś skumulowaną krzywą 
prawdopodobieństwa i z niej odczytano wartość 50%-go napięcia przebicia. 

Na podstawie przytoczonych wyników można stwierdzić jednoznacznie, że olej 
mineralny posiada wyższe udarowe napięcie przebicia, a więc i wyższą wytrzymałość 
udarową w układzie polu quasi-równomiernym (układ elektrod kulowych) niż badane 
estry niezależnie od metody, jakiej użyto do wyznaczenia tego napięcia. 
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Tabela 3. Zestawienie 50%-owych udarowych napięć przebicia [kV] oleju mineralnego, estru 
syntetycznego i estru naturalnego wyznaczonych czterema różnymi metodami w układzie 

elektrod kulowych o d = 3,8 mm [16] 

Rodzaj cieczy Olej mineralny Ester syntetyczny Ester naturalny 
Metoda schodkowa  
(1 udar na stopień) 276,4 258,0 239,3 

Metoda schodkowa  
(3 udary na stopień) 251,9 205,0 200,4 

Metoda góra-dół 232,8 223,2 212,9 
Metoda napięcia  
wielokrotnego 270,0 248,9 230,8 

 

 
Rys. 3. Graficzne przedstawienie udarowych napięć przebicia oleju mineralnego,  

estru syntetycznego i estru naturalnego wyznaczonych czterema różnymi metodami  
w układzie elektrod kulowych o d = 3,8 mm [16] 

 
3.2. Wyniki badań własnych w zakresie wyznaczania udarowego napięcia 

przebicia cieczy dielektrycznych wspomaganych pomiarem  
intensywności emitowanego światła 

Badania autorskie dotyczyły czterech cieczy biodegradowalnych (dwóch estrów 
naturalnych i dwóch estrów syntetycznych) oraz oleju mineralnego jako cieczy odniesienia. 
W badaniach wykorzystano układ laboratoryjny, którego schemat pokazano na rys. 4a.  
Na rysunku 4b schematycznie pokazano także układ elektrod użyty w badaniach wraz z jego 
wymiarami. Układ ten jest układem narzucanym przez normę IEC 897. 
 

a)      b)  

Rys. 4. Układ eksperymentalny wykorzystany w badaniach autorskich:  
R - rezystor ograniczający, GUN - generator udarów napięciowych, MWS - miernik wartości 

szczytowej, OSC - oscyloskop (a) i układ elektrod zalecany przez normę IEC 897 (b). 
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Źródłem napięcia udarowego piorunowego w układzie był 6-cio stopniowy 
generator Marxa o napięciu znamionowym 500 kV i energii 2.2 kJ. Wytwarzany udar 
(ujemnej lub dodatniej biegunowości) był doprowadzany do kadzi probierczej 
wykonanej z Perspexu (materiału przezroczystego) gdzie umieszczony został układ 
elektrod ostrze-kula o wymiarach jak na rys. 4b. Wartość szczytowa udaru mierzona 
była z użyciem rezystancyjnego dzielnika napięcia i miernika wartości szczytowej. 
Jednocześnie przebieg napięcia był rejestrowany na ekranie oscyloskopu, dzięki 
czemu możliwe było określenie chwili przebicia (nagłe załamanie fali napięciowej) oraz 
czasu do przebicia. W badaniach autorskich zastosowana została dodatkowo technika 
fotopowielaczowej rejestracji światła emitowanego przez wyładowanie w czasie 
poprzedzającym przebicie, jak i podczas samego przebicia. Z wykorzystaniem 
fotopowielacza serii Hamamatsu R1925A o rozdzielczości widmowej 300-850 nm 
możliwe było rejestrowanie światła o niewielkiej intensywności, które po wzmocnieniu 
w formie przebiegu czasowego było wyświetlane razem z sygnałem napięciowym na 
ekranie oscyloskopu. Sygnał świetlny był doprowadzony do fotopowielacza kablem 
światłowodowym składającym się z 37 pojedynczych włókien dających finalnie aktywną 
powierzchnię zbierająca światło o średnicy 5 mm. Końcówka światłowodu była 
umieszczona przy ściance bocznej kadzi w odległości ok. 10 cm od osi układu ostrze-
kula. 

Pomiary zostały wykonane zgodnie z procedurą przedstawioną na rys. 2a.  
W przypadku każdej z biegunowości rozpoczęły się od eksperymentalnie wyznaczonej 
wartości startowej zgodnie z zaleceniami normy IEC 897. Następnie kolejne udary 
napięciowe piorunowe były doprowadzane do układu elektrod z założonym krokiem ∆U 
= 5 kV. Czas pomiędzy kolejnymi udarami (∆T1) wynosił 1 minutę, natomiast czas 
pomiędzy kolejnymi procedurami pomiarowymi (∆T2) 30 minut. Jak wspomniano wyżej 
norma IEC 897 zakłada przeprowadzenie 5 procedur pomiarowych i na bazie 
otrzymanych wyników określenie wartości średniej udarowego napięcia przebicia oraz 
odchylenia standardowego. Podejście autorskie bazowało na wykonaniu 20 procedur, 
a więc 20 wartości udarowego napięcia przebicia posłużyło do wyznaczenia 
charakterystycznych wskaźników danej cieczy. Dodatkowo po 10 przebiciach próbka 
cieczy została wymieniona na nową. 

Wyniki uzyskane na podstawie badań eksperymentalnych zostały zestawione  
w tabeli 4 (dla biegunowości ujemnej udaru) oraz w tabeli 5 (dla biegunowości 
dodatniej). Jak zaznaczono wcześniej pomiary napięć przebicia zostały uzupełnione 
także pomiarami czasu do przebicia.  
 

Tabela 4. Ujemne udarowe napięcie przebicia oraz odpowiadający mu czas do przebicia 

Napięcie przebicia [kV] Czas do przebicia [µs] 
Rodzaj cieczy Wartość 

średnia 
Odchylenie 

standardowe 
Wartość 
średnia 

Odchylenie 
standardowe 

Olej mineralny 
Shell Diala 127,50 6,98 24,30 3,40 

Ester syntetyczny  
Envirotemp 200 121,25 5,10 32,55 2,48 

Ester syntetyczny 
Midel 7131 123,00 5,23 32,35 2,35 

Ester naturalny 
Nomex 970 FLD 120,75 5,91 20,30 2,52 

Ester naturalny 
Envirotemp FR3 123,25 4,94 19,40 3,14 
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Tabela 5. Dodatnie udarowe napięcie przebicia oraz odpowiadający mu czas do przebicia 

Napięcie przebicia [kV] Czas do przebicia [µs] 
Rodzaj cieczy Wartość 

średnia 
Odchylenie 

standardowe 
Wartość 
średnia 

Odchylenie 
standardowe 

Olej mineralny 
Shell Diala 60,75 1,83 12,20 0,62 

Ester syntetyczny  
Envirotemp 200 65,00 3,97 13,90 1,62 

Ester syntetyczny 
Midel 7131 64,50 3,20 14,20 1,32 

Ester naturalny 
Nomex 970 FLD 61,25 3,19 12,90 0,72 

Ester naturalny 
Envirotemp FR3 69,25 2,45 15,25 1,48 

 
Wyniki uzyskane dla biegunowości ujemnej są zbieżne z obserwacjami 

przedstawionymi w [16]. Udarowe napięcie przebicia jest wyższe w przypadku oleju 
mineralnego, przy czym zarejestrowana różnica (4-7 kV) jest znacząco niższa. 
Niemniej pamiętać należy, że sama wartość udarowego napięcia przebicia uzyskana 
dla układu o polu niejednorodnym jest niższa, tak więc i spodziewana różnica musi być 
proporcjonalnie niższa. Pewnym interesującym aspektem porównawczym może być 
czas do przebicia. Zestawiając wyniki dotyczące estrów syntetycznych i oleju 
mineralnego otrzymana zależność nie wzbudza podejrzeń - z wyższym napięciem 
przebicia koresponduje krótszy czas do przebicia. W przypadku estrów naturalnych, 
dla obu z nich z niższą wytrzymałością wiąże się także krótszy czas do przebicia, co 
jednoznacznie świadczy o ich gorszych właściwościach w aspekcie narażeń natury 
udarowej. Jakkolwiek trzeba mieć na względzie ogólnie minimalne różnice w wynikach 
badań przy biegunowości ujemnej. 

Analizując z kolei tabelę 5 otrzymane wyniki w znacznym stopniu odbiegają od 
tych uzyskanych dla ujemnej biegunowości udaru. Nie mówimy tu oczywiście o samej 
wartości udarowego napięcia przebicia, która musi być znacząco niższa, ale  
o różnicach pomiędzy poszczególnymi cieczami. Z przeprowadzonych pomiarów 
wynika, że dla dodatniej biegunowości udaru najgorszymi właściwościami spośród 
badanych cieczy charakteryzuje się olej mineralny, który posiada blisko 10% niższą 
wartość dodatniego udarowego napięcia przebicia w porównaniu z oboma estrami 
syntetycznymi i blisko 20% niższą wartość od jednego z estrów naturalnych 
(Envirotemp FR3), który w porównawczej ocenie wszystkich cieczy wypada w tym 
przypadku najlepiej. Najlepsze parametry w zakresie wytrzymałości udarowej estru 
naturalnego Envirotemp FR3 przy napięciu biegunowości dodatniej dodatkowo 
potwierdza porównanie czasów do przebicia. Mimo wyższego napięcia przebicia czasy 
do przebicia dla wzmiankowanego estru są także najdłuższe w porównaniu  
z pozostałymi badanymi cieczami.  

Dodatkowym aspektem porównawczym w badaniach autorskich była ocena 
procesów przed-przebiciowych i przebiciowych na bazie zarejestrowanych przebiegów 
emitowanego światła. Reprezentatywne oscylogramy dotyczące biegunowości ujemnej 
przedstawione zostały na rys. 5. Przebiegi od (a) do (e) przedstawiają sytuację kiedy 
nie doszło do przebicia, natomiast przebiegi od (f) do (j) gdy przebicie miało miejsce. 
Odpowiednie przypadki zostały dobrane tak by dotyczyły tej samej wartości napięcia 
udarowego piorunowego. W pierwszym przypadku mimo braku przebicia wyraźnie 
widać, że wyładowanie rozwija się (rejestrowane są impulsy światła o narastających  
w czasie wartościach szczytowych), lecz nie dociera do przeciwległej elektrody 
uziemionej, a więc nie zwiera przerwy między elektrodami (nie jest widoczne nagłe 
załamanie sygnału napięciowego). Mamy więc do czynienia z wyładowaniami 
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niezupełnymi, które w literaturze nazywane są wyładowaniami typu "stopping length". 
Takie wyładowania zanikają w przestrzeni międzyelektrodowej po osiągnięciu pewnej 
odległości od elektrody inicjującej z powodu zbyt niskiej wartości natężenia pola 
elektrycznego, które jest niewystarczające do podtrzymania procesów jonizacyjnych 
we wnętrzu kanału wyładowań [17-19]. Zaobserwowane zjawiska są niezależne od 
tego, w jakiej cieczy rozwija się wyładowanie. Są natomiast zależne od wartości 
napięcia probierczego. Im wyższe napięcie probiercze tym dłuższy czas do zaniknięcia 
rejestrowanych impulsów światła, ich wyższe wartości szczytowe w danej chwili 
czasowej oraz wyższe częstotliwości. Finalnie, co widać w drugim przypadku na 
rysunkach (f-j) odpowiednia wartość szczytowa udaru doprowadza do dotarcia 
wyładowań w okolicę elektrody uziemione i uformowania się kanału przebiciowego.  
W przypadku estrów wyraźnie widać, że częstotliwość impulsów w porównaniu do 
przypadku, gdy przebicie nie następuje, jest znacznie wyższa. Intensywność procesów 
przed-przebiciowych jest więc większa. 

Mimo iż ogólne zależności pomiędzy emisją światła a napięciem probierczym 
są podobne dla wszystkich cieczy, można zaobserwować pewne niewielkie różnice 
pomiędzy przebiegami dotyczącymi estrów a przebiegami charakterystycznymi dla 
oleju mineralnego. Na każdym poziomie napięcia probierczego impulsy światła 
odpowiadające wyładowaniom rozwijającym się w oleju mineralnym posiadały niższe 
wartości szczytowe i niższą częstotliwość niż impulsy odpowiadające wyładowaniom  
w estrach. Można więc stwierdzić, że badany olej mineralny jest cieczą bardziej 
odporną na pojawienie się szybko następujących po sobie impulsów światła 
wskazujących na intensywnie propagujące wyładowania elektryczne. 

W przypadku oscylogramów dotyczących zjawiska przebicia cieczy na 
szczególną uwagę zasługuje moment tuż po przebiciu gdzie intensywność światła jest 
znacząco większa niż dla zjawisk przed-przebiciowych, co objawia się pojawieniem się 
kontinuum świetlnego o szerokości kilku µs. Porównując między sobą przypadki 
dotyczące poszczególnych cieczy można zauważyć, że kontinuum to jest znacznie 
szersze dla przebicia w oleju mineralnym niż dla przebicia w estrach. Tak więc mimo iż 
intensywność światła związana ze zjawiskami przed-przebiciowymi jest niższa dla 
przypadku oleju mineralnego to już sam kanał przebiciowy emituje znacznie więcej 
światła. Wytworzony więc w oleju mineralnym kanał przebiciowy może więc 
oddziaływać intensywniej na elementy izolacji stałej transformatora. Porównując 
natomiast same estry niezaobserwowane zostały między nimi znaczące różnice w tym 
zakresie. 

W powyższym opisie oscylogramów światła oparto się na zaprezentowanych 
wynikach dotyczących biegunowości ujemnej udaru. Generalnie podobne zjawiska, 
choć o mniejszej intensywności wynikającej przede wszystkim z niższego napięcia 
probierczego, dotyczyły także biegunowości dodatniej. Jedno, co warto podkreślić, to 
większa różnica pomiędzy estrami i olejem mineralnym, gdy porównania dokonuje się 
ze względu na światło pochodzące od kanału przebiciowego.  
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Rys. 5. Oscylogramy światła i przebiegi napięcia zarejestrowane dla przypadków bez przebicia  

i z przebiciem dla poszczególnych cieczy dielektrycznych, t = 4 µs/dz., 1 - przebieg światła 
[jedn. wzgl.], 2 - napięcie [50 kV/dz.]: a,f - olej mineralny Shell Diala, b,g - ester syntetyczny 
Envirotemp 200, c,h - ester syntetyczny Midel 7131, d,i - ester naturalny Nomex 970FLD,  

h,j - ester naturalny Envirotemp FR3 
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5. Wnioski 
 

Estry syntetyczne i naturalne w zakresie ich parametrów dielektrycznych 
stanowią interesującą alternatywę dla olejów mineralnych stosowanych  
w transformatorach. Wydaje się, że rozwój aplikacji z estrami będzie nadal postępował 
w ciągu najbliższych lat, co widać we wzroście liczby jednostek napełnianych tymi 
płynami jak również we wzroście liczby produktów dostępnych na rynku dla 
producentów transformatorów. 

W aspekcie wytrzymałości udarowej estrów, który to temat został przedstawiony 
nieco szerzej w niniejszym artykule, trudno jednoznacznie stwierdzić czy estry 
posiadają gorsze właściwości w tym zakresie. Zaobserwowane różnice pomiędzy nimi 
a olejem mineralnym są minimalne. Porównując natomiast same estry można 
wnioskować, że wszystkie płyny wykazują podobne właściwości przy narażeniach 
natury udarowej i mogą być z powodzeniem stosowane w tym samym zakresie  
w aplikacjach wysokonapięciowych, jeśli weźmiemy pod uwagę udarowe napięcie 
przebicia jako oceniany parametr. 

Należy jednak podkreślić, że estry, jako wciąż nowe produkty na rynku 
transformatorowym, wymagają ciągłych badań, nie tylko w odniesieniu do ich 
właściwości dielektrycznych. 
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INTRODUCTION 
 
In modern transmission and distribution systems there are a number of challenges now 
apparent that have not encountered in the past.  The proliferation of distributed 
generation (such as residential solar energy and community wind power) along with the 
massive increase in demand for electricity is starting to affect the way these networks 
are managed.  Such new challenges also put extra pressure on asset managers to find 
the best solutions and systems to manage their equipment.  In addition to new 
technology connected to the grid, the introduction of ISO 55000 renews the focus on 
asset management - especially the idea of “whole life management”.  It is therefore 
critical that the most effective solution for transformers is chosen, in terms of longevity 
and reliability. 

Ester-based transformer fluids have been in use since the introduction of synthetic 
esters in the 1970s. Natural esters were later introduced in the 1990s; these fluids, 
manufactured from renewable seed oils, were initially targeted at distribution 
applications. 

This paper will aim to outline the new techniques used by asset managers and how 
ester-based fluids could assist in providing longer life, reduced maintenance and more 
flexible operation.  It will draw on published research data and standards to 
demonstrate the benefit of choosing esters both during the installation phase and later 
as assets near the end of their life. 
 
 
TRANSFORMER DIELECTRIC FLUIDS 
 
There is a need within a transformer to provide effective cooling and dielectric strength.  
For over 100 years mineral oil has been primarily been used as the dielectric fluid in 
power transformers for this purpose.  Mineral oil does, however, have critical 
weaknesses, namely its relatively low fire point and is poor biodegradability properties.  
Thus, mineral oil filled transformers are not suitable for areas of high fire risk and 
comprehensive containment must be installed to prevent spillage into the environment. 

To answer the issue of fire safety a number of fluids have been developed over the 
years, including Polychlorinated Biphenyls (PCBs), which were later banned due to 
their carcinogenic toxicity.  In the late 1970s synthetic ester fluids were introduced to 
replace PCBs where there was a high fire risk and to improve environmental 
Protection. Since then, synthetic esters have been used widely across the electrical 
power industry, from distribution transformers to rolling stock, wind turbines and even 
transmission and generator step-up transformers. 
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In the 1990s natural esters, based on sustainable raw materials (rapeseed or soya 
vegetable oils) were also offered as an alternative to mineral oil.  Like synthetic ester, 
these fluids  deliver the advantages of fire safety and environmental protection. 
 
 
ISO 55000 
 
Effective asset management is crucial to the success of any business; this is especially 
true for distribution and transmission networks, comprising significant numbers of 
critical assets.  ISO 55000 is a new suite of standards which outlines a framework for 
effective asset management, including planning, control and monitoring activities.  The 
intention is for these standards to be applied to any business and is to asset 
management what ISO 9000 is to quality management.  The introduction of this new 
standard is bringing more focus on the role of the asset manager and the need for 
systems to help manage equipment condition. 
 
 
HEALTH INDEX 
 
One tool to help effective asset management is to use the principle of a Health Index.  
This is a scale; typically from 1-5 against which assets are assessed.  When the asset 
is first installed and new it would be given a score of 1. As it ages and moves towards 
the end of service it would be given a higher number, until reaching level 5 just before it 
is due to be retired from service.  By using this benchmarking tool it is possible to 
assess the condition of a whole fleet of equipment and by looking at the distribution of 
results one can get an indication of the overall health of the network.  A typical 
distribution of health indices could be shown by the chart in Figure 1. 

The asset manager would then apply interventions, based on the health index results, 
to either slow the progress from one condition to the next, or to move assets from one 
level back to the previous one.  Assets that are at end of life and cannot be repaired 
will be replaced, ideally with new equipment that will outperform the older stock.  By 
selecting the best equipment and processes an optimum return can be gained from the 
asset base.  If the time taken to move from 1 to 5 can be increased, this will lower the 
overall asset cost to the business. 
 

Figure 1 – Health Index Distribution[1] 
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There are three fundamental areas where ester liquids can bring advantages to asset 
management. The first is reducing overall installation costs for new transformers, due 
to their favourable fire and environmental properties. The second benefit is reduced 
maintenance through the reduction in the need for drying of insulation. The third key 
benefit of esters is helping slow the rate of degradation of transformer cellulose. 
 
 
FIRE PROPERTIES AND INSTALLATION 
 
One key consideration when installing new equipment is safety and in the case of 
transformers especially fire safety, since these units can contain large quantities of 
potentially flammable fluid.  In the past, mineral oil has been the fluid of choice for 
transformers, due to its good dielectric and cooling properties.  Unfortunately in terms 
of fire safety for transformers mineral oil is problematic with its relatively low fire point.  
This has led to transformer fires being a regular occurrence in power networks across 
the world. 

Alternative fluids, including esters, can be used to substantially reduce the fire risk 
posed by the transformer.  Esters have a much higher fire point than mineral oil and 
this in turn means that they are far less likely to ignite.  Under IEC rules there are 
classifications for dielectric liquids according to fire point and net calorific value.  Fluids 
with a fire point in excess of 300°C are named K-class.  Table 1 shows the different 
classes for mineral oil and the two groups of ester-based fluids. 
 

Table 1 - Classification of fluids to IEC 61039[2] 

Fluid type Flash Point 
(ISO 2719) 

Fire Point 
(ISO 2592) 

IEC 61039 
Class 

Mineral oil 150°C 170°C O 
Synthetic ester 260°C 316°C K3 
Natural ester 327°C 360°C K2 

 
These K-class fluids are also known as “less flammable fluids” in the insurance industry 
and the use of these can bring very significant savings in installation costs, especially 
for larger transformers, with a bigger volume of fluid. 

The reduced spacing requirements for less flammable fluids can lead to shorter LV 
cable runs, reducing losses and due to the ability to locate other equipment closer to 
the transformer will also reduce MV cable runs from switchgear.  In terms of the civil 
construction costs the use of an ester fluid may remove the need for costly fire barriers. 

One well known guidance document for transformer installations is FM Global 
datasheet 5-4[3], this goes into a lot of detail with regards to fire safety and is also 
referenced in standards such as IEC 61936.[4] 

For outdoor installations a substantial difference can be seen between mineral oil and 
FM approved less flammable fluids, which include a range of ester-based liquids.  To 
be classified as FM Approved a product must have a fire point in excess of 300°C, i.e. 
is K-class, and the manufacturer must have regular audits to ensure that a high 
standard of quality is maintained.  

An example of how the use of less flammable esters can significantly reduce 
installation costs is shown in Figure 2. This would apply for transformers with fluid 
volumes between 19,000 and 38,000 litres.  This sort of volume would be typical of a 
medium power transformer in a substation. 
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Figure 2 - FM Global spacing example 

 
 
It can be seen that by using an approved less flammable fluid, spacing can be 
significantly reduced and 2-hour fire barriers can be eliminated.  This in itself will 
reduce the capital cost of the installation.  The ongoing advantage of positioning the 
transformers much closer to the building is that low voltage cable runs will be shorter, 
reducing energy costs associated with losses for the lifetime of the installation. 
 
 
ENVIRONMENTAL IMPACT 
 
Another substantial cost factor with oil filled transformers is the containment systems 
that have to be put in place to protect the local environment. This is necessary since 
mineral oil is very slow to biodegrade and can have a damaging impact on local flora 
and fauna. By selecting a more environmentally benign transformer fluid it may be 
possible to reduce the bunding requirements, depending on local approval. 

One way to assess the environmental impact of any chemical is to look at 
biodegradability to assess how long it is likely to persist.  Chemicals which will rapidly 
biodegrade pose a lower risk than those which are poorly biodegradable.  The chart in 
Figure 3 shows a comparison of the biodegradation rate of mineral oil and ester fluids, 
when tested to internationally recognised standards. 
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Figure 3 – Biodegradation of transformer liquids 

 
 
In certain regions of the world the advantage of using an environmentally friendly fluid 
has been recognised in regulations.  One such example is Germany where chemicals 
are classified based on their potential harm to water by the environment agency, UBA.  
The UBA environmental evaluation of both natural and synthetic ester fluids means that 
lower containment requirements are placed upon these fluids, when compared to 
mineral oil.  This has been used to great effect in water protection areas in Berlin, 
where synthetic ester distribution transformers have been used for over 10 years to 
reduce bunding.  More recently large power transformers containing ester-based fluid 
have been installed for the same reason. 
 
 
MOISTURE TOLERANCE 
 
It is well known that mineral oil is susceptible to moisture ingress, which lowers the 
dielectric strength and leads to a rapid deterioration of the cellulose fibres used as solid 
insulation.  In humid climates it is quite often the case that transformers must be 
regularly dried, placing an unwanted burden on network operators and giving an 
unreliable service to consumers. 

On the other hand ester fluids interact with moisture in a different way to mineral oil, 
potentially reducing the amount of maintenance needed.  In transformers, water can 
come from two places; from the atmosphere, or from the degradation of the cellulose 
paper used as solid insulation.  In breathing transformers the moisture present in the oil 
will mainly come from the air, while in sealed units the paper ageing produces the 
majority of the water. 

The ester functional group is what makes ester fluids different in moisture behaviour to 
mineral oils.  Figure 4 shows how the ester interacts with water molecules, forming a 
weak bond, known as a hydrogen bond.  This can be thought of as being like a 
magnetic attraction, where the water is bound to the ester. 
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Figure 4 – Ester interaction with water 

Hydrogen bondHydrogen bond

 
 
This interaction with water leads to a much higher moisture saturation limit for esters, 
when compared to mineral oils.  The other important factor is the amount of ester 
functional groups in the fluid.  Synthetic ester based on pentaerythritol has four ester 
groups in each molecule, while a natural ester has three ester groups.  This means that 
the synthetic ester has a higher moisture saturation limit than the natural ester, as 
shown in Figure 5. 
 

Figure 5 – Moisture saturation limit vs. temperature 

 
 
A higher moisture saturation limit leads to more tolerance to water.  This in turn means 
that the breakdown voltage of synthetic and natural ester will be maintained with a 
much higher water content than mineral oil, as can be seen in Figure 6. 
 

Figure 6 – Breakdown voltage vs water content at 20°C 
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ASSET LIFE EXTENSION 
 
Saving capital cost on initial installation is a major benefit to organisations, but with the 
advent of ISO 55000, focus will also be on continuous monitoring and control of assets, 
with one aim being to extend their useful life. 

Much work has been done looking at the effect of esters on cellulose and how they can 
increase paper lifetime.  One key study which looked at both synthetic ester and 
natural ester was conducted by Weidmann Electrical Technology, a major 
manufacturer of pressboard and paper products for the electrical industry [5]  The 
experimental set up was as shown in Figure 7 and in total four natural esters, one 
synthetic ester and four mineral oils were tested. 
 

Figure 7 – Weidmann paper ageing study experimental set up 

 
 
One key property which is used to assess paper condition is the DP value.  DP stands 
for degree of polymerisation and gives an indication of the length of the glucose 
polymer chains in the paper.  After a transformer has been through the factory drying 
process the cellulose paper has a typical DP value of around 1000-1200.  At this level 
the paper is mechanically strong and able to provide good reinforcement to the winding 
structure in a transformer.  As the cellulose paper ages the polymer chains are broken 
and the DP value reduces.  At a DP value of 200 the paper has reached the end of its 
useful life and it will be very brittle, having lost most of its mechanical strength.  In a 
transformer winding brittle paper is a problem since faults such as short circuits place a 
large mechanical force on the structure, if the paper is too brittle the winding could 
collapse, with catastrophic consequences. 

The results of one of the experiments at 150°C in a sealed configuration are shown in 
Figure 8. 
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Figure 8 – DP value of paper 150°C sealed experiment 

 
It can be seen that the results are split into two distinct groups, the mineral oils and the 
ester fluids.  In all cases the ester fluids, both synthetic and natural, preserved the DP 
value of the pressboard, leading to a much slower ageing than in mineral oil. 

There have also been studies carried out looking more specifically at natural esters and 
paper ageing and based on the conclusions of these studies, in combination with the 
work of Weidmann, the IEEE and IEC have recently issued informative guidance 
regarding the advantages of esters for paper lifetime.  Fig. 9 has been created from the 
guidance contained in IEC 60076-14, “Power transformers - Part 14: Liquid-immersed 
power transformers using high-temperature insulation materials”, published in 
September of 2013[6].  This chart shows the relative ageing rate of kraft paper 
immersed in natural ester and mineral oil, with the y-axis denoting unit life. 
 

Figure 9 – Paper ageing of natural ester and mineral oil 

 
 



MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TRANSFORMATOROWA TRANSFORMATOR’17 

ZASTOSOWANIE ESTRÓW DLA ZWIĘKSZENIA NIEZAWODNOŚCI TRANSFORMATORA ... 231 

If the results in this chart are followed then there is the possibility to significantly 
increase the lifetime of a transformer by using ester fluid.  Alternatively an increase in 
operating temperature of 15°C could be had, without a loss of transformer life.  This 
attribute can be used to get more power from the same footprint, by allowing the 
transformer to operate at the higher temperature.  This can also be especially useful in 
transformers which are subject to regular overloading, since it protects the transformer 
insulation and could help lengthen service life compared to the situation today.  The 
results for thermally upgraded paper are even more beneficial, with a possible increase 
of 20°C in operating temperature for the same ageing. 

Based on the work from Weidmann seen in Figure 8, a similar result would be 
expected for synthetic ester, so either type of fluid would be beneficial to the paper life 
of a transformer. 
The reason that both types of ester-based fluid give the same benefit is that they 
interact with water in a similar way.  Esters have the ability to consume water through a 
process known as hydrolysis and it is this that keeps the cellulose drier than in mineral 
oil.  It is well known that drier cellulose ages more slowly than wet cellulose, so this 
behaviour is very important.  Figure 10 shows the pressboard water content for the 
mineral oil and ester immersed samples in the Weidmann study.  
 

Figure 10 - Pressboard water content 150°C sealed Weidmann experiment[5] 

 
 
The conclusion is that the ester fluids keep the pressboard much drier. 
For asset managers the ability to extend the lifetime of the transformer by the use of 
ester fluid has obvious advantages.  In regions where transformers are prone to 
overloading, or subjected to high ambient temperatures, lifetime can be short.  By using 
ester fluid it could be possible to significantly reduce invasive maintenance, such as 
coil rewinding, and capital expenditure. 

The ability to run transformers hotter, while retaining a standard lifetime is also very 
useful.  It would allow temporary overloading, without the associated loss of life 
experienced in mineral oil.  The alternative would be to increase power output for a 
given footprint.  This could be used to reduce the size and weight of a ‘standard’ 
distribution transformer, providing benefits in reducing the raw materials required, such 
as copper and core steel.  Alternatively asset managers could have fewer transformers 
on the network, to supply the same load. 



MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TRANSFORMATOROWA TRANSFORMATOR’17 

232 ZASTOSOWANIE ESTRÓW DLA ZWIĘKSZENIA NIEZAWODNOŚCI TRANSFORMATORA ... 

Overall the paper ageing advantages of ester fluid can provide the asset manager with 
increased flexibility in how to control power delivery. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Modern power transmission and distribution networks are becoming ever more 
complex; the introduction of distributed generation and electric vehicles just being two 
examples of new challenges to be met.  In addition, the introduction of the new ISO 
55000 set of standards will require a new approach to asset management. 

These factors place added pressure on asset managers to choose the best solutions 
for all their equipment, including transformers, which form the backbone of the network. 

Ester-based transformer liquids have the potential to reduce overall capital cost of 
installations, due to their well-known fire and environmental benefits.  Esters also have 
much better moisture tolerance than mineral oil, potentially reducing costly invasive 
maintenance. 
In addition to this (following recent extensive research into the ageing of cellulose 
paper in esters) it has become apparent that significant lifetime extension can also be 
achieved.  This offers the asset manager further flexibility in being able to either extend 
the life of transformers, or gain higher power output within a standard life. 

Given these potential benefits it is likely that the use of ester fluids, in place of mineral 
oil, will further increase in the future. 
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1. Wstęp 
 

Najważniejszymi i najdroższymi elementami systemu elektroenergetycznego są 
transformatory. Sąsiedztwo skupisk ludzkich, w których instalowane są te urządzenia, 
wymusza poszukiwania rozwiązań proekologicznych i zwiększający bezpieczeństwo 
pożarowe. Transformatory energetyczne pracujące w polskim systemie 
elektroenergetycznym to głównie urządzenia napełnione olejem mineralnym [1, 2].  
Z punktu widzenia bezpieczeństwa otoczenia płyn ten charakteryzuje się niskim 
stopniem biodegradowalności oraz niską temperaturą zapłonu. Z tego powodu ostatnio 
można zauważyć wzrost liczby prac polegających na wymianie w eksploatowanych 
transformatorach oleju mineralnego na ester syntetyczny. Ester syntetyczny cechuje 
się, między innymi, wysoką biodegradowalnością, wynoszącą około 90%, oraz 
stosunkowo wysoką temperaturą zapłonu. 
W związku z tym transformatory energetyczne wypełnione estrem syntetycznym mogą być 
stosowane np. w pobliżu zbiorników wodnych ale także w centrach miast czy centrach 
handlowych [3, 4, 5]. Oprócz tego, że ester syntetyczny jest przyjazny dla środowiska, to 
posiada również dobre parametry fizykochemiczne i dielektryczne. W tablicy 1 porównano 
podstawowe parametry oleju mineralnego i estru syntetycznego Midel 7131. 
 
Tab. 1. Porównanie podstawowych parametrów oleju mineralnego i estru syntetycznego Midel 7131 

 Jednostka Olej mineralny Ester 
syntetyczny 

Właściwości fizykochemiczne 
Gęstość w 20OC kg/dm3 0,88 0,97 
Ciepło właściwe w 20OC J/kgK 1860 1880 
Przewodność cieplna w 20OC W/mK 0,126 0,144 
Lepkość kinematyczna w 100OC mm2/s 2,6 5,25 
Temperatura krzepnięcia °C -50 -60 
Temperatura zapłonu °C 170 316 
Temperatura palenia °C 150 260 
Biodegradowalność % 10 89 

Parametry dielektryczne 
Napięcie przebicia kV 70 >75 
Współczynnik strat 
dielektrycznych tgδ w 90OC - <0,002 <0,008 

Przenikalność elektryczna w 20OC - 2,2 3,2 
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2. Problematyka oleju pozostałego w transformatorze  
po jego spuszczeniu 

 
Całkowita wymiana oleju mineralnego na ester syntetyczny w transformatorze 

jest niemożliwa. Zawsze pewna jego ilość pozostanie na powierzchni i w nasyconych 
nim elementach konstrukcyjnych transformatora, takich jak: izolacja papierowa  
i preszpanowa, kadź, rdzeń, chłodnice czy drewno. 

Ilość oleju mineralnego jaka pozostanie wewnątrz kadzi po spuszczeniu go  
z transformatora zależy od porowatości danych elementów, ich ilości, ale także od 
techniki zastosowanej do opróżnienia transformatora z cieczy. Skutkiem niezupełnego 
opróżnienia transformatora z oleju mineralnego jest powstanie w nim (po ponownym 
napełnieniu estrem) mieszaniny tych cieczy. 

Należy tu podkreślić, że wydostawanie się oleju mineralnego z przesyconych 
nim materiałów jest procesem czasochłonnym i tuż po zalaniu transformatora estrem 
syntetycznym trzeba liczyć się z tym, że początkowe stężenie w nim oleju będzie 
jeszcze stosunkowo niewielkie. Będzie ono jedynie skutkiem zmieszania się estru  
z olejem pozostałym na powierzchni elementów konstrukcyjnych transformatora oraz  
z olejem zalegającym dno kadzi. Przedstawione w artykule analizy dotyczą stanu 
ustalonego, którego można spodziewać się dopiero po miesiącach od zalania 
transformatora estrem syntetycznym [6]. 

Obecność pewnej ilości oleju mineralnego rozpuszczonego w estrze 
syntetycznym powoduje, że  ocena zawilgocenia izolacji transformatorów po wymianie 
płynu z wykorzystaniem pośrednich metod polaryzacyjnych może być obarczona 
pewną dodatkową niepewnością wyników badań. Przykładem jest użycie spektroskopii 
dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości FDS [7]. W metodzie tej mierzy się 
pojemności zespolone C’, C’’ lub straty dielektryczne tgδ izolacji transformatora  
w zakresie częstotliwości od 10-4 do 103 Hz. Ocena zawilgocenia tą metodą polega na 
porównaniu wyników pomiarów z wynikami obliczeń, które uwzględniają odpowiedź 
dielektryczną próbek izolacji stałej nasyconych czystym dielektrykiem ciekłym  
o znanym zawilgoceniu i temperaturze. Interpretacja wyników pomiarów na 
transformatorach bazuje na założeniu, że ciecz napełniająca celulozę we wzorcach 
odpowiedzi dielektrycznej nie posiada domieszek innego dielektryka. Przez nieco 
różne parametry dielektryczne obu cieczy obecność takiej domieszki będzie 
skutkowała uzyskiwaniem innej odpowiedzi dielektrycznej i to w zależności od jej 
stężenia. Wiedza na temat składu procentowego mieszaniny oleju mineralnego i estru 
syntetycznego w transformatorze umożliwi w przyszłości wyznaczenie współczynników 
poprawkowych, pozwalających na wykorzystanie dostępnych charakterystyk 
wzorcowych układu izolacyjnego typu papier-olej mineralny do oceny zawilgocenia 
izolacji stałej transformatorów po wymianie cieczy izolującej. Aby wyznaczyć wartości 
wspomnianych współczynników konieczna jest precyzyjna wiedza na temat ilości 
pozostającego oleju mineralnego po spuszczeniu go z transformatora. W literaturze 
światowej można znaleźć na ten temat dość ogólne informacje, mówiące o tym, że 
ilość pozostającej cieczy w opróżnionym transformatorze osiąga poziom do 10% [8, 9]. 
Dane te nie są wystarczająco dokładne w kontekście wyznaczenia wspomnianych 
współczynników poprawkowych. 

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń pozostałości oleju mineralnego po 
spuszczeniu go z wybranych transformatorów energetycznych wykorzystywanych  
w Polsce. 
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3. Obliczenia ilości oleju mineralnego  
uwięzionego w poszczególnych elementach konstrukcyjnych 

 
Obliczenia zostały przeprowadzone dla czterech transformatorów o mocy i ilości 

oleju podanych w tablicy 2. Dane na temat użytych materiałów konstrukcyjnych oraz 
wymiarów geometrycznych transformatorów pozyskano u ich wytwórcy. 
 

Tab. 2. Moc transformatorów dla których przeprowadzono obliczenia  
i masa napełniającego je oleju mineralnego 

Moc Masa oleju 
mineralnego  Lp. 

[MVA] [kg] 
1 25 9 700 
2 25/16/16 14 500 
3 25 12 600 
4 40 11 800 

 
3.1. Obliczanie oleju mineralnego pozostałego w preszpanie 

W transformatorach największą ilość materiału zdolnego do gromadzenia 
cieczy stanowi preszpan. Jest on wykorzystywany, przede wszystkim, do wykonania 
izolacji głównej transformatora. Przy szacowaniu ilości oleju mineralnego 
pozostającego w preszpanie należy wziąć pod uwagę olej uwięziony w jego wnętrzu 
ale także olej, który pokrywa jego powierzchnię. W związku z tym przeprowadzono 
eksperyment, który umożliwił wyznaczenie ilości cieczy elektroizolacyjnej pozostającej 
wewnątrz oraz na powierzchni preszpanu w zależności od jego masy. 

Eksperyment przeprowadzono na próbkach preszpanu o gęstości 1,15 g/cm3  
i wymiarach około 100x100x3 mm. Na początku próbki te pozbawiono wody przez 
wysuszenie ich w komorze próżniowej, w temperaturze 100OC, a następnie dokonano 
pomiaru ich masy. Po wysuszeniu próbki zanurzono w oleju mineralnym i, w celu 
usunięcia pęcherzyków powietrza, na kilka minut umieszczono w komorze próżniowej. 
Następnie próbki wyjęto z oleju i odseparowane od siebie zawieszono w pozycji 
pionowej, umożliwiając odcieknięcie cieczy. Gdy  proces ten się zakończył ponownie 
zważono próbki. W ten sposób wyznaczono ilość oleju pozostającego wewnątrz i na 
powierzchni próbek. W ostatnim etapie z preszpanu odsączono olej znajdujący się na 
jego powierzchni i znów go zważono. 

Z uzyskanych danych eksperymentalnych wynika, że wewnątrz i na powierzchni 
preszpanu, na każdy jego kilogram, przypadało 55,8 g oleju mineralnego, natomiast 
tylko we wnętrzu preszpanu możemy liczyć się z uwięzieniem 43 g oleju. Na podstawie 
tych danych obliczono masę oleju pozostającego w preszpanie i na jego powierzchni 
dla analizowanych transformatorów, a wyniki tych obliczeń przedstawiono  w tablicy 3. 
 

Tab. 3. Ilość oleju mineralnego pozostającego w preszpanie 

Moc 
transformat

ora 
Masa 

preszpanu 

Masa oleju 
pozostałego 

wewnątrz 
preszpanu 

Masa oleju 
pozostałego 

na powierzchni oraz 
wewnątrz preszpanu 

Lp
. 

[MVA] [kg] [kg] [kg] 
1 25 323,7 13,92 18,06 
2 25/16/16 540,2 23,23 30,14 
3 25 503,4 21,65 28,09 
4 40 460,6 19,81 25,70 
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3.2. Obliczanie ilości oleju mineralnego pozostałego w  papierze 
W badaniach wykorzystano papier transformatorowy o gęstości 0,8 g/cm3  

i wymiarach 59x58x0,05 mm. W celu obliczenia pozostałości cieczy w tej izolacji, 
przeprowadzono eksperyment zgodnie z procedurą, która była taka sama jak  
w przypadku preszpanu. Pomiary wykazały, że na każdy kilogram papieru przypadało 
1,31 kg oleju mineralnego uwięzionego w jego wnętrzu oraz na powierzchni 
(dwustronnie), w tym 248 g oleju uwięzionego jedynie w jego wnętrzu. Tak duża ilość 
oleju zatrzymanego na powierzchni wynika z faktu, że papier jest bardzo cienki, a więc 
ma dużą powierzchnię przypadającą na kilogram materiału. Należy jednak zauważyć, 
że papier na uzwojenia nawijany jest wielowarstwowo. W związku z tym 
przeprowadzono dalsze obliczenia, które uwzględniały liczbę warstw papieru 
izolacyjnego nawiniętego na uzwojenia (12), i fakt, że zbadane próbki pokryte były 
warstwą oleju dwustronnie. Ostatecznie otrzymano, że na każdy kilogram nawiniętego 
na uzwojenia papieru transformatorowego przypada 292 g oleju mineralnego 
zatrzymanego w jego wnętrzu i na powierzchni ostatniej warstwy. 
 

Tab. 4. Ilość oleju mineralnego pozostającego w papierze transformatorowym 

Moc transformatora Masa 
papieru 

Masa oleju pozostałego 
wewnątrz papieru i na jego 

powierzchni Lp. 

[MVA] [kg] [kg] 
1 25 290 84,59 
2 25/16/16 269 78,47 
3 25 381 111,14 
4 40 321 93,63 

 
3.3. Obliczanie ilości oleju mineralnego pokrywającego wewnętrzną stronę 

powierzchni bocznej kadzi i pokrywy górnej 
Kadź i pokrywa górna transformatora wykonane są z blachy stalowej. Ilość 

pozostałego oleju mineralnego jaka pozostanie na ich powierzchni zależy od wymiarów 
geometrycznych transformatora. W celu wykonania obliczeń wykonano eksperyment 
na próbce blachy stalowej o wymiarach 130x110 mm. W pierwszej kolejności 
dokonano pomiaru masy próbki, którą następnie jednostronnie pokryto olejem 
mineralnym. Następnie blachę poddano kilkuminutowemu odstaniu, w pozycji 
pionowej, do ścieknięcia z niej oleju, po czym ponownie ją zważono.  
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że blacha stalowa zatrzymała 23 g warstwy 
oleju na każdy m2 jej powierzchni. 

Wyniki obliczeń wykonanych dla analizowanych transformatorów przedstawia 
tablica 5. 
 

Tab. 5. Ilość oleju mineralnego pozostającego na ścianach kadzi transformatora 

Moc 
transformatora 

Powierzchnia 
wewnętrzna ścian 

bocznych 
i pokrywy kadzi 

Masa oleju pozostającego 
na powierzchni bocznej 
kadzi i pokrywy górnej Lp. 

[MVA] [m2] [kg] 
1 25 23,12 0,53 
2 25/16/16 28,63 0,66 
3 25 27,78 0,64 
4 40 24,78 0,57 
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3.4. Obliczanie ilości oleju mineralnego pozostającego na dnie kadzi 
Ilość oleju mineralnego, jaka pozostanie w kadzi transformatora po jego 

opróżnieniu, zależy od wymiarów geometrycznych jednostki i od sposobu jego 
opróżniania. Jeśli olej z transformatora zostanie usunięty przez zawór spustowy 
umieszczony na ścianie kadzi, to ilość płynu jaka pozostanie na jej dnie zależy od 
wysokości umiejscowienia tego zaworu. Według danych producenta dół otworu zaworu 
spustowego znajduje się 162,5 mm od dna kadzi. Zebranej cieczy może pozostać 
nieco mniej albo więcej jeżeli dno transformatora nie będzie ustawione idealnie 
poziomo. Drugi sposób polega na usunięciu oleju przez zawór spustowy, a następnie 
odessaniu pozostałego płynu z dna kadzi przy użyciu pompy próżniowej. W tym 
przypadku obliczenia są obarczone większą niepewnością. W skrajnym przypadku płyn 
będzie zalegał na dnie kadzi w warstwie o grubości takiej jak grubość ścian węża 
użytego do odessania go z transformatora. W sytuacji realnej, w wyniku nawet 
nieznacznego przechylenia transformatora, większość oleju spłynie do najniżej 
położonego miejsca, skąd może, ale nie musi, zostać zebrany wężem, ostatecznie 
pokrywając dno kadzi jedynie cienką warstwą. Może on też zatrzymać się w lokalnych 
zagłębieniach dna kadzi. Uwzględniając wymienione problemy, do obliczeń założono, 
że olej zostaje wyssany z transformatora w ilości odpowiadającej połowie grubości 
ściany węża używanego do odsysania tego oleju (autorzy założyli, że jest to 2,5 mm). 

Wyniki przeprowadzonych obliczeń dla poszczególnych transformatorów 
zostały zestawione w tablicy 6. 
 

Tab. 6. Ilość oleju mineralnego pozostającego na dnie kadzi transformatora 
 w zależności od sposobu opróżniania transformatora 

Moc 
transformatora 

Ilość oleju pozostającego  
na dnie kadzi transformatora 
po odessaniu go z użyciem 

pompy próżniowej  

Ilość oleju zalegającego  
na dnie kadzi transformatora  

po usunięciu go  
przez zawór spustowy 

Lp. 

[MVA] [kg] [kg] 
1 25 10,1 659,0 
2 25/16/16 14,5 945,6 
3 25 13,7 890,4 
4 40 11,4 743,4 

 
3.5. Obliczanie ilości oleju mineralnego  

pozostałego w sklejce transformatorowej 
Do budowy transformatorów wykorzystuje się sklejkę transformatorową (elkon)  

o gęstości 1,0 g/cm3. Zgodnie z danymi katalogowymi posiada ona zdolność do 
wchłonięcia oleju na poziomie 15% swojej masy. W każdym z analizowanych typów 
transformatora wykorzystano 100 kg elkonu, co skutkuje zatrzymaniem w tym 
materiale 15 kg oleju. Ilość cieczy, która może pozostać na powierzchni sklejki można 
pominąć, gdyż z tego materiału wykonywane są elementy konstrukcyjne 
transformatora, a więc mają one stosunkowo małą powierzchnię przypadającą na 
kilogram ich masy. 
 
3.6. Szacowanie ilości oleju mineralnego pozostałego w drewnie 

Drewno zostało wykorzystane do budowy analizowanych jednostek nr 1 i 2,  
o mocy 25 MVA. Do budowy transformatorów wykorzystuje się drewno bukowe. Do 
obliczeń założono, że jego chłonność oleju jest taka sama jak sklejki 
transformatorowej, to znaczy 15%. W obu transformatorach wykorzystano po 40 kg 
drewna, co skutkuje zatrzymaniem w tym materiale 6 kg oleju. Ilość cieczy, która 
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pokrywa powierzchnię drewna została pominięta, gdyż tak jak to ma miejsce  
w przypadku sklejki, z drewna wykonywane są wsporniki, które mają małą 
powierzchnię w stosunku do ich masy. 
 
3.7. Szacowanie ilości oleju mineralnego  

pozostałego w pozostałych elementach transformatora 
W poprzednich punktach opisane zostały te elementy transformatora, które 

absorbują zdecydowaną większość oleju mineralnego. Pozostałe elementy, takie jak 
chłodnice, rdzeń, przełącznik zaczepów, zanurzone części izolatorów przepustowych i 
inne mogą zatrzymać na swojej powierzchni oraz we wnętrzu już stosunkowo małą 
ilość oleju. Do celów obliczeniowych oszacowano ją na 3 kg dla każdego 
analizowanego typu transformatora. 
 
 
4. Obliczanie całkowitej ilości oleju mineralnego  

pozostałego w transformatorze energetycznym 
 

Na całkowitą masę oleju mineralnego pozostającego w transformatorze 
energetycznym po jego opróżnieniu składa się suma masy oleju pozostałego  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych jednostki. Tablica 7 przedstawia 
zestawienie zbiorcze cząstkowych wyników obliczeń i szacowania masy oleju 
uwięzionego w poszczególnych elementach transformatora. Na podstawie tych danych 
obliczono całkowitą masę oleju pozostałego w opróżnionym transformatorze, co 
przedstawiono w tablicy 8. 
 

Tab. 7. Wyniki obliczeń ilości oleju  
uwięzionego w poszczególnych elementach transformatora po jego opróżnieniu 

Moc 
transfor-
matora 

Masa 
oleju 

W 
preszpanie 

W 
drewnie

W  
sklejce

W 
papierze

Na ścianach 
bocznych i 
pokrywie 

górnej kadzi

Na dnie kadzi 
po usunięciu 
przez zawór 
spustowy 

Na dnie 
kadzi po 
odessani

u 
Inne Lp. 

[MVA] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] 
1 25 9 700 18,06 6 15 84,59 0,53 648,0 10,0 3 
2 25/16/16 14 500 30,14 6 15 78,47 0,66 929,8 14,3 3 
3 25 12 600 28,09 0 15 111,14 0,64 875,4 13,5 3 
4 40 11 800 25,70 0 15 93,63 0,57 731,0 11,2 3 

 
Tab. 8. Wyniki obliczeń ilości oleju uwięzionego w transformatorze po jego opróżnieniu 

Moc 
transfor
-matora 

Masa 
oleju 

Masa 
pozostającego 

oleju gdy 
wyssano jego 
resztki z dna 

kadzi 

Względna ilość 
pozostającego 

oleju gdy 
wyssano jego 
resztki z dna 

kadzi 

Masa 
pozostającego 
oleju w sytuacji 

jedynie 
spuszczenia go 

przez zawór 
spustowy 

Względna ilość 
pozostającego 
oleju w sytuacji 

jedynie 
spuszczenia go 

przez zawór 
spustowy 

Lp. 

[MVA] [kg] [kg] [%] [kg] [%] 
1 25 9 700 137,1 1,41 775,2 7,99 

2 25/16/1
6 14 500 147,6 1,02 1063,1 7,33 

3 25 12 600 171,3 1,36 1033,3 8,20 
4 40 11 800 149,1 1,26 868,9 7,36 

 
Z tablicy 8 wynikają następujące wnioski: 

- w analizowanych transformatorach, po usunięciu z nich oleju mineralnego, można 
spodziewać się pozostałości oleju nie większej niż około 8,2%, 
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- w sytuacji odessania oleju zalegającego na dnie kadzi można spodziewać się, że 
w transformatorze pozostanie jeszcze 1,0-1,4% cieczy, 

- jeśli olej zalegający dno kadzi poniżej zaworu spustowego nie zostanie odessany, 
to w opróżnianym transformatorze można spodziewać się pozostania 7,3-8,2% 
cieczy. 

 
 
5. Obliczenia składu procentowego mieszaniny oleju mineralnego  

i estru syntetycznego po operacji wymiany oleju na ester 
 

Należy pamiętać, że gęstość objętościowa oleju mineralnego i estru 
syntetycznego jest różna i że zmienia się ona z temperaturą. Do celów obliczeń 
założono, że początkowa temperatura oleju mineralnego ma wartość 20°C,  
a mieszanina estru syntetycznego i oleju mineralnego po ponownym napełnieniu 
transformatora ma temperaturę 50°C. Danych na temat gęstości obu płynów 
w zależności od temperatury zaczerpnięto z [10]. 

Ilość oleju mineralnego w transformatorach przed opróżnieniem oraz po tej 
operacji, dla temperatury 20°C, została podana w tablicy 9, natomiast tablica 10 
zawiera wyliczenia objętości oleju mineralnego pozostającego w transformatorach dla 
temperatury 50°C. 
 

Tab. 9. Ilość oleju mineralnego w transformatorach przed i po opróżnieniu dla 20°C 

Moc 
transfor
-matora 

Masa 
oleju w 

transfor-
matorze 

Objętoś
ć oleju w 
transfor-
matorze 

Masa 
pozostające
go oleju gdy 

wyssano 
jego resztki 
z dna kadzi 

Objętość 
pozostająceg
o oleju gdy 
wyssano 

jego resztki z 
dna kadzi 

Masa 
pozostającego 
oleju w sytuacji 

jedynie 
spuszczenia go 

przez zawór 
spustowy 

Objętość 
pozostającego 
oleju w sytuacji 

jedynie 
spuszczenia go 

przez zawór 
spustowy 

Lp. 

[MVA] [kg] [m3] [kg] [m3] [kg] [m3] 
1 25 9 700 8,54 137,1 0,12 775,2 0,68 

2 25/16/1
6 14 500 12,76 147,6 0,13 1063,1 0,94 

3 25 12 600 11,09 171,3 0,15 1033,3 0,91 
4 40 11 800 10,38 149,1 0,13 868,9 0,76 

 
Tab. 10. Objętość oleju mineralnego pozostającego w transformatorach po ich opróżnieniu dla 50°C 

Moc transfor-
matora 

Masa 
pozostającego 

oleju gdy 
wyssano jego 
resztki z dna 

kadzi 

Objętość 
pozostającego 

oleju gdy 
wyssano jego 
resztki z dna 

kadzi 

Masa 
pozostającego 
oleju w sytuacji 

jedynie 
spuszczenia go 

przez zawór 
spustowy 

Objętość 
pozostającego 
oleju w sytuacji 

jedynie 
spuszczenia go 

przez zawór 
spustowy 

Lp. 

[MVA] [kg] [m3] [kg] [m3] 
1 25 137,1 0,12 775,2 0,66 
2 25/16/16 147,6 0,13 1063,1 0,91 
3 25 171,3 0,15 1033,3 0,88 
4 40 149,1 0,13 868,9 0,74 

 
Wyniki obliczeń dotyczących ilości estru syntetycznego i jego mieszaniny  

z olejem mineralnym, napełniających ponownie analizowane transformatory, 
zestawiono w tablicy 11. 
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Tab. 11. Ilość estru syntetycznego i jego mieszaniny z olejem mineralnym  
po ponownym napełnieniu transformatorów dla 50°C 

Moc transfor-
matora 

Masa estru 
syntetycznego 
dolanego do 

transformatora 
opróżnianego 

przez wyssanie 
oleju 

mineralnego 

Objętość estru 
syntetycznego 
dolanego do 

transformatora 
opróżnianego 

przez wyssanie 
oleju 

mineralnego 

Masa estru 
syntetycznego 
dolanego do 

transformatora 
opróżnianego 

przez 
spuszczenie 

oleju 
mineralnego 

Objętość estru 
syntetycznego 
dolanego do 

transformatora 
opróżnianego przez 
spuszczenie oleju 

mineralnego 

Lp. 

[MVA] [kg] [m3] [kg] [m3] 
1 25 7 976 8,42 7 460 7,87 
2 25/16/16 11 969 12,63 11 229 11,85 
3 25 10 366 10,94 9 669 10,21 
4 40 9 717 10,26 9 135 9,64 

 
Ostatecznie, w tablicy 12 zawarto wyniki obliczeń stężenia oleju mineralnego  

w estrze syntetycznym po operacji wymiany oleju na ester w analizowanych 
transformatorach. Dane przedstawione zostały w ujęciu masowym i objętościowym.  
Z tablicy wynika, że w transformatorach po wymianie oleju mineralnego na ester 
syntetyczny metodą z odessaniem resztek oleju z dna kadzi, po ustaleniu się stanu 
równowagi, zawartość oleju będzie zawierała się w zakresie 1,2-1,7% masowo (1,0-
1,4% objętościowo). Natomiast jeśli olej z transformatorów zostanie usunięty do 
wysokości otworu zaworu spustowego, to jego stężenie w mieszaninie będzie się 
mieściło w zakresie 8,6-9,7% masowo (7,1-8,0% objętościowo). 
 

Tab. 12. Stężenie oleju mineralnego w estrze syntetycznym po operacji  
wymiany cieczy izolującej w transformatorach 

Moc 
transfor-
matora 

 
 

Zawartość oleju 
mineralnego w 

estrze 
syntetycznym dla 

jednostek 
opróżnionych 

przez wyssanie 
oleju mineralnego - 

masowo 

Zawartość oleju 
mineralnego w 

estrze 
syntetycznym dla 

jednostek 
opróżnionych 

przez wyssanie 
oleju mineralnego - 

objętościowo 

Zawartość oleju 
mineralnego w 

estrze 
syntetycznym dla 

jednostek 
opróżnionych 

przez spuszczenie 
oleju mineralnego - 

masowo 

Zawartość oleju 
mineralnego w 

estrze 
syntetycznym dla 

jednostek 
opróżnionych 

przez spuszczenie 
oleju mineralnego - 

objętościowo 

Lp. 

[MVA] [%] [%] [%] [%] 
1 25 1,7 1,4 9,4 7,8 
2 25/16/16 1,2 1,0 8,6 7,1 
3 25 1,6 1,3 9,7 8,0 
4 40 1,5 1,2 8,7 7,1 

 
 
6. Podsumowanie i wnioski 
 

W pracy dokonano analiz związanych z operacją zamiany oleju mineralnego 
na ester syntetyczny na podstawie danych dla czterech transformatorów energetycznych, 
o mocy 25 i 16 MVA. Celem badań było wyznaczenie stężenia oleju mineralnego w jego 
mieszaninie z estrem syntetycznym w realnej sytuacji, gdy całkowite opróżnienie 
transformatorów z oleju przed ich zalaniem estrem nie jest możliwe. 

Na całkowitą ilość oleju mineralnego pozostającego w transformatorze składa 
się olej wchłonięty przez papier, preszpan, sklejkę i drewno (jeśli zostało użyte), olej 
pokrywający cienkim filmem ściany boczne i pokrywę górną kadzi, rdzeń i inne 
elementy oraz olej zalegający na dnie kadzi. 
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Sposób opróżniania transformatora ma zasadniczy wpływ na ilość 
pozostającego w nim oleju mineralnego. Gdy olej z transformatora zostanie tylko 
spuszczony przez zawór spustowy, to zostanie go w nim jeszcze 7,3-8,2%, natomiast 
jeśli olej zostanie dodatkowo odessany, to w transformatorze pozostanie go już tylko 
1,0-1,4%. 

W transformatorze po wymianie oleju mineralnego na ester syntetyczny metodą 
z odessaniem resztek oleju z dna kadzi, po ustaleniu się stanu równowagi, można 
spodziewać się zawartości oleju w jego mieszaninie z estrem syntetycznym na 
poziomie 1,2-1,7% masowo (1,0-1,4% objętościowo). Natomiast jeśli olej  
z transformatora zostanie usunięty tylko do wysokości otworu zaworu spustowego, to 
jego stężenie w mieszaninie będzie się mieściło w zakresie 8,6-9,7% masowo (7,1-
8,0% objętościowo). 

Przedstawione wyliczenia zostały dokonane przy założeniu, że operacja 
opróżnienia transformatora z oleju mineralnego przebiega w temperaturze otoczenia  
i trwa na tyle długo, że cały „nadmiarowy” olej zdąży spłynąć na dno kadzi. Jeśli 
opróżnienie transformatora będzie skrócone w czasie lub będzie ono przebiegało  
w niskiej temperaturze, to można spodziewać się pozostania w jego kadzi większej 
ilości oleju niż wyliczona. Z drugiej strony, jeśli opróżniany z oleju transformator będzie 
gorący, to można spodziewać się pozostania w nim nieco mniejszej ilości płynu niż 
wyliczona. 
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Streszczenie. W artykule omówiono negatywne skutki zawilgocenia izolacji celulozowej 
transformatora oraz przedstawiono metody suszenia jego układu izolacyjnego. Ponadto 
dokonano porównania rozpuszczalność wody w różnych cieczach elektroizolacyjnych. 
Duża rozpuszczalność wody w estrze syntetycznym została wykorzystana przez autora 
artykułu do suszenia izolacji celulozowej. Autor porównał skuteczność suszenia izolacji 
celulozowej za pomocą oleju mineralnego i estru syntetycznego. Uzyskane wyniki badań 
potwierdziły znacznie większą efektywność suszenia izolacji celulozowej za pomocą estru 
syntetycznego w porównaniu z olejem mineralnym. Ponadto autor wykazał możliwość 
zastosowania estru syntetycznego do suszenia izolacji celulozowej zaimpregnowanej 
olejem mineralnym. 

 
 
1. Wprowadzenie 
 

Układ izolacyjny zbudowany na bazie materiałów celulozowych 
impregnowanych olejem mineralnym jest wykorzystywany w transformatorach 
energetycznych na szeroką skalę od lat 20. XX wieku [1]. Popularność celulozy i oleju 
mineralnego należy wiązać głównie z ich dobrymi właściwościami, ale także  
z dostępnością surowców do ich produkcji, co czyni te materiały tanimi. Blisko sto lat 
eksploatacji izolacji opartej na celulozie i oleju mineralnym pozwoliło na dostateczne 
poznanie właściwości tych materiałów w warunkach ich eksploatacji. Dlatego też 
materiały te są najczęściej wybierane do transformatorów o strategicznym znaczeniu 
dla systemu elektroenergetycznego. Do urządzeń tych należą przede wszystkim 
transformatory wyprowadzenia mocy w elektrowniach, zwane blokowymi oraz 
transformatory łączenia linii wysokich napięć, zwane sieciowymi.  

Niestety izolacja papierowo-olejowa ma też pewne wady. Po wieloletniej 
eksploatacji transformatora operatorzy sieci stają przed problemem związanym z 
zawilgoceniem układów izolacyjnych tych urządzeń [2]. Wzrost zawilgocenia układu 
izolacyjnego jest spowodowany głównie wnikaniem wilgoci przez nieszczelności do 
wnętrza kadzi [3] jak i procesem utleniania celulozy [4]. Ze względu na wydłużający się 
czas eksploatacji transformatorów problem ten dotyka coraz większej liczby jednostek. 

Znaczne zawilgocenie izolacji transformatorów energetycznych stanowi 
poważny problem eksploatacyjny. Obecność wody w izolacji celulozowej przyczynia się 
do depolimeryzacji celulozy, co prowadzi do skrócenia życia technicznego urządzenia 
[5]. Obecność wody w układzie izolacyjnym powoduje również pogorszenie jego 
właściwości dielektrycznych oraz obniżenie napięcia zapłonu wyładowań niezupełnych 
oraz ich intensyfikację [6]. Ponadto wysoki poziom zawartości wody w izolacji 
celulozowej zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia groźnego dla pracy 
transformatora zjawiska bąbelkowania [7, 8]. 

Ze względu na wyżej wymienione zagrożenia konieczna jest diagnostyka 
transformatorów pod kątem ich zawilgocenia. Zdiagnozowanie dużej zawartości wody 
w układzie izolacyjnym transformatora wiąże się z koniecznością podjęcia 
odpowiednich działań. Jednym z takich działań jest suszenie układu izolacyjnego. 
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2. Metody suszenia izolacji celulozowej  
 

Efektywne i bezpieczne suszenie układu izolacyjnego transformatora w miejscu 
jego zainstalowania stanowi poważny problem naukowy i techniczny. W układzie 
izolacyjnym olej mineralny – celuloza większość wody (od około 92% do 99%  
w zależności od równowagi termodynamicznej) znajduje się w materiałach 
celulozowych. Wymiana zawilgoconego oleju mineralnego na suchy nie poprawi 
sytuacji – poziom zawilgocenia izolacji celulozowej nie ulegnie znaczącemu obniżeniu. 
Konieczne jest zatem stosowanie innych, bardziej efektywnych metod suszenia izolacji 
stałej transformatora.  

Na etapie produkcji transformatora jego izolacja stała jest suszona zazwyczaj 
za pomocą metody próżniowej polegającej na podgrzaniu celulozy w nagrzewnicy  
i wywołaniu podciśnienia. Tę metodę stosuje się rzadko w przypadku transformatorów 
już eksploatowanych ze względy na problemy techniczne związane z transportem 
transformatora z miejsca jego zainstalowania do fabryki i dużymi kosztami takiego 
przedsięwzięcia. Z tego względu na miejscu zainstalowania transformatora stosuje się 
inne metody suszenia izolacji celulozowej opisane między innymi w [28-32], do których 
należą: 
(1) metoda suszenia oleju za pomocą sit molekularnych, 
(2) metoda suszenia za pomocą cyrkulującego i osuszanego oleju mineralnego, 
(3) metoda suszenia próżniowego wraz z wybraną metodą podgrzewania izolacji 

stałej za pomocą: 
a) gorącego powietrza, 
b) rozpylania gorącego oleju, 
c) przepływu prądu w uzwojeniach transformatora – metoda LFH (Low 

Frequency Heating); strona górnego napięcia zasilana z przetwornicy niskiej 
częstotliwości przy zwartym uzwojeniu dolnego napięcia, 

d) skraplania pary cieczy o składzie zbliżonym do paliwa lotniczego np. kerosyny 
– metoda ewaporacyjna. 

Analizując metody suszenia należy wziąć pod uwagę nie tylko prędkość 
suszenia izolacji, ale także możliwość suszenia izolacji przy włączonym 
transformatorze. Możliwość taka występuje przy wykorzystaniu dwóch najmniej 
wydajnych metod polegających na zastosowaniu cyrkulującego oleju mineralnego i sita 
molekularnego. Autor  postawił tezę, mówiącą, że wydajność suszenia celulozowego 
układu izolacyjnego można znacząco poprawić zamieniając olej mineralny na ester 
syntetyczny.  
 
 
3. Suszenie izolacji celulozowej za pomocą estru syntetycznego 
 
3.1. Koncepcja suszenia izolacji celulozowej za pomocą estru syntetycznego 

Koncepcja suszenia materiałów celulozowych za pomocą estru syntetycznego 
wynika z dużej rozpuszczalności wody w tej właśnie cieczy w porównaniu z innymi 
cieczami elektroizolacyjnymi, a szczególnie w porównaniu z olejem mineralnym, co 
potwierdzają wyniki badań granicznego nasycenia cieczy wodą w funkcji temperatury 
przedstawione na rysunku 1. 
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Rys. 1. Graniczne nasycenie różnych cieczy elektroizolacyjnych wodą w funkcji temperatury [9] 
 

Autorzy pracy [10] zwrócili uwagę na zadawalający efekt osuszenia izolacji 
celulozowej wynikający z wymiany oleju mineralnego na ester naturalny (tzw. 
retrofilling) w czternastu zbadanych przez nich transformatorach. Zdaniem autora 
niniejszej pracy zastosowanie estru syntetycznego z pewnością pozwoli uzyskać 
znacznie lepsze efekty suszenia izolacji ze względu na większe graniczne nasycenie 
wodą estru syntetycznego w porównaniu z estrem naturalnym.  

Różną rozpuszczalność wody w oleju mineralnym i w estrze syntetycznym 
należy tłumaczyć różną polarnością cząsteczek wchodzących w skład tych cieczy. Olej 
mineralny jest cieczą słabo polarną. Natomiast obecne w estrach syntetycznych 
wiązania estrowe czynią tę ciecz polarną. Estry syntetyczne mają od 2-4 wiązań 
estrowych na cząsteczkę [11]. Taka polarna cząsteczka estru może się łączyć z inną 
silnie polarną cząsteczką jaką jest woda. W takiej sytuacji powstaje wiązanie 
wodorowe pomiędzy atomem wodoru należącym do cząsteczki wody a atomem tlenu 
należącym do cząsteczki estru, co przedstawiono na rysunku 2. 
 

 
Rys. 2. Cząsteczka estru syntetycznego z przyłączonymi za pomocą wiązań wodorowych czterema 

cząsteczkami wody; R – grupa alkilowa o wzorze sumarycznym od C5H11 do C9H19 [12] 
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3.2. Zastosowanie estru syntetycznego do suszenia izolacji celulozowej 
Celem dotychczas przeprowadzonych prac, opisanych w publikacjach [13]  

i [14], było nie tylko sprawdzenie możliwości zastosowania estru syntetycznego do 
skutecznego suszenia izolacji celulozowej, ale także wykazanie, że metoda ta jest 
znacznie bardziej wydajna niż w przypadku zastosowania oleju mineralnego jako 
czynnika suszącego. Ponadto badania miały dać odpowiedź na pytanie czy 
wcześniejsze zaimpregnowanie izolacji celulozowej za pomocą oleju mineralnego 
ograniczy możliwość wykorzystania estru syntetycznego do suszenia takiej izolacji. 
Prace związane z możliwością wykorzystania estru syntetycznego do suszenia izolacji 
celulozowej podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie prac sprawdzono 
efektywność suszenia izolacji celulozowej w temperaturze 50°C w sytuacji trzykrotnej 
wymiany cieczy elektroizolacyjnej na suchą, natomiast w drugim etapie prac 
sprawdzono efekt osuszenia izolacji celulozowej w temperaturze 70°C po jednokrotnej 
wymianie oleju mineralnego na suchy ester. 

Na obu etapach prac stosunek wagowy celulozy (preszpan+papier) do cieczy 
(0,031) w badanym modelu był zbliżony do takiego stosunku w transformatorze 
energetycznym typu ANER3E 160000/220PN (0,030). Grubość zastosowanego  
w badaniach papieru i preszpanu wynosiła kolejno 0,055 mm i 2 mm. W obu etapach 
prac wykorzystano ten sam układ pomiarowy przedstawiony na rysunku 3. 
 

 
Rys. 3. Układ pomiarowy wykorzystany do suszenia izolacji celulozowej [13, 14] 

 
Przygotowaną izolację celulozową zaimpregnowaną cieczą elektroizolacyjną 

zamykano w szklanym naczyniu, wewnątrz którego znajdowała się sonda 
pojemnościowa. Za pomocą sondy pojemnościowej, wyposażonej również w czujnik 
temperatury, mierzono względne nasycenie cieczy wodą oraz temperaturę cieczy. 
Wartości te posłużyły do oceny ubytku wody z izolacji celulozowej w trakcie procesu jej 
suszenia. Ponadto na dnie naczynia znajdowało się mieszadło magnetyczne, które 
wymuszało ruch cieczy w całej jej objętości. W ten sposób przygotowane naczynie 
(rys. 3) umieszczono w cieplarce, której zadaniem było utrzymywanie temperatury 
izolacji na stałym poziomie równym 50°C (pierwszy etap prac) lub 70°C (drugi etap 
prac). 

3.2.1. Pierwszy etap prac – suszenie izolacji celulozowej w temperaturze 50°C; 
trzykrotna wymiana cieczy 
Pierwszy etap prac obejmował przeprowadzenie następujących badań: 
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(1) suszenie za pomocą estru syntetycznego izolacji celulozowej zaimpregnowanej 
estrem syntetycznym, 

(2) suszenie za pomocą oleju mineralnego izolacji celulozowej zaimpregnowanej 
olejem mineralnym, 

(3) suszenie za pomocą estru syntetycznego izolacji celulozowej zaimpregnowanej 
olejem mineralnym. 

Wyniki wyżej wymienionych badań oraz warunki ich przeprowadzenia zostały 
szczegółowo omówione w publikacji [13].  

Próbki celulozy przeznaczone do badań (2) i (3) zostały zaimpregnowane 
olejem mineralnym, natomiast próbki z zestawu (1) zostały zaimpregnowane estrem 
syntetycznym. Po 16 h kondycjonowania próbek w temperaturze 50°C rozpoczęto  
I etap suszenia celulozy. W tym celu wymieniono ciecze, w których zanurzona była 
celuloza, w przypadku badania (1) i (3) na suchy ester syntetyczny (87 ppm),  
a w przypadku badania (2) na suchy olej mineralny (4 ppm). Względne nasycenie oleju 
i estru wodą było zbliżone i wynosiło dla temperatury 23°C około 5%. Czynność 
związaną z wymianą cieczy powtórzono jeszcze dwukrotnie w odstępach czasowy co 
72 h, co odpowiadało II i III etapowi suszenia celulozy.  

Na rysunku 4 zestawiono wykresy przedstawiające spadek procentowego 
zawilgocenia izolacji celulozowej dla trzech wyżej wymienionych przypadków suszenia. 
Analizując te wykresy można stwierdzić, że skuteczność suszenia izolacji celulozowej 
za pomocą estru syntetycznego − wykresy (1) i (3) − jest bardzo duża w stosunku do 
oleju mineralnego − wykres (2). 
 

 
Rys. 4. Zawartość wody w izolacji celulozowej podczas procesu suszenia izolacji celulozowej  

w temperaturze 50°C; celuloza zaimpregnowana estrem - suszenie estrem (1), celuloza 
zaimpregnowana olejem - suszenie olejem (2), celuloza zaimpregnowana olejem  

- suszenie estrem (3) [13] 
 

Zawartość wody w izolacji celulozowej suszonej za pomocą oleju mineralnego 
zmniejszyła się zaledwie o 0,3 punktu procentowego, z kolei zastosowanie estru 
syntetycznego w procesie suszenia spowodowało obniżenie zawartości wody o 2,9 
punktu procentowego.  

Najistotniejszym wnioskiem płynący z przeprowadzonych badań jest fakt, że 
wcześniejsze zaimpregnowanie celulozy olejem mineralnym nie zmniejszyło 
skuteczności suszenia izolacji celulozowej za pomocą estru syntetycznego. Zawartość 
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wody w celulozie podczas procesu suszenia zmniejszyła się o 2,8 punktu 
procentowego. Jest to bardzo ważna informacja wskazująca na możliwość suszenia 
transformatorów, z izolacją celulozową zaimpregnowaną olejem mineralnym, za 
pomocą estru syntetycznego, w miejscu ich zainstalowania. 

3.2.2. Drugi etap prac – suszenie izolacji celulozowej w temperaturze 70°C; 
jednokrotna wymiana oleju mineralnego na ester syntetyczny 
W drugim etapie prac do suszenia przygotowano izolację celulozową o realnym 

poziomie zawilgocenia wynoszącym 3,3%. Zawilgocenie na tym poziomie spotykane 
jest w transformatorach o długim czasie eksploatacji [2]. Izolacja przeznaczona do 
suszenia zaimpregnowana była olejem mineralnym. Celem badań była ocena 
efektywności suszenia izolacji celulozowej w sytuacji jednokrotnej zamiany oleju 
mineralnego na suchy ester syntetyczny. Dokładny opis procedury pomiarowej, 
warunków eksperymentu oraz wyniki badań przedstawiono w publikacji [14]. 

Zawartość wody w papierze i preszpanie przed i po suszeniu izolacji została 
wyznaczona za pomocą metody Karla Fischera, natomiast zawartość wody w izolacji 
celulozowej podczas procesu suszenia została oszacowana na podstawie wyników 
pomiarów zawartości wody w estrze za pomocą sondy pojemnościowej oraz masy 
izolacji celulozowej (rys. 5). 
 

 
Rys. 5. Zawartość wody w izolacji celulozowej podczas procesu suszenia izolacji celulozowej 

za pomoc estru syntetycznego w temperaturze 70°C [14] 
 

Obserwowano dynamiczną migrację wody przez pierwsze trzy doby po 
wymianie cieczy. W tym czasie zawartość wody w izolacji celulozowej spadła z 3,3% 
do 2,15%, to jest o 1,15 punktu procentowego. Przez pozostały czas suszenia celulozy 
zawartość wody w izolacji celulozowej zmalała zaledwie o około 0,13 punktu 
procentowego do poziomu 2,02%.  

Zabieg jednokrotnej wymiany oleju mineralnego na ester syntetyczny pozwolił 
na znaczącą redukcję zawartości wody w izolacji celulozowej. 
 
 
4. Podsumowanie 
 

Suszenie izolacji stałej transformatora nie jest zabiegiem łatwym i stanowi 
poważny problem techniczny. Przykładowo, bardzo popularne usuwanie wody  
z celulozy za pomocą cyrkulującego i osuszanego w sposób ciągły oleju mineralnego 
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jest zabiegiem mało efektywnym o czym świadczą doświadczenia operatorów systemu 
elektroenergetycznego. Również wyniki badań omówione w niniejszym artykule 
świadczą o niskiej skuteczności tej metody usuwania wody. Skuteczniejsze metody 
osuszania izolacji celulozowej, np. przy użyciu metody LFH są bardzo drogie. Ponadto 
ze względu na konstrukcję kadzi uzyskanie odpowiedniej wartości podciśnienia, 
zapewniającego skuteczne osuszenie izolacji, jest często niemożliwe lub 
niebezpieczne dla kadzi. 

Alternatywę stanowi, zaproponowane przez autora, suszenie izolacji 
celulozowej za pomocą estru syntetycznego. Przedstawione wyniki badań wykazały 
skuteczność suszenia izolacji celulozowej zaimpregnowanej uprzednio olejem 
mineralnym za pomocą estru syntetycznego. Daje to możliwość suszenia 
transformatorów z izolacją celulozową zaimpregnowaną olejem mineralnym w miejscu 
ich zainstalowania.  

Należy pamiętać, że efektywność procesu suszenia izolacji celulozowej za 
pomocą estru syntetycznego zależy przede wszystkim od następujących czynników: 
• stosunku masy izolacji celulozowej do estru, 
• temperatury izolacji podczas procesu suszenia, 
• wyjściowego poziomu zawilgocenia izolacji celulozowej. 

Procedura suszenia izolacji za pomocą estru syntetycznego powinna być 
wybrana na podstawie analizy wielu czynników, takich jak dopuszczalny czas 
odstawienia transformatora z ruchu, czy też poziom zawilgocenia izolacji celulozowej. 
Procedura ta może obejmować suszenie izolacji za pomocą cyrkulującego  
i osuszanego w sposób ciągły estru syntetycznego. Inną opcją suszenia, w przypadku 
umiarkowanego poziomu zawilgocenia, jest jednokrotna wymiana oleju mineralnego na 
ester syntetyczny. W takiej sytuacji izolacja może być grzana w trakcie eksploatacji 
transformatora poprzez straty mocy w rdzeniu i uzwojeniach, spowoduje to znaczne 
obniżenie kosztów suszenia. Po procesie suszenia kadź transformatora może być 
ponownie wypełniona olejem mineralnym.  

Po ponownym wprowadzeniu oleju mineralnego do kadzi powstaje mieszanina 
cieczy elektroizolacyjnych, która będzie zawierać około 95% oleju mineralnego i 5% 
estru syntetycznego. Z informacji przedstawionych w patencie [15] wynika, że taka 
mieszanina posiada lepsze właściwości elektryczne i odporność na starzenie  
w stosunku do oleju mineralnego. Z kolei autorzy publikacji [16] wykazali, że 
mieszanina taka charakteryzuje się  nieco wyższą zdolnością do transportu ciepła niż 
olej mineralny.  
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1. Wstęp 
 

We współczesnej gospodarce świata energia elektryczna odgrywa bardzo 
istotną rolę. Jej światowe zużycie szybko wzrasta, mimo coraz efektywniejszego jej 
wykorzystywania. Rozwojowi gospodarki światowej i wzrostowi zaludnienia towarzyszy 
nieustanny wzrost zapotrzebowania na energię. W celu pokrycia wzrastającego 
zapotrzebowanie na energię elektryczną, jej światowa produkcja wzrosła na 
przestrzeni ostatnich 15 lat o prawie 60% [1]. Poniższe zestawienie prezentuje 
wielkość produkcji energii elektrycznej w latach 2000-2015. 
 

 
Rys. 1: Produkcja Energii Elektrycznej na Świecie w latach 2000-2015 [2] 

 
Według najnowszych prognoz prezentowanych w „International Energy Outlook 

2016”, w 2040 roku podaż elektryczności wyniesie 37 000 TWh, czyli blisko o 80% 
więcej niż w roku 2010. Równocześnie, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię 
rośnie koszt pozyskania surowców naturalnych wykorzystywanych do jej produkcji oraz 
kurczą się ich źródła. Jest to szczególnie widoczne w państwach europejskich, które  
w coraz większym stopniu zależne są od importu paliw kopalnych, wykorzystywanych 
w transporcie i do produkcji elektryczności. Paliwa kopalne stanowiły w 2008 roku aż 
78% [3] wewnętrznego zużycia energii brutto w Unii Europejskiej. W świetle rosnącego 
zapotrzebowania na energię elektryczną, ograniczonych zasobów paliw kopalnych 
oraz coraz bardziej rygorystycznych norm ochrony środowiska, producenci energii 
zmuszeni są do korzystania z niekonwencjonalnych sposobów jej pozyskiwania. 
Szczególnie w ostatnich latach można zauważyć dynamiczny rozwój nowych 
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technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz ciągle zwiększający się 
udział tych źródeł w bilansach energetycznych większości krajów rozwiniętych. 

Ogółem w 2014 roku ponad 20% energii elektrycznej zostało wyprodukowane 
z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, z czego największy udział miały 
elektrownie wodne i wiatrowe. 
 

 
Rys. 2: Produkcja Energii Elektrycznej na Świecie w 2014 roku [4] 

 
Wzrost znaczenia źródeł energii odnawialnej w strukturze sektora wytwarzania 

energii pociąga za sobą zmiany w całej infrastrukturze energetycznej krajów. Oprócz 
tradycyjnych elektrowni oraz dużych farm wiatrowych i słonecznych powstają mniejsze 
jednostki w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców energii (rysunek 3). Zaletą 
kogeneracji rozproszonej jest redukcja kosztów rozbudowy sieci transmisyjnych oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na obszarze jej stosowania. Jednak  
w niektórych rejonach gdzie powstają nowe instalacje ma to negatywny wpływ na 
stabilność sieci dystrybucyjnych ze względu na ograniczoną ilość odbiorców energii 
elektrycznej. Najczęstszym zjawiskiem występującym w sieciach średniego i niskiego 
napięcia jest znaczne wahanie napięcia w cyklu dobowym. 
 

     
Rys. 3: Porównanie tradycyjnej infrastruktury systemu wytwarzania, transmisji  

i dystrybucji energii z koncepcją „Smart Grid” [5] 
 

Coraz częściej dochodzi do sytuacji, kiedy operatorzy sieciowi nie są w stanie, 
za pomocą istniejących urządzeń, dotrzymać wymagań określonych w normie DIN EN 
50160, która określa maksymalny wzrost i spadek napięcia na poziomie +- 10% od 
wartości nominalnej. 
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2. Podstawowe rozwiązania regulacji napięcia pod obciążeniem 
 

Aktualnie dostępne są różne metody umożliwiające kompensację zmian 
napięcia w sieci i jego utrzymanie w zakresach dopuszczalnych przez normę. Poniżej 
zostały wymienione najczęściej stosowane rozwiązania do regulacji napięcia pod 
obciążeniem w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych SN. Należą do nich : 
• Transformator wyposażony w podobciążeniowy przełącznik zaczepów. Aktualnie 

stosowane rozwiązania opierają się na konstrukcjach mechanicznych 
przełączników. Mechaniczny przełącznik zaczepów podłączony jest do odczepów 
regulacyjnych uzwojeń SN. Obecnie dostępny jest przełącznik wyposażony w 
rezystory przejściowe, który zastąpił wcześniejsza wersję z dławikami 
ograniczającymi prąd. 

• Transformator z przekształtnikiem po stronie niskiego napięcia. W tym rozwiązaniu 
po stronie niskiego napięcia transformatora podłączony jest przekształtnik o mocy 
znamionowej przynajmniej równej mocy transformatora umożliwiający zmianę 
większości parametrów napięcia wyjściowego (poziom, częstotliwość, cos φ  
i inne) 

• Transformator hybrydowy z przekształtnikiem we fragmencie uzwojenia niskiego 
napięcia. W powyższej konstrukcji część uzwojenia niskiego napięcia jest zasilana 
z przekształtnika. Takie rozwiązanie pozwala na regulację napięcia w niewielkim 
zakresie. Natomiast zastosowany przekształtnik może charakteryzować się mocą 
znamionową na poziomie kilku procent mocy znamionowej transformatora. 

Poniżej porównane zostały w formie tabelarycznej główne cechy transformatora 
z mechanicznym podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów, transformatora 
współpracującego z przekształtnikiem oraz transformatora hybrydowego. 
 

Główne cechy Rozwiązanie Wady Zalety 

Transformator z mechanicznym 
podobciążeniowym 

przełącznikiem 

Wysoka cena. 
Prawdopodobnie stała w 

przyszłości i niezależna od 
mocy i napięcia 

transformatora co limituje 
opłacalność dla małych 

jednostek. 

Brak dodatkowych strat (przy 
rozwiązaniu rezystorowym) 

Duże dodatkowe straty 

Możliwość zmiany 
parametrów napięcia 
wyjściowego (poziom, 

częstotliwość) 
Niska sprawność Płynna regulacja napięcia 
Wysoki poziom 

generowanego hałasu Możliwość regulacji cos φi 

Duże gabaryty 

Transformator z 
przekształtnikiem po stronie 

niskiego napięcia 

Wysoka cena 
Aktywna filtracja wyższych 

harmonicznych 
Dodatkowe straty 

Niewielki zakres regulacji 
napięcia Transformator hybrydowy 

Wymagana dodatkowa 
powierzchnia przy instalacji 

Mała moc znamionowa 
przekształtnika 

 
Dalsza część referatu poświęcona jest przykładowym sposobom kompensacji 

wahań napięcia w sieciach dystrybucyjnych poprzez zastosowanie transformatora 
rozdzielczego wyposażonego w podobciążeniowy przełącznik zaczepów. 
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3. Metody regulacji podobciążenowej napięcia w transformatorach i ich 
wpływ na konstrukcję i funkcjonalność transformatora rozdzielczego 

 
Konieczność zmiany napięcia strony pierwotnej czy też wtórnej transformatora 

wynika z konieczności zapewnienia stabilnej wartości tegoż napięcia niezależnie od 
dynamicznych zmian obciążenia w sieci zasilanej przez transformatory. Problem ten 
został zauważony już ponad 100 lat temu i pierwsze patenty dotyczące rozwiązania 
problemu zostały opublikowane już w początkach dwudziestego wieku.  

Zmiana napięcia strony wtórnej lub pierwotnej transformatora odbywa się 
poprzez zmianę przekładni zwojowej zgodnie ze znanym powszechnie równaniem 
transformatora. 
 

                              
Rys. 4: Regulacja napięcia transformatora poprzez zmianę ilości zwojów [6] 

 
W zaprezentowanych wzorach uzwojenie o napięciu V1 ma liczbę zwojów Z1  

i uzwojenie o napięciu V2 odpowiednio ma liczbę zwojów Z2. 
Wyróżniamy 3 podstawowe typy przełączników, sposobów regulacji  

A- Liniowy 
B- Z regulacją odwracalną  
C- Z regulacją zgrubną i dokładną 
 

 
Rys. 5: Najczęściej stosowane schematy podobciążeniowej regulacji napięcia [7] 

 
Wybór rodzaju regulacji związany jest z wieloma czynnikami, ale w przypadku 

transformatorów rozdzielczych możemy śmiało powiedzieć, że, decydującym 
czynnikiem będzie zakres i ilość stopni regulacji. W praktyce, biorąc pod uwagę typowe 
wymagania klientów, wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej oraz 
przewidując niekorzystny wpływ rozproszonej generacji energii na stabilność napięć, 
możemy śmiało założyć, że regulacja +-10% w 2,5% stopniach usatysfakcjonuje 

V1 V2 
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wszystkich europejskich klientów. Wymagania dotyczące szerszego zakresu regulacji 
pojawiają się najczęściej w przypadku problemów wyspecyfikowanych przez klientów  
z krajów, gdzie sieć energetyczna jest lokalnie słabo rozwinięta np. Indie. 

Rozwiązaniem najprostszym a zatem i najefektywniejszym ekonomicznie  
w przypadku transformatorów rozdzielczych będzie regulacja liniowa. Analizując 
przykładowe specyfikacje dostępnych na rynku rozwiązań przełączników zaczepów 
widać, że parametry techniczne tychże przekraczają znacznie wymagania, jakie 
przynoszą transformatory rozdzielcze. Poniżej widoczna jest przykładowa specyfikacja 
przełącznika typu UZ i UBB produkcji ABB. Przełączniki te zostały wybrane, jako 
urządzenia zaprojektowane na najmniejsze wartości napięć probierczych, najbardziej 
zbliżone do poziomów probierczych urządzeń instalowanych w sieciach rozdzielczych. 
 

  
Rys. 6: Wybrane parametry techniczne przełączników podobciążenuiowych  
z regulacją liniową produkcji firmy ABB do instalacji na kadzi lub w  kadzi [8] 

 
Ze względu na zakresy prądowe i napięciowe urządzenia te możemy zaliczyć to 

tańszych.  Zastosowanie tychże rozwiązań z pewność gwarantuje długotrwałą  
i bezawaryjną eksploatację zestawu transformator rozdzielczy-przełącznik pod 
obciążeniowy, ponieważ żaden z elementów konstrukcyjnych przełącznika nie jest 
narażany na pracę w wymagających warunkach prądowo- napięciowych. Zaznaczyć 
należy, że prezentowane przełączniki nie są urządzeniami bezobsługowymi. 
Konieczna, zatem jest zarówno wymian oleju jak i wymiana części mechanicznych oraz 
styków przełącznika.  Z powodu braku doświadczenia dotyczącego pracy przełącznika 
w warunkach mniej wymagających, producent nie podaje wskazówek dotyczących 
zmiany częstości przeglądów przełącznika w przypadku współpracy z transformatorem 
rozdzielczym. Typowo dla przełącznika UB producent zaleca przegląd, co 7 lat po  
80-1000 tysiącach przełączeń. 

Niedogodności związane z powstawaniem łuku podczas przełączania 
zaczepów transformatora zostały rozwiązane przez wprowadzenie konstrukcji  
z komorami próżniowymi. Rozwiązanie to pozwala na przeprowadzenie czynności 
łączeniowych w komorach próżniowych, a zatem łuk nie powoduje negatywnych 
zjawisk w oleju. Warto zaznaczyć, że żywotność komór próżniowych jest bardzo duża  
i pozwala na wykonanie wielu milionów łączeń bez konieczności wymiany. Możemy, 
zatem mówić, że w przypadku rozwiązania, które obejmuje transformator rozdzielczy  
z przełącznikiem podobciążeniowym z komorami próżniowymi jest to urządzenie  
w dużym stopniu bezobsługowe. Poniżej zamieszczone zostały przykładowe 
specyfikacji przełączników produkcji ABB, które obejrzeć możemy na sąsiednich 
rysunkach. 
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Rys. 7: Wybrane parametry techniczne przełączników podobciażeniowych  

z komorami próżniowymi produkcji firmy ABB do instalacji na kadzi lub w  kadzi [9] 
 

Jednostki wyposażone w podobciążeniowe przełączniki zaczepów były 
produkowane przez Łódzką fabrykę transformatorów, ale głownie dla potrzeb Centrum 
Rozwoju Transformatorów Rozdzielczych. W tych przypadkach starając się spełnić 
różnorakie wymagania oraz optymalizując koszt i funkcjonalność urządzeń stosowano 
przełączniki zbliżone typem do przełącznika UBB.   

Aby zobrazować skutki takiego rozwiązania posłużyć możemy się poniższą 
ryciną gdzie widoczne są fizyczne rozmiary rożnych przełączników produkowanych 
przez firmę ABB na tle których, zobaczyć można rozmiary typowego transformatora 
rozdzielczego o mocy 630 kVA i stratach odpowiadających serii Ao Bk wg normy 
EN50464, wyposażonego w beznapięciowy przełącznik zaczepów. 

 
Rys. 8: Wybrane parametry techniczne przełączników podobciażeniowych   

z komorami próżniowymi produkcji firmy ABB do instalacji na kadzi lub w  kadzi [10] 
 

Jak widać na załączonej rycinie dominującym gabarytowo w zestawieniu typu 
transformator rozdzielczy plus przełącznik zaczepów jest przełącznik. Rozwiązanie 
takie z pewnością możemy nazwać bardzo pewnym, ale trudno będzie je nazwać 
kompaktowym. Rozwiązanie takie nie nadaje się do zastosowania w kompaktowych 
podstacjach energetycznych, ani do zastosowania w tradycyjnych podstacjach 
przeznaczonych do transformatorów rozdzielczych. 
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Dostępnym obecnie  rozwiązaniem, będącym odpowiednikiem klasycznych 
podobciążeniowych przełączników zaczepów do zastosowania w transformatorach 
rozdzielczych jest konstrukcja stworzona przez firmę Maschinenfabrik Reinhausen 
GmbH o nazwie ECOTAP VPD. Jest to produkt przeznaczony do transformatorów 
rozdzielczych, głównie ze względu na swoje gabaryty. 
 

 
Rys. 9: Przełącznik ECOTAP VPD.(1 – zespół przełącznika z opornikiem przejściowym  

i wyłącznikiem próżniowym ; 2- zespół wybieraków) [11] 
 

Dzięki stosunkowo niewielkim rozmiarom podobciążeniowy przełącznik 
zaczepów typu ECOTAP VPD nie wymaga tak znacznego powiększania kadzi 
transformatora jak ma to miejsce w przypadku zastosowania klasycznych, olejowych 
przełączników dedykowanych do transformatorów mocy. Transformatory wyposażone 
w przełączniki  ECOTAP VPD są produkowane przez firmę ABB w Zakładzie 
Transformatorów Rozdzielczych w Łodzi od 2016 roku. 
 

 
Rys. 10: Zdjęcie części aktywnej transformatora wyposażonego w przełącznik ECOTAP VPD. [12] 
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Elementami wykonawczymi w procesie łączeniowym są komory próżniowe. 
Takie rozwiązanie pozwoliło na znaczne ograniczenie erozji styków, a co za tym idzie 
na osiągnięcie wysokiej trwałości łączeniowej szacowanej przez producenta na ok. 
500 000 cykli łączeniowych (o częstotliwości maksymalnej 20 przełączeń na minutę) 
[13]. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż łuk elektryczny palący się na stykach 
komory próżniowej został w ten sposób odseparowany od oleju w kadzi transformatora, 
co sprawiło że proces przełączania zaczepów nie wpływa na jego zanieczyszczenie i 
nie degraduje go. 

W przełączniku ECOTAP VPD zastosowano szybkobieżny obrotowy 
mechanizm z opornikami przejściowymi. Oporniki przejściowe charakteryzują się dużą 
wytrzymałością i zostały zaprojektowane z uwzględnieniem liczby operacji 
gwarantowanej dla przełącznika. Konstrukcja przełącznika wykorzystuje sprawdzoną 
od dziesięcioleci elektromechaniczną zasadę działania opartą na technologii 
próżniowej. Takie rozwiązanie umożliwia wyeliminowanie dodatkowych strat energii 
generowanych w przełączniku. Występowały one we wcześniejszej wersji przełącznika 
Gridcon iTap wykorzystującej dławiki, które pełniły dwojaką funkcję. Z jednej strony 
ograniczały prąd jaki płynie w zamkniętej pętli prądowej utworzonej przez dwa 
sąsiednie (zwarte ze sobą w czasie procesu przełączania) odczepy uzwojenia 
transformatora.  

Z drugiej strony były wykorzystywane do pracy ciągłej przy podziale na pół 
napięcia jakie występuje pomiędzy dwoma sąsiednimi odczepami uzwojenia na pół. 
Wyróżniane tu były pozycje stabilne i pozycje tzw. mostkowe, w których dławik na 
każdej z faz jest wpięty pomiędzy dwa kolejne stopnie regulacji, dzieląc różnicę napięć 
dwóch sąsiednich odczepów po połowie. W tym rozwiązaniu w przypadku gdy 
przełącznik był ustawiony w pozycji mostkowej, generowane były dodatkowe starty w 
dławikach. W nowej konstrukcji podobciążeniowego przełącznika zaczepów typy 
ECOTAP VPD straty dodatkowe zostały wyeliminowane. Dla konstrukcji ECOTAP VPD 
największą możliwą liczbą dostępnych pozycji jest wersja 9-cio pozycyjna [14], przy 
ograniczeniu maksymalnego napięcia na stopień do ośmiuset dwudziestu pięciu 
woltów. Zakres prądu znamionowego do 100 A i napięcia znamionowego do 36 kV 
zapewnia możliwość zastosowania w transformatorach o mocy do 8 MVA. 
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Tabela 1. Dane znamionowe przełącznika ECOPTAP VPD. [15] 

 
 

Pozwala to na zaprojektowanie transformatora o dość szerokim zakresie 
regulacji. Wyprodukowane i przetestowane w pełni rozwiązanie firmy ABB to 
transformator o przekładni 20/0,4 kV i zakresie regulacji ± 4 x 2,5%. W zależności od 
układu połączeń uzwojeń SN  transformatorów rozdzielczych strefa regulacyjna jest 
projektowana w różnych miejscach uzwojenia. Poniżej przedstawione zostały 
schematy dotyczą dotyczące typowych rozwiązań konstrukcyjnych. 
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Rys. 11: Przykładowy schemat połączeń jednej fazy transformatora z przełącznikiem  

dla strefy zaczepowej na początku uzwojenia (TW_0_U: główna część uzwojenia strony górnej; 
TW_1_U: część regulacyjna uzwojenia górnej strony; TS_U: podobciążeniowy przełącznik 

zaczepów;).[16] 
 

 
Rys. 12: Przykładowy schemat połączeń jednej fazy transformatora z przełącznikiem  

dla strefy zaczepowej pośrodku uzwojenia (TW_0_U oraz TW_2_U: główne części uzwojenia 
strony górnej; TW_1_U: część regulacyjna uzwojenia górnej strony; TS_U: podobciążeniowy 

przełącznik zaczepów;) [17] 
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Wyeliminowanie w konstrukcji ECOTAP VPD dławików i zastąpienie ich 
opornikami przejściowymi w kadzi transformatora pozwoliło na zmniejszenie jej 
gabarytów przy zachowaniu niezbędnych odległości izolacyjnych poszczególnych 
elementów przełącznika.  

W zależności od poziomu napięcia, mocy transformatora i zakresu regulacji 
Producent przełącznika projektuje i dostarcza przełączniki o odpowiednich 
parametrach i gabarytach.  

Napędem przełącznika jest silnik krokowy, który przesuwając styki ruchome 
(główne) oraz specjalną krzywkę sterującą stykami ruchomymi komór próżniowych, 
powoduje zmianę pozycji przełącznika zaczepów nie powodując jednocześnie przerwy 
w zasilaniu. Odpowiednia budowa mechaniczna sprawia, że prąd obciążenia 
transformatora nie zostaje przerwany w czasie procesu przełączania. 

Sterowanie przełącznikiem odbywa się za pomocą skrzynki sterowniczej,  
w której umieszczony jest sterownik PLC z odpowiednimi modułami rozszerzeń 
(zasilaczem, sterownikiem silnika krokowego, przetworników napięcia, modułów 
wejścia/wyjścia oraz modułów komunikacji). Praca przełącznika zaczepów może 
odbywać się w trzech trybach: 

- manualnym (sterowanie przyciskami na skrzynce lub podłączonymi fizycznie do 
skrzynki przyciskami w sterowni podstacji); 

- automatycznym, w którym przełącznik zbiera pomiary napięcia strony dolnej 
każdej z faz i w sposób automatyczny dostosowuje swoje położenie do panujących 
w sieci warunków; 

- zdalnym, gdzie decyzja o zmianie zaczepów może być wysłana do przełącznika za 
pośrednictwem sieci LAN. 

Przełącznik może być dodatkowo wyposażony w moduł CONTROL PRO 
rozszerzający zakres dostępnych funkcji. Dzięki zastosowaniu tego modułu użytkownik 
uzyskuje możliwość : 
• Zdalnej komunikacji zgodnej z IEC 60870-4-104, IEC 61850, DNP3 i MODBUS TCP 
• Zaawansowanych algorytmów regulacji napięcia 
• Regulacji napięcia przy pracy równoległej 
• Trójfazowego pomiaru napięcia i prądu 
• Przechowywania pomiarów jakości energii 

Istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego i konfiguracyjnego 
modułu za pośrednictwem portu Ethernet lub USB. 

Podsumowując, rozwiązanie firmy Reinhausen o nazwie ECOTAP jest 
ciekawym produktem pozwalającym na realizację podobciążeniowej zmiany napięcia w 
transformatorach rozdzielczych a co za tym idzie na produkcję transformatorów 
rozdzielczych z automatyczną regulacją napięcia, które z powodzeniem mogą być 
elementami składowymi inteligentnej sieci dystrybucyjnej. Niekwestionowanymi 
zaletami tego typu rozwiązania jest brak konieczności znacznego powiększania kadzi 
transformatora (za wyjątkiem wysokości) , bezobsługowość wynikająca z odizolowania 
palącego się łuku elektrycznego od oleju w kadzi transformatora oraz wyeliminowanie 
start dodatkowych generowanych w przełączniku w trakcie eksploatacji transformatora. 
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Streszczenie: 
Wykonanie transformatorów w technologii suchej pozwala na ich instalację w budynkach, 
czy też w stacjach podziemnych, bez ryzyka pożaru i eksplozji. W związku z tym 
technologia wykonania jest rozwijana w kierunku coraz wyższych mocy i napięć. W tej 
chwili możliwe jest zaprojektowanie, wyprodukowanie i instalacja transformatora suchego 
na napięcia do 145 kV. 
W artykule zawarto: 
- opis zrealizowanej instalacji transformatora suchego na napięcie 72,5 kV, 
- szczegółowe parametry techniczne prototypu transformatora 110 kV, 
- opis konstrukcji, parametry dielektryczne, termiczne i mechaniczne izolacji przy 

napięciu znamionowym do 145 kV. 
 
 
1. Informacje ogólne 
 

Transformatory suche coraz częściej instalowane są w sieciach 
dystrybucyjnych. Udoskonalona technologia i udowodniona długa żywotność 
potwierdzają ten trend. Instalacja tego typu transformatorów jest szybka,  
a eksploatacja wymaga jedynie prostych czynności obsługowych. Transformatory mają 
dużą wytrzymałość zwarciową i są odporne na obciążenia mechaniczne.  

W transformatorach suchych głównym medium izolacyjnym jest powietrze. 
Wytrzymałość dielektryczna powietrza jest znacznie niższa niż wytrzymałość 
dielektryczna oleju transformatorowego, dlatego wymaga większych odstępów 
izolacyjnych. Transformatory suche w klasie izolacji F1 nie mają sobie jednak równych 
pod względem bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Nie ma ryzyka zanieczyszczenia 
gleby lub wody ani awarii z powodu nieszczelności. 

Transformatory suche zajmują podobną powierzchnię jak transformatory 
olejowe. Radiatory i wentylatory chłodzące transformatorów olejowych zajmują dużo 
przestrzeni, zwłaszcza w przypadku większych mocy. Transformatory suche są 
natomiast bezpośrednio chłodzone powietrzem, a ciepło nie musi być przekazywane 
do radiatorów przez olej. Ponadto, wyższe przyrosty temperatur w suchych 
transformatorach sprawiają, że chłodzenie jest bardziej efektywne. Związane jest to  
z wyższym gradientem temperatur pomiędzy chłodzącym powietrzem a powierzchnią 
cewki oraz odpowiednio lepszym transferem ciepła.  

Ograniczeniem w zastosowaniu transformatorów suchych na najwyższe 
napięcia jest brak podobciążeniowych przełączników zaczepów na napięcia powyżej 
72,5 kV. W celu zagwarantowania tego samego poziomu bezpieczeństwa, co sam 
transformator, przełącznik zaczepów powinien być wykonany również w technologii 
suchej. Dostępność podobciążeniowych przełączników zaczepów na wyższe napięcia 
będzie więc istotnym warunkiem zastosowania transformatorów suchych w sieciach 
przesyłowych. W układach generacyjnych nie ma jednak takich ograniczeń. 
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Transformatory suche są powszechnie stosowane na całym świecie dla napięć 
do 36 kV. Suche transformatory na napięcia do 52 kV zostały wprowadzone w 2004r,  
a na napięcia do 72,5 kV w 2010r. Zostały one wykorzystane w wielu instalacjach 
przemysłowych i użyteczności publicznej, a ich eksploatacja potwierdziła ich wysoką 
niezawodność. Wymagania Klientów w wybranych projektach, bezpieczeństwo, 
zwiększona świadomość ekologiczna i trendy rynkowe w sieciach przesyłowych, 
motywują rozwój suchych transformatorów na wyższy poziom napięć – do 145 kV. 
 

 
Rysunek 1. Klasy napięciowe dotyczące transformatorów suchych. 

 
Możliwość szybkiego rozwoju została osiągnięta dzięki połączeniu badań 

doświadczalnych i wykorzystaniu symulacji komputerowych. Rozważano aspekty 
dielektryczne, mechanizmy wyładowań, oraz kwestie związane z ograniczaniem 
skutków strat dodatkowych i tzw. hot spotów. 

W ten sam sposób jak w przypadku 72,5 kV, głównym wyzwaniem technicznym 
było stworzenie kombinacji powietrza i materiałów stałych, które są w stanie spełnić 
klasę napięciową 145kV bez używania płynów izolacyjnych.  

Celem była minimalizacja odstępów izolacyjnych warunkujących gabaryty 
jednostki. Systematyczna ocena parametrów została wykonana poprzez sprawdzanie 
poprawności teoretycznych założeń w badaniach na rzeczywistych modelach. 
Weryfikowano napięcia przebicia zarówno dla napięć probierczych udarowych jak  
i wolnozmiennych. Podejście teoretyczne zawierało zarówno symulację pola 
elektrycznego, jak i szczegółową analizę mechanizmów wyładowań. Analizę 
rozpoczęto od prostych modeli, a zakończono na ocenie kompletnego transformatora. 

Innym wymaganiem technicznym jest zapewnienie niezawodnej pracy 
wewnętrznej izolacji stałej w uzwojeniach wysokiego napięcia. Warunek ten jest 
spełniony poprzez zachowanie, potwierdzonych przez doświadczenie kilkudziesięciu 
lat, bezpiecznych wartości napięć i naprężeń dielektrycznych między poszczególnymi 
sekcjami uzwojenia. 

Ponadto, projekt musiał uwzględniać straty wiroprądowe i aspekty związane  
z ‘hot spotami’ wewnątrz uzwojeń. 
 
 
2. Parametry transformatorów na napięcia 72,5 oraz 145 kV 
 

Suche transformatory na napięcia do 72,5 kV oferują taką samą funkcjonalność 
jak transformatory wypełnione cieczą i pod względem poziomów napięć probierczych 
spełniają wymagania tych samych norm IEC i ANSI/IEEE. Nie ma w tej chwili norm IEC 
czy ANSI/IEEE odnoszących się do transformatorów suchych na wyższe napięcia. 
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Dlatego stosowane są odpowiednie normy dot. transformatorów suchych na napięcia 
do 36 kV lub tam gdzie to właściwe, również normy dot. transformatorów olejowych. 
 

Tabela 1. Parametry techniczne transformatora suchego na napięcia do 72.5 kV 

Moc znamionowa do 63 MVA Wyładowania 
niezupełne 

<10 pC 

Napięcie górne do 72,5 kV Klasa izolacji F (155°C)  
lub H (180°C) 

Napięcie probiercze 
udarowe 

325 kV wg IEC 
350 kV wg ANSI/IEEE 

Klasa środowiskowa E2 

Napięcie probiercze 
wolnozmienne 

140 kV wg IEC 
140 kV wg ANSI/IEEE 

Klasa klimatyczna C2 

Napięcie dolne do 36 kV Klasa odporności 
ogniowej 

F1 

Grupa połączeń Y lub D Chłodzenie AN, ANAF, AFAF, AFWF
Regulacja 17 pozycji,  

+ 8 x 1.25% 
Obudowa IP00 (brak) 

IP21 (wnętrzowa) 
IP54 or  IPX4D  
(do pracy na zewnątrz) 

 
Kolejnym krokiem w rozwoju transformatorów suchych są konstrukcje na 

napięcia do 145 kV. 
 

Tabela 2. Parametry techniczne transformatorów suchych na napięcia do 145 kV 

Moc znamionowa  do  63 MVA   
Napięcie górne do 145 kV Klasa izolacji F (155°C) or H (180°C) 
Napięcie probiercze 
udarowe 

550 kV wg IEC 
550 kV wg ANSI/IEEE 

Klasa 
środowiskowa 

E2 

Napięcie probiercze 
wolnozmienne 

230 kV wg IEC 
230 kV wg ANSI/IEEE 

Klasa klimatyczna C2 

Napięcie dolne do 36 kV Klasa odporności 
ogniowej 

F1 

Grupa połączeń Y lub D Chłodzenie AN, ANAF 
Regulacja 17 pozycji (*) 

+ 8 x 2.25% lub zbliżone 
Obudowa IP00 

 
(*) Podobciążeniowy przełącznik zaczepów jest w fazie badawczo-rozwojowej 
 
 
3. Techniczne wyzwania stojące przed transformatorami HiDry  
 

W projektowaniu transformatora na wyższe napięcia (nazwa marketingowa ABB 
HiDry) spotykamy więcej trudności niż podczas projektowania transformatorów 
rozdzielczych. Z wyższym napięciem, mocą i rozszerzoną regulacją wiążą się kolejne 
wyzwania techniczne. Należy rozwiązać szereg kwestii izolacyjnych, termicznych i 
mechanicznych. Rozwój ten osiągnięto dzięki systematycznym symulacjom MES oraz 
testom rzeczywistych modeli. Testy na modelach pozwoliły na weryfikację napięć 
przebicia dla napięć probierczych przemiennych i udarowych. Modele testowano 
również przy wyższych poziomach napięć probierczych w celu określenia marginesów 
bezpieczeństwa. Pełne próby typu przeprowadzono dla transformatora o napięciu 
znamionowym 110 kV.  
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3.1. Projekt izolacji 
Naprężenie izolacji w transformatorze suchym występuje w izolacji żywicznej 

i w powietrzu. Ze względu na wyższą przenikalność izolacji suchej, pole elektryczne w 
izolacji stałej jest zmniejszone i główna izolacja jest w powietrzu. Wytrzymałość 
dielektryczna powietrza jest zatem czynnikiem ograniczającym i określa maksymalne 
natężenie pola i minimalne odstępy izolacyjne. Parametry takie jak ciśnienie 
atmosferyczne, wysokość nad poziomem morza, temperatura i wilgotność mają 
dodatkowy wpływ na wytrzymałość izolacji. 

Rozkład pola elektrycznego w transformatorze jest lokalny i zależy od 
ukształtowania elementów znajdujących się w tym polu. Wykonano szczegółowe 
kalkulacje MES 3D pól elektrycznych i ich analizę. Zidentyfikowano najbardziej 
krytyczne ścieżki możliwych wyładowań. Konstrukcja transformatora została 
dostosowana tak, by wykluczyć możliwości przebicia. Wyniki symulacji zostały 
potwierdzone przez przygotowanie szeregu modeli cewek i wykonywanie badań 
eksperymentalnych. Należy rozważać pola elektryczne w warunkach normalnej pracy i 
w warunkach testowych (impuls 550kV dla poziomu izolacji 145 kV). 
 

   
Rysunek 2. Symulacja natężenia pola elektrycznego w transformatorze 10 MVA HiDry,  

rozkład pola, linie ekwipotencjalne wokół krawędzi uzwojenia [6] 
 

  
Rysunek 3. Prototyp suchego transformatora 72,5 kV testowany poza granice wytrzymałości [4] 
 

Zoptymalizowano konstrukcję izolacji i zredukowano odstępy izolacyjne poprzez 
wprowadzenie szeregu nowych koncepcji w transformatorach suchych: ekranowanych 
pierścieni w uzwojeniach, ekranowania części rdzenia i rozmieszczenia barier. 
Zastosowanie powyższych środków pozwala na kierowanie rozkładem pola 
elektrycznego i projektowanie potencjalnej drogi przebicia. 
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3.1.1. Izolacja zewnętrzna 
Największe wyzwania techniczne stojące przed transformatorami HiDry można 

podzielić na kontrolę zewnętrznych odstępów izolacyjnych oraz kontrolę rozkładu 
napięć i odpowiednie odstępy izolacyjne wewnątrz cewek. 

Wyzwaniem było opracowanie konfiguracji izolacji powietrza i materiałów 
stałych, która jest w stanie spełnić wymagania klasy napięciowej 72,5 kV lub 145 kV 
bez użycia cieczy izolacyjnej. Aby zredukować odstępy izolacyjne w części aktywnej 
zastosowano: pierścienie ekranujące wewnątrz cewek, przewodzące ekrany belek  
i jarzm, zaokrąglone narożniki uzwojeń i ekranów oraz zoptymalizowaną liczbę i 
rozkład barier, w celu kontroli pola elektrycznego w izolacji powietrznej. 
 

 
 

Rysunek 4. Symulacja 3-D natężenia pola 
elektrycznego w transformatorze suchym 

10 MVA HiDry 

Rysunek 5. Potencjalna ścieżka wyładowania 
pomiędzy zaciskiem wysokiego napięcia 

i elementem konstrukcyjnym 
 

Zaczęto od prostych konfiguracji testowych z kilkoma zmiennymi. Zwiększano 
złożoność układu krok po kroku, aż do zbudowania pełnowymiarowego transformatora. 
Systematyczne podejście pozwoliło na wydzielenie i niezależną ocenę wpływu 
poszczególnych parametrów projektowych. W celu weryfikacji napięć przebicia 
(udarowych i wolnozmiennych), kolejne kroki złożoności obejmowały zarówno 
teoretyczne podejście w postaci symulacji pola elektrycznego danej konfiguracji 
(rysunki 4 i 5) jak i testy na rzeczywistych modelach (rysunki 3 i 7). 

Początkowy model testowy składa się z uzwojenia wysokiego napięcia, 
uzwojenia niskiego napięcia i barier izolacyjnych. Badanym parametrem był dystans 
między cewkami  GN i DN, liczba barier i kryteria rozmieszczenia. Następnie badano 
wpływ wysokości barier. W następnym kroku badano wpływ klocków izolacyjnych 
unieruchamiających cewki podczas montażu końcowego.  
 

  
Rysunek 6. Prosta konfiguracja modelu 
testowego rzeczywistej cewki wysokiego 

napięcia, niskiego napięcia i barier 
izolacyjnych. 

Rysunek 7. Wyładowanie pomiędzy 
modelowymi cewkami GN i DN podczas próby 

impulsowej. 

 
Kolejna konfiguracja testowa składała się z kilku projektów uzwojeń, w tym 

pierścieni ekranujących i zaokrąglonych narożników o teoretycznie optymalnych 
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promieniach. Gdy izolacja GN i DN zostały zoptymalizowane, jarzmo magnetyczne 
zostało dodane do modelu. W pierwszej kolejności zbadano wpływ odstępu między 
cewką GN a jarzmem. Następnie sprawdzono efekt ekranowania i izolacji jarzma. 
Ostatecznie dodano do modelu metalowe belki i weryfikowano wpływ izolacji  
i wzmocnienia zacisków z różnego rodzaju osłonami. W podobny sposób 
zminimalizowano odstępy między poszczególnymi fazami. 

3.1.2. Izolacja wewnątrz cewek 
Poza kontrolą naprężeń w powietrzu, konieczne jest projektowanie izolacji stałej 

wewnątrz cewek wysokiego napięcia, zgodnie z rozkładem naprężeń elektrycznych 
wynikających z napięć probierczych. Należy to zrealizować z rozsądnym marginesem 
bezpieczeństwa, nie tylko ze względu na konieczność przejścia prób przez 
transformator w laboratorium, ale przede wszystkim w celu zapewnienia długotrwałej  
i niezawodnej pracy. 

Dopuszczalne naprężenie izolacji w materiałach stałych jest doskonale znane 
dla szeregu różnych testów: udarowych, 1-minutowych i długotrwałych. Wartości 
naprężęń izolacji są z powodzeniem używane w projektowaniu budowy wewnętrznej 
cewek górnego napięcia transformatorów suchych od dziesiątek lat. Te same 
naprężenia izolacji jak w przypadku 36 kV używane są dla wyższych klas napięciowych 
72,5 kV lub 145 kV. Nie ma więc dodatkowego ryzyka występowania wyższych 
naprężeń elektrycznych izolacji stałej w porównaniu do  wartości stosowanych od wielu 
lat w transformatorach suchych na napięcia do 36 kV. Warunek ten może być łatwo 
spełniony przez wewnętrzny podział cewki zarówno w odpowiednie sekcje, dyski  
i warstwy (rysunek 8). 
 

 
Rysunek 8. Rozkład napięcia pomiędzy poszczególnymi dyskami (wartości maksymalne, w kV) 

wzdłuż uzwojenia GN podczas próby napięciem probierczym piorunowym 325 kV. 
 

Norma IEC 60076-11 wymaga przeprowadzenia próby wyładowań 
niezupełnych (WNZ) w transformatorze suchym jako próby rutynowej i definiuje 
dopuszczalny maksymalny poziom WNZ jako 10 pC przy 1,3 napięcia znamionowego 
transformatora. W przypadku wystąpienia ubytków w izolacji stałej, pojawiają się w tym 
miejscu wyładowania niezupełne. Jeżeli WNZ występują w przypadku napięcia 
roboczego, izolacja może degradować wraz z upływem czasu, rozpocznie się proces 
drzewienia i ostatecznie – dojdzie do zwarcia. Nie ma fizycznego uzasadnienia, aby 
wymagać tak niskiego poziomu WNZ, ale jest ogólnie przyjęte, że jeżeli próba jest 
zdana pozytywnie, potencjalny proces rozwoju wyładowań niezupełnych w miejscach 
ubytków nie ma wystarczająco dużej energii, aby uszkodzić izolację w czasie życia 
transformatora. Pomimo że norma IEC 60076-11 dotyczy jedynie transformatorów do 
36 kV, zastosowaliśmy ją również w przypadku wyższych napięć. Rzeczywiste 
pomierzone wartości WNZ były znacznie poniżej wartości granicznych 10 pC. 
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3.2. Rozkłady temperatur 
Straty obciążeniowe w transformatorach mocy mają znacznie większą wartość 

w porównaniu do typowych transformatorów dystrybucyjnych.  
Suche transformatory mają jednak tę zaletę, że używamy materiałów 

izolacyjnych w klasie temperaturowej F lub H. Maksymalna dopuszczalna temperatura 
pracy to odpowiednio 155°C lub 180°C, a nie jak w przypadku transformatorów 
olejowych 105°C. Większa różnica między temperaturą cewki a otoczeniem oraz 
chłodzenie bezpośrednie, bez potrzeby transferu ciepła przez płyn chłodzący  
i radiatory sprawiają, że chłodzenie suchych transformatorów jest dość efektywne. 

Prądy wirowe w uzwojeniach powodowane przez strumień rozproszenia stają 
się istotne wraz ze zwiększeniem przekroju przewodnika. Powoduje to wzrost strat 
dodatkowych i pojawianie się ‘hot spotów’ w nieoczekiwanych miejscach. Straty 
wiroprądowe są silnie uzależnione od konstrukcji uzwojenia. Gdy podobciążeniowy 
przełącznik zaczepów pracuje na najniższej pozycji i część uzwojenia jest 
„nieaktywna”, strumień rozproszenia (rysunek 9) i prądy wirowe mogą być szczególnie 
silne i należy spodziewać się lokalnych przegrzań [6]. 
 

        
Rysunek 9. Symulacja natężenia pola magnetycznego w cewkach transformatora.  

Rysunek z lewej to sytuacja kiedy podobciążeniowy przełącznik zaczepów podłączony jest  
do pozycji -18%, rysunek z prawej to sytuacja kiedy wszystkie zwoje są aktywne (+18%). 

 
Używając kombinacji różnego typu uzwojeń i przewodów w tym samym 

uzwojeniu, rozmiar części regulacyjnej może być zmniejszony, a straty dodatkowe  
i ‘hot spoty’ - zredukowane. 

Konstrukcja musiała uwzględniać aspekty związane ze stratami wiroprądowymi 
i ‘hot spotami’ wewnątrz uzwojeń, przy zakresie regulacji +/-18% dla każdego 
położenia przełącznika zaczepów. Zoptymalizowano przekroje przewodu w każdym 
obszarze uzwojenia tak, aby temperatura ‘hot spotów’ była w dopuszczalnym zakresie. 
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Rysunek 10. Natężenie pola magnetycznego w cewce 72,5 kV, 25 MVA przy położeniu 

przełącznika zaczepów -18% (z lewej strony); rozkład gęstości prądów w zwojach (z prawej strony). 
 

Wyniki symulacji ostatecznego rozwiązania zweryfikowano kilkoma testami 
nagrzewania transformatora o mocy 25 MVA dla najbardziej niekorzystnych warunków 
obciążenia. 
 

  
Rysunek 11. Temperatury uzwojenia 

transformatora mocy 25 MVA 
zarejestrowane kamerą termowizyjną 

podczas próby nagrzewania 

Rysunek 12. Symulacja 3D strat dodatkowych 
w elementach konstrukcyjnych i szynach 

 
3.3. Konstrukcja mechaniczna 

Uzwojenia transformatorów suchych zalewanych próżniowo osadzone są w 
stałej i wytrzymałej matrycy z żywicy epoksydowej. Prawidłowo zaprojektowane i 
wyprodukowane cewki charakteryzują się dużą odpornością mechaniczną, w tym 
wytrzymałością na zwarcia. Odporność mechaniczna dowiedziona jest m.in. próbą 
udaru termicznego (klasa środowiskowa C2). Cewki schłodzone są do temperatury -
25°C, a następnie uzyskuje się udar termiczny, wymuszając przepływ prądu równego 
podwojonemu prądowi znamionowemu badanego uzwojenia. 

Kolejną zaletą technologii suchej jest to, że nie wymaga kadzi wypełnionej 
olejem, która może ulec uszkodzeniu pod wpływem wibracji i dużych przyspieszeń.  
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3.4. Podobciążeniowy przełącznik zaczepów 
Podobciążeniowe przełączniki zaczepów w transformatorach suchych na 

napięcia do 40,5 kV są stosowane od wielu lat. W ostatnich latach instalowane były też 
przełączniki na napięcia do 72,5 kV.  

Podobciążeniowe przełączniki zaczepów dostępne są w wersji 17-pozycyjnej, 
z zakresem regulacji +/-10% i z maksymalnym napięciem na stopień 900 V. 
Maksymalny prąd to 600 A.  

Trwają prace rozwojowe i podobciążeniowe przełączniki zaczepów z szerszym 
zakresem regulacji i na wyższe napięcia będą dostępne w niedalekiej przyszłości. 
 

  
Rysunek 13. Podobciążeniowy przełącznik 

zaczepów 
Rysunek 14. Połączenie między PPZ  

a transformatorem. 
 
 
4. Starzenie i przeciążalność transformatora suchych transformatorów 
 

Norma IEC 60076-12 wskazuje w jaki sposób warunki pracy (profil obciążenia, 
temperatura otoczenia, itp.) oraz dane znamionowe transformatora (średni przyrost 
temperatury w uzwojeniach) mogą wpływać na dopuszczalne przeciążenia i żywotność 
transformatora.  
 
 
5. Bezpieczeństwo pożarowe 
 

W transformatorach HiDry używa się żywicy epoksydowej do odlewania cewek. 
Żywica epoksydowa jest polimerem termoutwardzalnym. W przeciwieństwie do 
polimerów termoplastycznych - nie topi się w wyższych temperaturach. Żywica jest 
wypełniona dużą ilością niepalnej krzemionki, albo małymi cząstkami piasku lub włókna 
szklanego, które w przypadku pożaru pochłaniają ciepło i obniżają temperaturę 
spalania. Żywica poddana działaniu wysokiej temperatury nie zapala się, a raczej ulega 
rozkładowi przez odgazowanie i utlenianie się. Kiedy zlikwidujemy zewnętrzne źródło 
ognia, proces ustaje. Tak więc transformator suchy jest urządzeniem samogasnącym, 
nie powodującym ryzyka pożaru lub wybuchu. 

Transformatory w klasie odporności ogniowej F1 (zgodnie z IEC 60076-11) 
mają zmniejszoną palność i ograniczoną emisję substancji toksycznych  
i nieprzejrzystych dymów.  
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6. Stacje wnętrzowe 
 

Wprowadzenie transformatorów suchych na napięcia do 145 kV ma duży wpływ 
na możliwości projektowania systemów energetycznych. Transformatory suche w 
połączeniu z wnętrzowymi rozdzielnicami wysokiego napięcia izolowanymi gazem SF6 
(typ GIS) dają rozwiązania kompaktowych stacji wnętrzowych, łatwych w projektowaniu 
i instalacji oraz bezpiecznych w eksploatacji. 

Przed spółkami dystrybucyjnymi i zakładami przemysłowymi otwierają się nowe 
możliwości lokalizacji stacji transformatorowych. Stacje można zlokalizować w gęsto 
zaludnionych obszarach, wewnątrz budynków użyteczności publicznej, budynków 
produkcyjnych, jeszcze bliżej odbiorów. Redukujemy w ten sposób koszty inwestycji  
i koszty eksploatacji. 
 
 
7. Impedancja zwarcia 
 

W związku z tym, iż izolację w transformatorze suchym stanowi głównie 
powietrze, wymagane są większe odstępy izolacyjne niż ma to miejsce w przypadku 
transformatorów olejowych. Większe są też średnice cewek. Choć suche 
transformatory mogą być zaprojektowane na dowolną wartość impedancji zwarcia, 
większe wartości impedancji skutkują bardziej opłacalnymi projektami. 
 
 
8. Badania prototypu 
 

Po przeprowadzeniu szeregu symulacji i badań eksperymentalnych na 
modelach, wyprodukowano pełnowymiarowy prototyp - transformator o mocy 5 MVA. 
Regulacja GN ±8x2.25% uwzględnia możliwość zastosowania podobciążeniowego 
przełącznika zaczepów. Najistotniejsze parametry techniczne transformatora to:  
 

Moc znamionowa 5 MVA   
Napięcie górne 110 kV Klasa izolacji H (180°C) 
Napięcie probiercze 
udarowe 

550 kV wg IEC Klasa środowiskowa E2 

Napięcie probiercze 
wolnozmienne 

230 kV wg IEC Klasa klimatyczna C2 

Napięcie dolne 10,5 kV Klasa odporności ogniowej F1 
Grupa połączeń YNyn0 Chłodzenie AN 
Regulacja GN 17 pozycji,  

+ 8 x 2.25% 
Stopień ochrony IP00 

 

Tabela 3. Dane znamionowe prototypu transformatora o klasie napięciowej 123 kV 
 

Transformator został poddany próbom rutynowym, które uwzględniają próby 
wytrzymałości elektrycznej: test napięciem wolnozmiennym 230 kV oraz próbę udarem 
piorunowym 550 kV. 

Wytrzymałość izolacji transformatora była też testowana ponad wartości 
wymagane przez normy (m.in. udar 600 kV), w celu weryfikacji istnienia 
wystarczającego marginesu bezpieczeństwa. 
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Rysunek 15. Prototyp 123 kV, 5 MVA 

 
 
9. Zrealizowane projekty z transformatorami HiDry (do 72,5 kV) 
 

Szereg transformatorów HiDry pracuje w sieciach elektroenergetycznych od lat. 
W dalszej części przedstawione zostaną wybrane realizacje.  
 
9.1. Stacja wnętrzowa 66 kV w zakładzie przemysłowym 

Fabryka ABB w miejscowości Cordoba ma długą tradycję w produkcji 
transformatorów. W 2011 roku podjęto decyzję o modernizacji całej instalacji 
elektrycznej fabryki (WN, SN i NN) w ramach projektu pod klucz. Projekt zawierał 
kompletną stację GIS, transformatory, itd. Zainstalowano dwa transformatory HiDry, 
wyprodukowane w fabryce ABB w Saragossie: 12 MVA, 66/20 kV z podobciążeniowym 
przełącznikiem zaczepów (regulacja +/-17 x 1,25%). 
 

Rysunek 16. Instalacja HiDry 

o mocy 12 MVA w komorze. 
Rysunek 17. Instalacja GIS 

 
9.2. Wnętrzowa stacja 69 kV zasilająca stadion piłkarski 

Projekt stadionu piłkarskiego w mieście Salvador de Bahia (Brazylia), który był 
jedną z aren Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA w 2014r. Wybudowany obiekt 
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zawiera stację z dwoma transformatorami suchymi: 2 x 25 MVA, 69 kV po stronie GN 
oraz dwa napięcia dolne: 11,95 kV i 13,8 kV. Transformatory wyposażono w regulację 
podobciążeniową (+4 / -12) x 1,25%. Główną ich funkcją jest zasilanie stadionu, ale 
również innych stacji w okolicy. 
 

  
Rysunek 18. Widok ogólny na stadion 

Fontenova 
Rysunek 19. Transformator HiDry (25 MVA) 

wraz z podobciążeniowym przełącznikiem 
zaczepów 

 
Transformatory bez obudowy zostały zainstalowane pod schodami 

prowadzącymi do wejścia na stadion. Aby zapobiec przypadkowemu kontaktowi osób 
przebywających w pobliżu, użyto prostego ogrodzenia z siatki. 
 
9.3. Stacja zewnętrzna 52 kV zlokalizowana w lesie 

Transformatory HiDry są użytkowane również w Szwecji, na terenach 
wrażliwych ekologicznie. Energetyka Ulricehamns Energi zainstalowała transformator 
16 MVA, 45/11 kV wraz z bezolejowym podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów 
(+/-7x1,67%). Transformator dostarczony został w obudowie przeznaczonej do pracy 
na zewnątrz (IPX4D). 
 

 
Rysunek 20. Obudowa przeznaczona 

do pracy na zewnątrz 
Rysunek 21. Rozładunek transformatora HiDry 

(16 MVA) w obudowie 
 
9.4. Stacja 69 kV w biogazowni 

Wildcat Point w USA (Maryland) jest kolejną lokalizacją, gdzie zainstalowano 
transformatory HiDry. Biogazownia generuje moc ok 1000 MW. Pracują tam dwa 
transformatory (2000 kVA 67/6,9 kV z beznapięciowym przełącznikiem zaczepów, 
w obudowie) zasilające nową stację pomp do zasilenia układu chłodzenia elektrowni. 
Wybrano transformatory suche ze względu na bliskość rzeki. 
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Rysunek 22. Widok ogólny elektrowni Rysunek 23. Transformator 

HiDry (2 MVA) podczas prób 
odbiorczych 

 
 
10. Wnioski 
 

Transformatory suche na napięcia do 72,5 kV są dostępne na rynku od kilku lat, 
a teraz również dostępna jest już technologia na napięcia do 145 kV.  

Rozwój transformatorów suchych w kierunku wyższych napięć jest ważnym 
krokiem w kierunku zapewnienia większego bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska. 
Transformatory te pozwalają na stosowanie koncepcji kompaktowych stacji wysokich 
napięć oraz ich szybką i prostą instalację. 

Konieczne było rozwiązanie kilku problemów technicznych, ponieważ napięcia 
znamionowe i probiercze zwiększyły się dwukrotnie w porównaniu do dotychczas 
stosowanych transformatorów suchych. Warunkiem powodzenia było dobre 
zrozumienie fizyki wyładowań w gazie oraz zagadnień elektromagnetycznych. Szerokie 
wykorzystanie symulacji 3D opartej o MES w połączeniu z badaniami 
eksperymentalnymi pozwoliło rozszerzyć bezpieczną i niezawodną technologię 
suchego transformatora w kierunku szerszego zakresu napięć. Oczekuje się, że 
technologia ta będzie dalej rozwijana, a wymiary i waga transformatorów ulegną 
dalszej redukcji. 

Kolejnym celem fabryki ABB w Saragossie jest instalacja w sieci pilotażowego 
transformatora HiDry na napięcia między 72,5 a 145 kV oraz wyposażenie go 
w podobciążeniowy przełącznik zaczepów. 
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Streszczenie 
Artykuł zawiera omówienie budowy typowych rozwiązań przesuwników fazowych, zagrożeń 
wynikających z zakłóceń oraz anormalnych stanów pracy a także elektroenergetycznej 
automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) transformatorów z kątową regulacją przekładni 
(przesuwników fazowych). W pracy podano kryteria działania poszczególnych zabezpieczeń 
transformatorów oraz zwrócono uwagę na specyficzne wymagania dla stosunkowo nowych 
obiektów w systemie elektroenergetycznym, jakim są przesuwniki. 

 
 
1. Wstęp 
 

Urządzeniami realizującymi wyłącznie regulację poprzeczną (regulacja kąta 
fazowego pomiędzy napięciem wyjściowym i wejściowym) są przesuwniki fazowe.  
W normie [8] przesuwnik fazowy zdefiniowano jako „transformator, który wyprzedza lub 
opóźnia napięciową zależność kątową jednego obwodu względem drugiego”. 
Urządzenia takie pozwalają na wymuszenie zmiany przepływu mocy czynnej przez 
element sieci (np. linię), z którym przesuwnik jest połączony szeregowo, poprzez 
oddziaływanie na kąt pomiędzy napięciami po jego obu stronach. Nie wpływają one 
natomiast celowo na poziom napięcia w sieci. 

Zmiana kąta fazowego napięcia po obu stronach przesuwnika fazowego jest 
analogicznie, jak to ma miejsce w przypadku zespołów transformatorowych 
stosowanych do regulacji wzdłużnej poprzez dodanie lub odjęcie od napięcia fazowego 
danej fazy części napięcia międzyfazowego faz pozostałych, nazywanego napięciem 
dodawczym lub kwadraturowym (np. do napięcia fazy L1 dodawana lub odejmowana 
jest część napięcia międzyfazowego L2-L3). 

W zależności od amplitudy dodawanego napięcia międzyfazowego osiągany 
będzie różny kąt odchylenia napięcia fazowego. Regulacja napięcia dodawczego 
odbywa się za pomocą przełączników zaczepów o konstrukcji analogicznej jak  
w przypadku transformatorów z regulacją przekładni oraz autotransformatorów. 
 
 
2. Budowa typowych rozwiązań przesuwników fazowych 
 

Przesuwniki ze względu na budowę ich obwodu magnetycznego można 
podzielić na [8]: 
• jednordzeniowe (bezpośrednie) – przesuwnik jest skonstruowany za pomocą 

jednego trójfazowego rdzenia. Przesunięcie fazy jest uzyskiwane przez połączenie 
uzwojeń w odpowiedni sposób. Uzwojenie z przełącznikiem zaczepów, które jest 
podłączone do zacisku wejściowego, jest sprzężone magnetycznie z uzwojeniem 
podłączonym pomiędzy dwoma pozostałymi fazami obwodu; 
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• wielordzeniowe (pośrednie) – przesuwnik jest skonstruowany jako zespół 
transformatorowy składający się z dwóch odrębnych transformatorów: wzbudzenia 
(regulacyjny) i dodawczego (szeregowego). Transformator wzbudzający 
stosowany jest do regulacji amplitudy napięcia dodawczego (kwadraturowego). 
Transformator dodawczy wykorzystywany jest do wprowadzenia napięcia 
kwadraturowego do odpowiedniej fazy napięcia sieciowego. 

Oprócz podziału przesuwników ze względu na budowę obwodu magnetycznego 
można podzielić je również w zależności od relacji pomiędzy napięciem wejściowym  
i wyjściowym na [8]: 
• przesuwniki asymetryczne, charakteryzujące się tym, że napięcie wyjściowe  

i wejściowe mają nieznacznie różne amplitudy, 
• przesuwniki symetryczne, charakteryzujące się tym, że podczas pracy jałowej 

przesuwnika napięcie wyjściowe i wejściowe mają taką samą amplitudę, co jest 
osiągane poprzez zasilanie uzwojenia wzbudzenia lub transformatora wzbudzenia 
(w zależności od budowy obwodu magnetycznego) w połowie dzielonego 
uzwojenia szeregowego. 

Poniżej opisano typowe konstrukcje jedno- i wielordzeniowych przesuwników 
asymetrycznych i symetrycznych stosowanych obecnie w energetyce. 
 
2.1. Jednordzeniowe przesuwniki fazowe 

Jednordzeniowe przesuwniki fazowe składają się zwykle z uzwojeń 
szeregowych oraz wzbudzających. Na zaciski początkowe uzwojenia szeregowego 
podawane jest napięcie fazowe, które będzie podlegać przesunięciu fazowemu pod 
wpływem dodatkowego napięcia podawanego poprzez uzwojenie wzbudzenia 
przyłączone do uzwojenia szeregowego. 

Koniec uzwojenia wzbudzenia może być przyłączony na początku lub końcu 
uzwojenia szeregowego – przesuwnik fazowy o takiej konfiguracji określany jest 
mianem przesuwnika asymetrycznego. Może też być przyłączony w środku dzielonego 
uzwojenia szeregowego. Przesuwnik taki nazywany jest symetrycznym. 

W zależności od sposobu przyłączenia uzwojenia wzbudzenia do uzwojenia 
szeregowego przesuwnika, napięcie wyjściowe na końcu uzwojenia szeregowego 
będzie opóźnione lub będzie wyprzedzać napięcie wejściowe (w zależności od 
wybranego kierunku regulacji kąta przesuwnika). Zależności te zostały pokazane na 
wykresach fazorowych oraz schematach na rys. 1 [1], [9] (na rysunku kolorami 
zaznaczono obwody sprzęgnięte ze sobą magnetycznie). 

Na rys. 1a pokazano przykład konfiguracji jednordzeniowego asymetrycznego 
przesuwnika fazowego. W omawianym rozwiązaniu asymetrycznym (rys. 1a) 
uzwojenie szeregowe jest niedzielone. Uzwojenie wzbudzenia jest połączone w trójkąt i 
jest zasilane z początków lub końców uzwojenia szeregowego. Wartość kąta α 
ustalana jest poprzez zmianę amplitudy napięcia uzwojenia wzbudzenia za pomocą 
zmiany pozycji przełącznika zaczepów uzwojenia szeregowego. Wybór końca 
uzwojenia szeregowego do zasilania uzwojenia wzbudzenia realizowany jest poprzez 
zmianę pozycji przełącznika PR. Zgodnie z wykresem fazorowym pokazanym na rys. 
1a, do napięcia fazowego uzwojenia szeregowego przesuwnika dodawana jest część 
prostopadłego napięcia międzyfazowego (np. do napięcia UL1S dodawane jest napięcie 
proporcjonalne do UL23). W takiej konfiguracji powstałe napięcie wyjściowe 
przesuwnika (np. napięcie UL1L) oprócz zmienionej fazy charakteryzuje się też 
powiększoną w stosunku do napięcia wejściowego amplitudą, co wynika ze sposobu 
dodawania napięcia uzwojenia wzbudzenia pod kątem prostym do napięcia uzwojenia 
szeregowego. Wzrost amplitudy napięcia wyjściowego przesuwnika będzie tym 
większy, im większy będzie wymuszony kąt przesunięcia fazowego. 
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Bardziej rozbudowanym rozwiązaniem jednordzeniowego przesuwnika 
fazowego jest układ przesuwnika symetrycznego przedstawiony na rys. 1b. W układzie 
takim uzwojenie szeregowe jest dzielone w połowie, skąd zasilane jest uzwojenie 
wzbudzenia połączone, tak jak w poprzednim rozwiązaniu, w trójkąt. Regulacja kąta α 
przesunięcia fazowego realizowana jest za pomocą przełączników zaczepów na obu 
częściach dzielonego uzwojenia szeregowego. Kierunek regulacji kąta α tak jak w 
poprzednim rozwiązaniu wybierany jest poprzez zmianę pozycji przełącznika PR. 
Dzięki zastosowanej symetrycznej konfiguracji przesuwnika napięcie międzyfazowe 
uzwojenia wzbudzenia dodawane jest pod kątem ostrym do napięcia fazowego 
uzwojenia szeregowego, tworząc razem z napięciem wyjściowym przesuwnika trójkąt 
równoboczny. W takiej konfiguracji napięcie wejściowe i wyjściowe uzwojenia 
szeregowego przesuwnika fazowego charakteryzuje się taką samą amplitudą. 
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Rys. 1. Wykresy fazorowe, uproszczone schematy jednokreskowe oraz konfiguracyjne 

jednordzeniowego asymetrycznego (a) i symetrycznego (b) przesuwnika fazowego (sprzężenia 
magnetyczne pomiędzy uzwojeniami zaznaczono kolorami) 
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Innym rozwiązaniem symetrycznego jednordzeniowego przesuwnika fazowego 
jest układ heksagonalny o schemacie połączeń przedstawionym na rys. 2. Wykres 
fazorowy omawianego rozwiązania jest analogiczny jak w przypadku 
jednordzeniowego przesuwnika symetrycznego (porównaj rys. 1b). 

Układ heksagonalny jest prostszy od rozwiązania klasycznego układu 
symetrycznego przesuwnika (rys. 1b), ponieważ posiada niedzielone uzwojenie 
szeregowe oraz wymaga mniejszej liczby przełączników zaczepów. Z tego powodu jest 
często wykorzystywany w sieciach średniego napięcia. W takich rozwiązaniach często 
stosuje się bezobciążeniowe przełączniki zaczepów (przeznaczone do 
beznapięciowego przełączania [1], [8]. 
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Rys. 2. Schemat jednokreskowy oraz konfiguracyjny jednordzeniowego heksagonalnego 
symetrycznego przesuwnika fazowego (sprzężenia magnetyczne pomiędzy uzwojeniami 

zaznaczono kolorami) 
 
2.2. Wielordzeniowe przesuwniki fazowe 

W przypadku przesuwników przewidzianych do tranzytu dużych mocy  
w sieciach o najwyższych poziomach napięć stosuje się zwykle symetryczne 
rozwiązania wielordzeniowe, zapewniające maksymalne kąty regulacji w zakresie 20°-
40o. 
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Rys. 3. Przykładowy schemat konstrukcyjny wielokadziowego symetrycznego przesuwnika fazowego 
 

W układach takich przesuwnik podzielony jest na dwa transformatory: 
wzbudzenia i dodawczy (szeregowy), zainstalowane w oddzielnych trójfazowych lub 
jednofazowych kadziach. 

Transformator szeregowy (dodawczy) przesuwnika wielordzeniowego ma 
zwykle wtórne uzwojenie połączone w układ trójkąta. Rolą tego uzwojenie jest 
dodawanie poprzez sprzężenie magnetyczne części prostopadłego napięcia 
międzyfazowego do wejściowego napięcia fazowego przesuwnika. Uzwojenie 
pierwotne transformatora szeregowego jest zwykle dzielone w połowie i włączone 
szeregowo w tor sieciowy. Wykres fazorowy omawianego transformatora jest 
analogiczny jak w przypadku jednordzeniowego przesuwnika symetrycznego (porównaj 
rys. 1b). 

W opisanym układzie transformator wzbudzenia jest zwykle połączony w układ 
Yy0 i zasilany ze środka uzwojenia pierwotnego transformatora szeregowego. Rolą 
transformatora wzbudzenia w opisywanym układzie jest zasilanie uzwojenia wtórnego 
transformatora szeregowego oraz regulacja amplitudy napięcia dodawczego 
wymuszającego zmianę kąta α przesuwnika fazowego. Z tego powodu uzwojenie 
wtórne transformatora wzbudzenia jest zwykle wyposażone w podobciążeniowy 
przełącznik zaczepów oraz przełącznik PR służący do wyboru kierunku regulacji kąta 
α. Wykres fazorowy omawianego transformatora wzbudzenia jest taki sam jak dla 
każdego innego transformatora Yy0. 

Przykładowy schemat konstrukcyjny omawianego rozwiązania został pokazany 
na rys. 3. 

Przedstawiony na rys. 3 układ może być dwukadziowy (zastosowane są dwa 
rdzenie trójfazowe w oddzielnych kadziach) lub sześciokadziowy (każda faza 
transformatora szeregowego i wzbudzenia zainstalowana jest na oddzielnym rdzeniu i 
w oddzielnej kadzi). 
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2.3. Układy transformatorów zapewniające regulację skrośną 
Układy umożliwiające regulację wzdłużno-poprzeczną (skrośną) najczęściej są 

to zespoły transformatorowe składające się z jednostki głównej (będącej 
transformatorem z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów lub 
autotransformatorem), z transformatora dodawczego (szeregowego) oraz 
transformatora wzbudzenia. Stanowią one zatem szeregowe połączenie układów 
zapewniających regulację podłużną oraz poprzeczną. Rozwiązania takie pozwalają 
zarówno na oddziaływanie na przepływ mocy czynnej i biernej w sieci jak i na 
sprzęganie ze sobą podsieci o równych poziomach napięć. 
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Rys. 4. Układy zespołów transformatorowych zapewniających regulację skrośną z 

transformatorem z regulacją wzdłużną lub autotransformatorem oraz transformatorem 
dodawczym (szeregowym) zasilanym z dodatkowego transformatora wzbudzenia 

 
Podobnie jak w przypadku przesuwników fazowych, uzwojenia poszczególnych 

faz transformatora dodawczego po stronie GN (pierwotne uzwojenie szeregowe) są 
włączone w szereg. Uzwojenia po stronie DN (wtórne) mogą być zasilane napięciami 
fazowymi lub międzyfazowymi. W zależności od wybranego sposobu zasilania 
uzwojenia wtórnego transformatora dodawczego możliwe jest osiągniecie zarówno 
regulacji wzdłużnej jak i poprzecznej [11]. 

Osiągana za pomocą opisanych elementów regulacja wzdłużno-poprzeczna 
może być więc realizowana na dwa sposoby: 
• rozdzielnie – regulacja wzdłużno-poprzeczna odbywa niezależnie od siebie. 

Każdy z elementów zespołu transformatorowego zapewnia regulację jednego 
parametru napięcia (modułu bądź kąta fazowego). Przykładem takiego układu 
może być rozwiązanie szeregowego połączenia autotransformatora i przesuwnika 
fazowego jak na rys. 4 [11]; 

• łącznie – regulacja wzdłużno-poprzeczna odbywa się zależnie od sieci w 
jednostce dodawczej. Regulacja jednego parametru napięcia (modułu bądź kąta 
fazowego) pociąga za sobą zmianę drugiego parametru. Łączna regulację 
wzdłużno-poprzeczną może być realizowana w ograniczonym zakresie przez 
przesuwniki fazowe wyposażone w dodatkowe układy wzbudzenia, pozwalające 
na dodanie do uzwojenia szeregowego dodatkowej składowej napięcia fazowego. 

 
 
3. Zagrożenia dla transformatorów 
 

Do najważniejszych zagrożeń, jakie rozpatruje się w odniesieniu do pracy 
transformatorów, należy ryzyko jego uszkodzenia podczas pracy. Poniżej wymieniono 
najważniejsze zagrożenia, jakie mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, co może 
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ograniczyć jego dyspozycyjność, możliwości pracy i poza kosztami napraw i remontu 
może pociągnąć za sobą straty związane z koniecznością przesyłu energii inną drogą 
lub wręcz całkowitym zaprzestaniem jej dostarczania. 
 
3.1. Zwiększona temperatura 

Oddziaływanie środowiska, prądu obciążenia oraz grzanie w wyniku zjawisk 
towarzyszących magnesowaniu rdzenia powoduje wzrost temperatury transformatora.  

Choć zwiększanie temperatury mało wpływa na odkształcanie elementów 
konstrukcji transformatora, w przypadku transformatorów olejowych wzrost temperatury 
przy stałej objętości kadzi wiąże się ze wzrostem ciśnienia oleju. Gdy transformator 
nagrzeje się zbyt mocno, może dojść do jego rozszczelnienia, a nawet wybuchu. 
Dzieje się tak w przypadku dostatecznie długiego przepływu prądów o dużych 
wartościach (np. w czasie zwarć), powodujących oddawanie ciepła na elementach 
rezystancyjnych transformatora. 

Mniejsze prądy, np. związane z przeciążeniami transformatora, nie tworzą 
ryzyka dla całej jego konstrukcji, ale powodują szybsze starzenie się izolacji. Może to 
doprowadzić do jej szybkiego zniszczenia, a w konsekwencji do powstania bardzo 
trudnych do wykrycia zwarć zwojowych. Zjawisko to dotyczy zarówno transformatorów 
suchych jak i olejowych. 
 
3.2. Przepływ zbyt dużego prądu (zwarcia i przeciążenia) 

Skutki zbyt dużego prądu powodują wzrost temperatury uzwojeń oraz w 
konsekwencji ich izolacji. Jak wspomniano w p. 3.1, prowadzi to do ryzyka wystąpienia 
zwarć zwojowych. 

Zwiększenie temperatury w miejscu zwarcia prowadzi do dalszego niszczenia 
izolacji; po pewnym czasie zwarcie może przekształcić się w poważniejsze, a nawet 
objąć konstrukcję transformatora i inne fazy. 

Z powyższych powodów transformatory wyposaża się w układy pomiaru 
temperatury, urządzenia pomiaru ciśnienia oleju (przekaźniki Buchholza) a sam olej 
należy poddawać okresowym analizom [5]. 

Jednocześnie wszystkie zwarcia, także te zewnętrzne, muszą być wyłączane 
jak najszybciej, ponieważ mają one wpływ także na elementy znajdujące się wewnątrz 
transformatora. 
 
3.3. Nadmierny wzrost indukcji 

Strumień magnetyczny w rdzeniu jest proporcjonalny do indukcji magnetycznej. 
Indukcja, jako gęstość tego strumienia jest wprost proporcjonalna do prądu uzwojenia 
pierwotnego, który wywołuje ten strumień. Zależność wiążącą indukcję magnetyczną B 
z napięciem na zaciskach pierwotnych transformatora wyraża wzór: 

 
f
UcB =  (3.1) 

przy czym: 
c – stały współczynnik, 
U – wartość skuteczna napięcia, 
f – częstotliwość napięcia. 
 

Wzrost indukcji wiąże się z powstawaniem prądów wirowych oraz ze zjawiskiem 
magnetostrykcji, tj. odkształcaniem się elementów ferromagnetycznych (w tym 
wypadku głównie rdzenia, ale także kadzi i innych elementów obudowy [17]) w wyniku 
pola magnetycznego. 
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Na wzrost indukcji w rdzeniu są narażone przede wszystkim transformatory, 
które mogą mieć okazję pracy w stosunkowo dużym zakresie częstotliwości; przede 
wszystkim transformatory blokowe i transformatory potrzeb własnych w elektrowniach, 
do których przyłączone są generatory. W przypadku pracy generatora z niewielką 
częstotliwością (np. podczas rozruchu) długotrwały stan takiej pracy może doprowadzić 
do uszkodzenia transformatora. 

Producent transformatora podaje krzywą dopuszczalnego przewzbudzenia 
transformatora na osi czas-przewzbudzenie, przy czym ten drugi parametr jest 
odniesiony do znamionowej wartości stosunku U / f, tj. stosunku napięcia 
znamionowego transformatora i jego znamionowej częstotliwości. 

Większość transformatorów jest skonstruowania w taki sposób, że długotrwała 
praca jest dopuszczalna przy współczynniku przewzbudzenia rzędu 1,1. W krajowej 
energetyce jako próg wyłączenia przyjmuje się nastawienie zabezpieczenia od 
nadmiernej indukcji rzędu 1,3. 

Stan przewzbudzenia może doprowadzić do pracy transformatora poza liniową 
częścią jego charakterystyki magnesowania. W tym przypadku prąd magnesowania 
rośnie, co może prowadzić do zbędnego działania zabezpieczenia różnicowego 
transformatora. W niektórych rozwiązaniach zabezpieczeń różnicowych stosuje się ich 
blokowanie 5. harmoniczną, która występuje w takich sytuacjach w prądzie 
różnicowym. 

Wykrywanie piątej harmonicznej prądu nie powinno być stosowane jako 
kryterium wykrywania przewzbudzenia transformatora. Najlepszym rozwiązaniem jest 
bezpośredni pomiar stosunku U/f. 
 
3.4. Nadmierne napięcie 

Oprócz zjawisk związanych z przewzbudzeniem opisanych powyżej, zbyt 
wysokie napięcie może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia izolacji 
przewodów transformatora. Tym samym, choć samo zbyt duże napięcie, nie wpływa 
niekorzystnie na samą pracę transformatora w danej chwili, może prowadzić do 
szybszego starzenia się izolacji, jej uszkodzenia, a następnie przekształcić się w 
zwarcie zwojowe lub zwarcie do obudowy. Zwarcia zwojowe są bardzo często trudne 
do wykrycia i utrzymując się zbyt długo mogą potęgować zniszczenia urządzenia, stąd 
wszelkie stany zbyt dużego napięcia muszą być sygnalizowane obsłudze i 
odpowiednio szybko usuwane. 

Zgodnie z [15] transformatory sieciowe i rozdzielcze, powinny umożliwiać 
obciążenie prądem znamionowym przy napięciu równym 105% napięcia 
znamionowego, zaś transformatory blokowe – napięciem w zakresie od 95% do 
107,5% napięcia znamionowego. 
 
3.5. Odkształcenie krzywej napięcia 

Krzywa magnesowania materiału, z którego wykonano rdzeń, jest nieliniowa. 
Sprawia to, że prąd magnesowania jest odkształcony, co wpływa na pozostałe prądy  
i napięcia w układzie. 

Prąd magnesowania zawiera nieparzyste harmoniczne. Trzecie harmoniczne  
(i harmoniczne rzędu będącego wielokrotnością 3.) mają we wszystkich trzech fazach 
ten sam kąt fazowy (w stosunku do podstawowej harmonicznej) i mogą się zamykać 
tylko przez przewód zerowy lub poprzez uzwojenie połączone w trójkąt. Jednym  
z celów łączenia jednego z uzwojenia transformatorów w trójkąt jest właśnie eliminacja 
trzecich harmonicznych; niektóre duże jednostki mają nawet celowo dodatkowe 
uzwojenie wtórne, pracujące jałowo lub wykorzystywane do zasilania potrzeb 
własnych, mające za zadanie eliminowanie trzeciej harmonicznej. 
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Jeżeli to dodatkowe uzwojenie występuje, projektant systemu zabezpieczeń 
powinien uwzględnić możliwość wystąpienia zwarć w tym uzwojeniu. 
 
3.6. Załączenie transformatora 

Załączenie transformatora do biegu jałowego (podanie napięcia tylko od strony 
pierwotnej) wywołuje stan nieustalony w jego obwodzie elektrycznym i magnetycznym. 
Zgodnie z prawem komutacji zarówno strumień magnetyczny jak i prąd nie mogą 
zmieniać się skokowo. Prąd transformatora – równy prądowi w gałęzi magnesowania 
jest w całości prądem transformatora. 

W momencie załączania transformatora w rdzeniu znajduje się strumień 
szczątkowy Φ0, wynikający z punktu pracy (namagnesowania) zgodnie z pętlą 
histerezy. Jest to wartość przypadkowa i zależy od stanu transformatora w momencie 
jego wyłączenia. 

Ponadto, wartość strumienia magnetycznego w momencie włączania 
transformatora zależy od chwili załączania, tj. kąta fazowego napięcia. Kąt ten jest 
również przypadkowy.  

Maksymalna możliwa wartość strumienia początkowego (resztkowego) zależy 
od amplitudy napięcia, przy założeniu kąta wyłączenia α = 0. Skutkuje to bardzo dużym 
prądem magnesowania, który jest wprawdzie mniejszy od prądu zwarcia 
transformatora, ale jest wielokrotnie większy (typowo nie więcej niż siedmiokrotnie) od 
jego prądu znamionowego. 

Charakterystyczny kształt przebiegu prądu magnesowania wynika z nasycania 
się rdzenia transformatora oraz z charakterystyki magnesowania. Prąd magnesowania 
jest sinusoidą w chwilach, gdy strumień przekracza punkt przegięcia krzywej, 
natomiast w pozostałych chwilach jest równy lub bliski 0 [3]. Amplituda prądu maleje 
stosunkowo szybko, jednak trwa co najmniej kilka okresów. Oprócz czynników 
losowych, jak chwila załączania i wartość strumienia resztkowego, prąd udarowy 
magnesowania zależy w bardzo dużej mierze od konstrukcji rdzenia i drogi 
magnetycznej, jaką pokonuje strumień w warunkach włączania. 

Kształt prądu udarowego wynika ze wzrostu napięcia wzbudzenia (napięcia 
gałęzi magnesującej), co powoduje wzrost strumienia w rdzeniu, który prowadzi do 
zwiększenia prądu magnesującego. W takiej sytuacji, w czasie zwarcia obniża się 
napięcie transformatora, zaś po jego eliminacji – dochodzi do nagłego skoku. Prąd 
magnesowania jest zwykle mniejszy od prądu załączania ze względu na brak 
strumienia resztkowego, będzie też zawierał mniej drugiej harmonicznej. 

Kolejnym przypadkiem pojawiania się udarów jest załączanie drugiego 
transformatora równolegle do już pracującego, gdy są one zasilane z tego samego 
punktu. W tym wypadku już pracujący i znajdujący się pod napięciem transformator 
doświadczy udaru magnesowania w wyniku obniżenia się napięcia na wspólnych 
szynach, spowodowanego przez spadek napięcia na elementach systemu w związku  
z przepływem prądu magnesowania załączanego transformatora. 

Opisane wyżej przypadki pojawienia się udaru prądu magnesującego w sytuacji 
innej niż załączanie transformatora świadczą o braku możliwości jego pewnego 
wykrycia w momencie zamykania wyłącznika transformatora. 

Analiza harmonicznych przebiegu prądu magnesowania pozwala zauważyć, że 
charakteryzuje się on wysoką zawartością parzystych harmonicznych. Wykrywanie 
zawartości drugiej harmonicznej (której jest najwięcej w prądzie załączania 
transformatora i przez to najłatwiej ją wykryć) jest od wielu lat wykorzystywane do 
wykrywania chwili załączania transformatora oraz blokowania zabezpieczenia 
różnicowego na ten czas – mogłoby ono działać zbędnie, gdyż prąd magnesowania 
jest wynikiem napięcia podanego tylko z jednej strony transformatora. 
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4. Zabezpieczenia przesuwników fazowych oraz zespołów 
transformatorowych zapewniających regulację skrośną 

 
Typowe transformatory stosowane w energetyce wyposaża się w następujące 

funkcje zabezpieczeniowe: 
• różnicowa wzdłużna (oznaczenie ANSI 87T); 
• odległościowa (21); 
• rezerwowe nadprądowe reagujące na zwarcia (50, 51); 
• przeciążeniowe (51p, 49); 
• od skutków przewzbudzenia (24) – w przypadku transformatorów blokowych; 
• nadnapięciowa (59); 
• ziemnozwarciowe zerowoprądowe, kierunkowe (67N) lub bezkierunkowe (51N), 

niekiedy również ziemnozwarciowe różnicowe (87N); 
• technologiczne, w tym gazowo-przepływowe. 

Zespoły transformatorowe zapewniające regulację poprzeczną lub skrośną 
powinny być zabezpieczane w analogiczny sposób jak w przypadku typowych 
transformatorów niezapewniających regulacji przepływu mocy. Możliwość zmiany 
przekładni napięciowej (regulacja wzdłużna), przesunięcia kątowego pomiędzy 
napięciami wejściowymi i wyjściowymi (regulacja poprzeczna) lub obu tych parametrów 
(regulacja skrośna) istotnie wpływa na warunki i specyfikę pracy niektórych 
zabezpieczeń opisywanych układów transformatorowych. 

W przypadku przesuwników fazowych, możliwość zmiany kąta pomiędzy 
napięciem wejściowym i wyjściowym będzie silnie wpływać na warunki pracy 
zabezpieczenia różnicowego, mierzącego prądy wejściowe i wyjściowe przesuwnika (a 
więc obejmującego wszystkie obwody przesuwnika). Wpływ ten będzie zależny od kąta 
regulacji α. Z tego powodu przesuwniki fazowe wyposaża się w specjalne rozwiązania 
zabezpieczeń różnicowych pozwalających na czułe i selektywne wykrywanie zwarć 
wewnętrznych, niewrażliwe na wpływ zmiennej wartości kąta regulacji przesuwnika. 

Jako zabezpieczenia podstawowe przesuwników fazowych oraz zespołów 
transformatorowych realizujących regulację skrośną stosuje się zabezpieczenia różnicowe. 
W zależności od konfiguracji zabezpieczanego obiektu może być zastosowane klasyczne 
zabezpieczenie różnicowe (87T) przeznaczone dla klasycznych transformatorów lub może 
być niezbędne zastosowanie niestandardowego rozwiązania pierwotnych i wtórnych 
zabezpieczeń różnicowych (87P i 87S) zapewniającego nieczułość na zmienne warunki 
pracy normalnej zabezpieczanego obiektu. 

Klasyczne zabezpieczenie różnicowe (87T) stosowane jest jako zabezpieczenie podsta-
wowe w przypadku jednordzeniowych przesuwników fazowych. Rozwiązania niestandardowe 
(87P i 87S) stosuje się jako podstawowe zabezpieczenia układów wielordzeniowych. 

Poniżej zostaną opisane wymagania oraz rozwiązania techniczne układów 
zabezpieczeń przesuwników fazowych oraz zespołów transformatorowych 
realizujących regulację skrośną. 
 
4.1. Specjalne rozwiązania zabezpieczeń różnicowych wielordzeniowych  

przesuwników fazowych oraz zespołów transformatorowych  
realizujących regulację skrośną 

Standardowe rozwiązania zabezpieczeń różnicowych stosowane są zwykle  
w przypadku jednordzeniowych przesuwników fazowych oraz zespołów 
transformatorów z regulacją skrośną małej mocy, zapewniających maksymalne kąty 
regulacji nie większe niż 20° [9]. Wiąże się to oczywiście z potrzebą odstrojenia 
nastawień tych zabezpieczeń od spodziewanych prądów różnicowych wynikających  
z możliwych zmian przekładni napięciowej i dodatkowych przesunięć fazowych 
wprowadzanych przez zabezpieczany przesuwnik lub zespół transformatorowy. 
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W przypadku wielokadziowych przesuwników fazowych oraz zespołów 
transformatorowych realizujących regulację skrośną charakteryzujących się znacznymi 
maksymalnymi kątami regulacji, klasyczne zabezpieczenia różnicowe nie sprawdzą 
się, ponieważ występujące w czasie pracy normalnej prądy różnicowe będą 
uniemożliwiały poprawne nastawienie tego typu rozwiązań zabezpieczeń. Z tego 
powodu dla takich obiektów stosuje się specjalne rozwiązania zabezpieczeń, 
zrealizowane w oparciu o dwa układy zabezpieczeń różnicowych, obejmujących część 
uzwojeń przesuwnika w taki sposób, że działanie każdego z nich nie zależy od zmiany 
kąta regulacji α [8], [9]. 

4.1.1. Pierwotne zabezpieczenie różnicowe przesuwnika fazowego (87P) 
Pierwszym z zabezpieczeń różnicowych przesuwnika wielokadziowego jest 

zabezpieczenie określane mianem pierwotnego zabezpieczenia różnicowego (87P). 
Zabezpieczenie 87P obejmuje swoim zasięgiem uzwojenia pierwotne zarówno 
transformatora szeregowego (TD) jak i transformatora wzbudzającego (TW) i chroni te 
uzwojenia przed zwarciami doziemnymi i wielofazowymi [9]. 

Uzwojenie pierwotne transformatora szeregowego jest połączone galwanicznie  
z uzwojeniem pierwotnym transformatora wzbudzenia. W związku z tym zabezpieczenie 
87P działa na zasadzie pierwszego prawa Kirchhoffa [8]. Zabezpieczenie sumuje fazory 
prądów wpływających (IS) i wypływających (IL) z pierwotnego uzwojenia transformatora 
szeregowego przesuwnika fazowego oraz prądów wypływających z tego uzwojenia do 
pierwotnego uzwojenia transformatora wzbudzenia (IE). 

Opisywane zabezpieczenie 87P wymaga instalacji przekładników prądowych  
w obwodach przesuwnika fazowego zlokalizowanych na początku i końcu pierwotnego 
uzwojenia transformatora szeregowego oraz na końcu pierwotnego uzwojenia 
transformatora wzbudzenia połączonego w gwiazdę. Układ połączeń opisywanego 
zabezpieczenia pokazano na przykładzie wielokadziowego przesuwnika 
symetrycznego na rys. 5 [8], [9]. 
 

 
Rys. 5. Układ połączeń pierwotnego zabezpieczenia różnicowego (87P) przesuwnika fazowego 
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Przekładniki prądowe w obwodzie pierwotnym transformatora szeregowego 
instalowane są zwykle poza jego kadzią, np. mogą one być zrealizowane jako 
przekładniki zamontowane na izolatorach przepustowych tego transformatora. 
Przekładniki zlokalizowane na końcu pierwotnego uzwojenia transformatora 
wzbudzenia są zwykle montowane bezpośrednio w jego kadzi [9]. 

Zmiana kąta regulacji α przesuwnika (realizowana poprzez zmiana pozycji 
przełączników zaczepów zlokalizowanych zwykle w uzwojeniu wtórnym transformatora 
wzbudzenia przesuwnika) nie ma wpływu na działanie zabezpieczenia 87P. 
Zabezpieczenie 87P jest też niewrażliwe na nieprawidłowe działanie spowodowane 
występowaniem udarów prądu magnesującego przy załączaniu przesuwnika i na 
zjawisko nasycania uzwojenia szeregowego podczas np. zwarć zewnętrznych [8]. 

Strefa pomiarowa zabezpieczenia 87P obejmuje galwanicznie połączone ze 
sobą uzwojenia przesuwnika, a nie obejmuje ona obwodów sprzęgniętych ze sobą 
magnetycznie (np. uzwojeń pierwotnych i wtórnych poszczególnych transformatorów 
przesuwnika). Wadą zabezpieczenia 87P jest to, że nie wykrywa zwarć zwojowych w 
transformatorze szeregowym i wzbudzenia oraz potrzeba instalacji dodatkowych 
przekładników prądowych w kadzi transformatora wzbudzenia. 

4.1.2. Wtórne zabezpieczenie różnicowe przesuwnika fazowego (87S) 
Drugim z zabezpieczeń różnicowych przesuwnika wielordzeniowego jest 

zabezpieczenie określane mianem wtórnego zabezpieczenia różnicowego (87S). 
Zabezpieczenie 87S obejmuje uzwojenia wtórne transformatora szeregowego (TD)  
i wzbudzenia (TW) oraz uzwojenia pierwotne transformatora szeregowego i jest zrealizowane 
jako trójkońcówkowe, stabilizowane zabezpieczenie różnicowe [16]. Omawiane 
zabezpieczenie wykrywa zwarcia w uzwojeniu wtórnym transformatora wzbudzenia oraz  
w transformatorze szeregowym. Ponadto wykrywa ono zwarcia zwojowe w transformatorze 
szeregowym, natomiast nie wykrywa zwarć zwojowych w transformatorze wzbudzenia [8]. 

Układ pomiarowy zabezpieczenia 87S został pokazany na przykładzie 
wielordzeniowego symetrycznego przesuwnika fazowego na rys. 6. 
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Rys. 6. Układ połączeń wtórnego zabezpieczenia różnicowego (87S) przesuwnika fazowego 
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Zabezpieczenie 87S porównuje prądy: wejściowe (ISA, ISB, ISC), wyjściowe (ILA, 
ILB, ILC) przesuwnika oraz prądy uzwojenia wtórnego transformatora wzbudzenia (IEA, 
IEB, IEC). W związku z tym, w zabezpieczeniu porównywana jest suma prądu 
„źródłowego” IS i „obciążeniowego” IL z prądem wzbudzenia IE. Zabezpieczenie 87S 
działa na zasadzie równości amperozwojów transformatora szeregowego, gdyż tylko 
on ma stałą liczbę zwojów i przekładnię niezależną od zmian kąta regulacji α 
przesuwnika. Pomimo tego, że zabezpieczenie 87S obejmuje uzwojenia wtórne 
transformatora wzbudzenia (odpowiadające za zmianę kata α) jest ono niewrażliwe na 
zmiany przesunięcia fazowego wprowadzane przez przesuwnik. 

Podobnie jak w przypadku zabezpieczenia 87P przekładniki prądowe  
w obwodzie pierwotnym transformatora szeregowego instalowane są zwykle poza jego 
kadzią, np. mogą one być zrealizowane jako przekładniki zamontowane na izolatorach 
przepustowych tego transformatora. Przekładniki zlokalizowane na końcu wtórnego 
uzwojenia transformatora wzbudzenia są zwykle montowane bezpośrednio w jego 
kadzi [9]. 

W związku z tym, że zabezpieczenie 87S obejmuje również obwód 
magnetyczny przesuwnika, dla prawidłowego działania opisywanego zabezpieczenia 
istotne jest odwzorowanie w jego algorytmie pomiarowym przekładni napięciowej 
transformatora szeregowego oraz układu połączeń przesuwnika. W układzie 
zabezpieczenia 87S musi być też odwzorowana przekładnia napięciowa K 
transformatora szeregowego. 

Zgodnie z rys. 6 prąd płynący przez wtórne uzwojenie transformatora 
szeregowego wynika z przekładni tego transformatora oraz jego konfiguracji.  
W analizowanym przypadku uzwojenie pierwotne transformatora szeregowego jest 
dzielone w połowie, co oznacza, że prąd jego uzwojenia wtórnego w połowie zależy od 
wartości prądu wejściowego IS przesuwnika, a w połowie od jego prądu wyjściowego IL. 
Zatem wartość prądów połączonego w trójkąt uzwojenia wtórnego transformatora 
szeregowego można zapisać jako: 
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Prądy ITDwA, ITDwB, ITDwC składają się z prądów połączonego w gwiazdę wtórnego 
uzwojenia transformatora wzbudzenia (ITWwA, ITWwB, ITWwC). Prądy te można opisać jako: 
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 (4.2) 

Prądy ITWwA, ITWwB, ITWwC są mierzone przez zabezpieczenie 87S za pomocą 
przekładników prądowych w punkcie neutralnym wtórnego uzwojenia transformatora 
wzbudzenia o przekładni n2. Wartości wtórne prądów ITWwA, ITWwB, ITWwC będą zatem 
określone jako: 
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Prądy wejściowe (ISA, ISB, ISC) i wyjściowe (ISA, ISB, ISC) przesuwnika są transformowane 
za pomocą przekładników o przekładni n1 połączonych w trójkąt i również są 
wprowadzane do urządzenia realizującego zabezpieczenie 87S. Wartości wtórne 
wejściowych i wyjściowych prądów przesuwnika można zatem zapisać jako: 
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Przy zastosowaniu powyższej konfiguracji obwodów zabezpieczenia 87S (rys. 6) jego 
prąd różnicowy będzie określony jako: 
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Aby bilans prądów zabezpieczenia 87S był spełniony, istotny jest właściwy dobór 
przekładni n1 i n2 przekładników prądowych zastosowanych do realizacji tego 
zabezpieczenia. Aby prąd różnicowy zabezpieczenia 87S był zerowy w czasie pracy 
normalnej przesuwnika należy spełnić poniższy warunek: 
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Aby tak się stało przekładnie n1 i n2 powinny być ze sobą w następującej relacji: 

 12 2
nKn =  (4.8) 

W związku z tym, że uzwojenie pierwotne transformatora szeregowego jest 
zwymiarowane na napięcie niższe niż napięcie sieci (stanowi zwykle 40%-60% 
napięcia sieci), w czasie zwarć zewnętrznych może dochodzić do nasycania się tego 
uzwojenia. Będzie to spowodowane powstawaniem zbyt wysokiego spadku napięcia 
na jego reaktancji. W efekcie prądy IS i IL płynące przez uzwojenie szeregowe ulegną 
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odkształceniu. Prądy IE pozostaną sinusoidalne. Z tego powodu może dochodzić do 
nieprawidłowego działania zabezpieczenia 87S [8]. 

Aby zapobiegać tym zbędnym działaniom stosuje się dodatkową logikę obniżającą 
czułość lub wprowadzające niewielką zwłokę zabezpieczenia 87S w zależności od 
warunków napięciowych. Poziom nasycenia transformatora szeregowego oceniany jest  
w niej na podstawie stosunku napięcia do częstotliwości, a więc na tej samej zasadzie na 
podstawie której działa zabezpieczenie od przewzbudzenia. 

Zabezpieczenie 87S jest również wrażliwe na udary prądu załączania 
przesuwnika. Z tego powodu zabezpieczenie to powinno być wyposażone w blokadę 
lub dodatkową stabilizację w obecności wyższych harmonicznych prądu. 

Jeżeli przesuwnik fazowy wyposażony jest w przełączniki zmieniające kierunek 
regulacji kąta α, jego pozycja musi być uwzględniona w algorytmie działania zabezpieczenia 
87S [12]. Zmiana pozycji przełącznika kierunku regulacji zmienia bowiem grupę połączeń 
transformatora wzbudzenia z Yy0 na Yy6, a co za tym idzie zmianie ulegnie macierz 
transformacji. Przełączniki wyboru kierunku regulacji kąta α są zainstalowane wewnątrz 
strefy zabezpieczenia 87S. Zwykle są one przyłączone do końcówek każdej z faz 
połączonego w trójkąt uzwojenia wtórnego transformatora szeregowego. Ma to wpływ na 
pracę zabezpieczenia 87S [14]. Poprzez zmianę położenia opisywanych przełączników 
zmienia się znak kąta regulacji α przesuwnika fazowego, a co za tym idzie jego macierz 
transformacji. Możliwość wprowadzenia opisywanej zmiany kierunku regulacji musi być 
uwzględniona w algorytmie działania zabezpieczenia 87S poprzez wprowadzenie do niego 
sygnału binarnego świadczącego o aktualnym położeniu przełączników wyboru kierunku 
regulacji. W takiej konfiguracji zabezpieczenia w zależności od wartości opisanego sygnału 
binarnego prąd uzwojenia wtórnego transformatora wzbudzenia będzie odejmowany lub 
dodawany do pozostałych prądów mierzonych przez zabezpieczenie 87S. 

Ponadto w czasie zmiany kierunku regulacji zabezpieczenie 87S musi być 
blokowane na czas tej operacji, ponieważ przełączenie to wiąże się z krótkotrwałym 
uziemieniem zacisków uzwojenia wtórnego transformatora wzbudzenia, co jest 
równoważne z trójfazowym zwarciem w strefie zabezpieczenia 87S. 

4.1.3. Alternatywne rozwiązanie wtórnego zabezpieczenia różnicowego (87S) 
Zabezpieczenie 87S może zostać zrealizowane prościej pod względem 

obliczeniowym, niż w przypadku opisanym w rozdziale 4.1.2. Alternatywną konfigurację 
połączeń zabezpieczenia 87S dla jednej z faz przesuwnika pokazano na rys. 7 [13]. 
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Rys. 7. Lokalizacja przekładników prądowych przesuwnika fazowego w przypadku 

zastosowania alternatywnego rozwiązania zabezpieczenia 87S 
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W odróżnieniu od rozwiązania przedstawionego w rozdziale 4.1.2, zabezpieczenie 87S 
przedstawione na rys. 7 wyznacza prąd różnicowy na podstawie pomiarów zrealizowanych tylko 
w uzwojeniach wtórnych transformatora wzbudzenia i transformatora szeregowego. 

W związku z tym, że uzwojenie wtórne transformatora szeregowego połączone jest 
w trójkąt, zabezpieczenie 87S w opisywanej konfiguracji musi mierzyć prądy wewnątrz tego 
trójkąta oraz prądy po stronie punktu naturalnego połączonego w gwiazdę uzwojenia 
wtórnego transformatora wzbudzenia [13]. W takiej konfiguracji, spełniona jest zależność 
IE'=I1+I2, a zabezpieczenie różnicowe 87S może działać na zasadzie pierwszego prawa 
Kirchhoffa, wyznaczając prąd różnicowy jako |Ir|=|IE'+I1+I2|. W takim przypadku, 
zabezpieczenie 87S jest niewrażliwe na zmiany kąt regulacji α [13]. 

Zabezpieczenie 87S w omawianej konfiguracji wykrywa zwarcia w uzwojeniach 
wtórnych przesuwnika. Nie wykrywa ono zwarć zwojowych w transformatorze wzbudzenia. 
Zwarcia te muszą być wykrywane przez rezerwowe zabezpieczenia przesuwnika. 

Wadą omawianego rozwiązania zabezpieczenia 87S jest potrzeba instalacji 
dodatkowych przekładników prądowych we wnętrzu kadzi transformatora szeregowego 
w obwodach jego uzwojenia wtórnego. 
 
4.2. Zabezpieczenia heksagonalnych przesuwników fazowych 

Heksagonalne przesuwniki fazowe cechują się odmienną strukturą połączeń 
wewnętrznych niż klasyczne rozwiązania symetrycznych i asymetrycznych 
jednordzeniowych przesuwników fazowych. Ponadto mogą one realizować szerszy zakres 
regulacji kąta α. Z tego powodu, zastosowanie tradycyjnego, transformatorowego 
zabezpieczenia różnicowego (87T) dla układu heksagonalnego wiązałoby się  
z występowaniem dużych prądów różnicowych w normalnych stanach pracy przesuwnika,  
a co za tym idzie, działanie zabezpieczenia 87T musiałoby być znacznie znieczulone, aby 
nie dochodziło do jego zbędnego działania. 

Z tego powodu przesuwniki heksagonalne zabezpiecza się niestandardowym 
układem zabezpieczeń różnicowych zrealizowanym w oparciu o dwa zestawy zabezpieczeń 
różnicowych 87L i 87S działających na zasadzie prawa Kirchhoffa [8], [18]. Układ połączeń 
zabezpieczeń różnicowych przesuwnika heksagonalnego pokazano na rys. 8, [18]. 
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Rys. 8. Układ połączeń zabezpieczeń różnicowych 87L i 87S jednordzeniowego, 

heksagonalnego przesuwnika fazowego 
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Zabezpieczenie 87L (od angielskiego słowa long, czyli „długi”) obejmuje swoim 
zasięgiem uzwojenia wzbudzenia przesuwnika fazowego połączone w trójkąt (rys. 8). 
Zabezpieczenie 87S (od angielskiego słowa short, czyli „krótki”) obejmuje swoim 
zasięgiem uzwojenia szeregowe przesuwnika fazowego razem z przełącznikami 
zaczepów oraz przełącznikami wyboru kierunku regulacji (PR na rys. 8). 

Powyższe rozwiązanie zabezpieczeń różnicowych czule i szybko wykrywa 
zwarcia w zabezpieczanych uzwojeniach. Zarówno zabezpieczenie 87L jak i 87S 
obejmuje swoim zasięgiem obwody połączone elektrycznie. Z tego powodu 
zabezpieczenia te nie są wrażliwe na zmiany kąta regulacji α [8], [18]. Omawiane 
zabezpieczenia różnicowe heksagonalnego przesuwnika fazowego nie są wrażliwe na 
nasycanie się jego uzwojeń oraz na udary prądu magnesującego mogące wystąpić po 
podaniu napięcia na przesuwnik [8], [18]. Z powyższych powodów, zabezpieczenia 
87S i 87L mogą zostać zrealizowane w oparciu o urządzenia zabezpieczeniowe 
realizujące np. funkcję zabezpieczenia różnicowego szyn. 

Wadą omawianego rozwiązania układu zabezpieczeń różnicowych jest 
potrzeba instalacji dużej liczby przekładników prądowych we wnętrzu kadzi 
przesuwnika. Może to istotnie obniżyć jego niezawodność oraz zwiększyć wymiary 
kadzi [8]. Z tego powodu stosuje się też konstrukcje przesuwników heksagonalnych,  
w których końcówki wszystkich uzwojeń wyprowadza się poza kadź. W takim układzie 
możliwe jest zastosowanie do realizacji zabezpieczeń 87S i 87L toroidalnych 
przekładników zakładanych na izolatory przepustowe przesuwnika. 
 
4.3. Zabezpieczenia rezerwowe przesuwników fazowych oraz zespołów 

transformatorowych realizujących regulację skrośną 
Zabezpieczenia różnicowe są podstawowymi zabezpieczeniami zespołów 

transformatorowych realizujących regulację skrośną oraz przesuwników fazowych. 
Poniżej zostaną opisane podstawowe rozwiązania zabezpieczeń rezerwowych 
omawianych układów. 

4.3.1. Zerowoprądowe zabezpieczenia ziemnozwarciowe 
Wielordzeniowe przesuwniki fazowe wyposaża się dodatkowo w pierwotne 

(51NP) i wtórne (51NS) zerowoprądowe zabezpieczenia ziemnozwarciowe 
Zabezpieczenia te realizowane są zwykle na podstawie pomiarów składowych 
zerowych prądów w obwodach uzwojeń pierwotnych (w przypadku zabezpieczenia 
51NP) oraz wtórnych (w przypadku zabezpieczenia 51NS) zrealizowanych za pomocą 
przekładników prądowych zainstalowanych w uziemieniach uzwojenia pierwotnego 
(51NP) i wtórnego (51NS) transformatora wzbudzenia. Przekładniki te są zwykle 
zlokalizowane poza kadziami przesuwnika fazowego. 

Zabezpieczenie 51NP wykrywa zwarcia doziemne w uzwojeniach pierwotnych 
transformatora szeregowego i transformatora wzbudzenia. Ponadto wykrywa ono 
zwarcia doziemne w sieci. Z tego powodu zabezpieczenie 51NP powinno być 
skoordynowane pod względem nastawień prądu rozruchowego i czasu zwłoki 
zabezpieczeniami ziemnozwarciowymi pobliskiej sieci. 

Przy doborze nastawień zabezpieczenia 51NP należy też uwzględnić sposób 
przenoszenia się składowej zerowej prądu przez przesuwnik w zależności od jego 
konstrukcji, co może wpływać też na poziom składowej zerowej prądu w czasie zwarć 
doziemnych w obwodach przesuwnika [8]. W przypadku transformatorów wzbudzenia 
zrealizowanych w oparciu o wspólny rdzeń trójkolumnowy, reaktancja zerowa 
obwodów pierwotnych przesuwnika jest niska. W takim przypadku nastawienia 
zabezpieczenia 51NP musza być skoordynowane z nastawieniami zabezpieczeń 
ziemnozwarciowych w sieci. Jeśli transformator wzbudzenia zbudowany jest w oparciu 
o rdzeń pięciokolumnowy lub jako trzy jednostki jednofazowe, jego reaktancja zerowa 
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jest duża. W takim przypadku nie jest konieczna koordynacja nastawień 
zabezpieczenia 51NP z innymi zabezpieczeniami [8]. 

Zabezpieczenie 51NP jest wrażliwe na zbędne działanie podczas 
niesymetrycznych udarów prądu magnesującego przy załączeniach przesuwnika 
fazowego. Z tego powodu zabezpieczenie to powinno działać zwłocznie, być 
wyposażone w blokadę lub dodatkową stabilizację działającą na podstawie pomiaru 
drugiej harmonicznej prądu lub działać w oparciu o pomiar podstawowej harmonicznej 
sygnału prądu zerowego [8], [9]. 

Zabezpieczenie 51NS wykrywa zwarcia doziemne w uzwojeniach wtórnych 
transformatora szeregowego i wzbudzenia oraz zwarcia zwojowe w transformatorze 
wzbudzenia. W związku tym, że uzwojenie wtórne transformatora szeregowego jest 
zwykle połączone w trójkąt, zabezpieczenie 51NS nie jest wrażliwe na działanie 
podczas zwarć zewnętrznych w stosunku do obwodów przesuwnika i z tego powodu 
może być nastawione bardzo czule i może działać z minimalnym czasem zwłoki [9]. 

Zabezpieczenia 51NP i 51NS mogą być też wykorzystywane do detekcji przerw 
w jednej z faz zabezpieczanego obiektu np. na skutek uszkodzenia przełącznika 
zaczepów [8]. 

4.3.2. Zabezpieczenia odległościowe 
Zabezpieczenia odległościowe mogą być stosowane jako rezerwowe 

zabezpieczenia przesuwników fazowych i zespołów transformatorowych realizujących 
regulację skrośną. Ten typ zabezpieczenia jest szczególnie zalecany dla układów 
jednordzeniowych [8]. 

Zabezpieczenia odległościowe powinny być instalowane po stronie źródłowej 
(21S) i odbiorczej (21L) zabezpieczanego obiektu, w polach stacji 
elektroenergetycznych. Pomiędzy zabezpieczeniami 21S i 21L powinna być 
zrealizowana komunikacja pozwalająca na ich współpracę. 

Zasięg podstawowych stref zabezpieczeń odległościowych 21S i 21L powinien 
być dobrany jako większy od reaktancji wzdłużnej zabezpieczanego obiektu [8]. Strefy 
te powinny być skierowane w stronę zabezpieczanego obiektu. 

Pomiędzy przekaźnikami realizującymi opisywane funkcje zabezpieczeniowe 
powinna być zrealizowana logika współpracy poprzez łącze, działająca na zasadzie 
wymiany pobudzeń. Pozwoli to na realizację logiki uwspółbieżnienia ich działania.  
W schemacie uwspółbieżnienia podstawowe strefy obu zabezpieczeń działają 
niezależnie od siebie ze zwłoką skoordynowaną z innymi zabezpieczeniami 
odległościowymi pracującymi w sieci. Przyspieszenie działania omawianych stref 
będzie miało miejsce, jeśli dany przekaźnik otrzyma sygnał pobudzenia strefy 
podstawowej z przekaźnika zainstalowanego na przeciwległym końcu 
zabezpieczanego obiektu. Alternatywnie można stosować inne rozwiązania bazujące 
na wydłużonych strefach podimpedancyjnych, stosowanych powszechnie w sieciach 
wysokiego napięcia [19], [20]. 

W literaturze np. [6] spotyka się też rozwiązania w których pierwsza strefa 
zabezpieczenia 21S i 21L obejmuje ok. 50% reaktancji przesuwnika i jest 
przeznaczona do wykrywania zwarć wewnętrznych w przesuwniku. W takim układzie 
strefy drugie zabezpieczeń 21S i 21L wykraczają zasięgiem za przesuwnik i stanowią 
zabezpieczenie zarówno od skutków zwarć wewnętrznych jak i bliskich zwarć 
zewnętrznych nie wyłączonych przez inne zabezpieczenia w sieci. Z tego powodu 
strefy te powinny działać zwłocznie z czasem skoordynowanym z innymi 
zabezpieczeniami pracującymi w sieci. 

Pozostałe strefy zabezpieczeń odległościowych na obu końcach 
zabezpieczanego zespołu transformatorowego powinny być nastawione analogicznie 
jak w przypadku zabezpieczeń odległościowych zwykłych transformatorów [19], [20]. 
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Rzeczywisty zasięg stref zabezpieczeń 21S i 21L będzie zależny od stanu 
przełączników zaczepów zabezpieczanego obiektu. Wpływ na zasięg będzie miała 
zarówno zmiana przekładni napięciowej jak i zmiana kąta regulacji α. 

4.3.3. Zabezpieczenia od skutków przewzbudzenia 
Rezerwowe zabezpieczenie od skutków przewzbudzenia lub nadmiernej 

indukcji (24, por. p. 3.3) działające zwykle na zasadzie wyznaczania wartości stosunku 
modułu napięcia do częstotliwości (U/f) jest stosowane do wykrywania nasycenia 
elementów przesuwnika fazowego lub zespołu transformatorowego. Omawiane 
zabezpieczenie powinno być stosowane zarówno w układach jedno- jak  
i wielordzeniowych. W przypadku przesuwników fazowych zabezpieczenie 24 powinno 
być zainstalowane zarówno po ich stronie źródłowej jak i odbiorczej [13]. 

Napięcie znamionowe UTD uzwojenia pierwotnego transformatora szeregowego 
przesuwnika fazowego jest dobierane w zależności znamionowego napięcia sieci Un,  
w której pracować będzie przesuwnik oraz w zależności od maksymalnego kąta 
regulacji przesuwnika w stanie jałowym αmax [4], [9]: 

 
2
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TD
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⋅=
UU  (4.9) 

Napięcie UTD przesuwnika jest więc mniejsze od napięcia sieci (np.  
w przypadku sieci o napięciu Un=400 kV i maksymalnym kącie regulacji równym 
αmax=40o napięcie znamionowe uzwojenia pierwotnego transformatora szeregowego 
wyniesie UTD=158 kV) [16]. 

Podczas zwarć zewnętrznych spadek napięcia na reaktancji uzwojenia 
pierwotnego transformatora szeregowego może być znaczne większy od napięcia UTD. 
W takim przypadku uzwojenie to może ulec nasyceniu. 

Moc transformatora szeregowego określa zależność: 
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gdzie In to prąd znamionowy uzwojenia pierwotnego tego transformatora wynikający ze 
znamionowej mocy przechodniej przesuwnika fazowego. 

Ponieważ kąt regulacji α w stanie obciążenia jest większy od kąta w stanie 
jałowym, to już przy obciążeniu prądem znamionowym i maksymalnym kacie regulacji 
może dojść do przekroczenia wartości znamionowej mocy PT oraz wartości 
znamionowego napięcia UTD transformatora szeregowego. W efekcie może to również 
spowodować nasycenie się części obwodu magnetycznego przesuwnika. 

Nasycenie rdzenia powoduje silne odkształcanie się napięć i prądów 
przesuwnika i może być przez to przyczyną nieprawidłowego działania jego wtórnego 
zabezpieczenia różnicowego 87S. Z tego powodu może być konieczne jego 
znieczulenie lub wprowadzenie dodatkowej stabilizacji np. na podstawie zawartości 
piątej harmonicznej prądu lub na podstawie stosunku amplitudy napięcia sieci i jego 
częstotliwości U/f [16]. 

Ponadto występowanie nasyceń jest niebezpieczne dla przesuwnika z powodu 
dodatkowego nagrzewania się jego uzwojeń. 

4.3.4. Zabezpieczenia technologiczne 
Podobnie jak w przypadku zwykłych transformatorów, przesuwniki fazowe  

i zespoły transformatorowe realizujące regulację skrośną powinny być wyposażane  
w szereg zabezpieczeń technologicznych. 

W przypadku opisywanych układów cechujących się skomplikowaną 
konstrukcją, rola zabezpieczeń technologicznych, jako rezerwowych zabezpieczeń tych 
obiektów jest szczególnie ważna. Zabezpieczenia te powinny być instalowane w każdej 
z kadzi i rdzeniu zespołu oraz w przedziałach przełączników zaczepów [7], [8]. 
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W skład zabezpieczeń technologicznych powinny przede wszystkim wejść 
zabezpieczenia gazowo-przepływowe transformatora szeregowego i transformatora 
wzbudzenia (przekaźniki Buchholza). Ponadto każda z kadzi lub ich przedziały 
powinny być wyposażone w zawory bezpieczeństwa [8] oraz układ monitoringu 
temperatury oparte na modelu cieplnym lub pomiarach termometrycznych. 
 
 
5. Wnioski 
 
1. Zarówno przesuwniki fazowych jak i zespoły transformatorowe realizujące 

regulacje skrośną są urządzeniami elektroenergetycznymi o specyficznej budowie 
i wewnętrznej strukturze, z tego powodu realizacja układu oraz sposób 
nastawienia niektórych zabezpieczeń wymaga niekonwencjonalnego podejścia, 
odmiennego niż w przypadku klasycznych transformatorów niewyposażonych  
w żaden typ regulacji bądź transformatorów realizujących regulację wzdłużną. 

2. Standardowe rozwiązania zabezpieczeń różnicowych nie sprawdzą się  
w przypadku ich zastosowania do zabezpieczania zespołów transformatorowych 
lub przesuwników fazowych realizujących regulację poprzeczną lub skrośną  
o znacznej regulacji kąta α. 

3. Zastosowanie standardowego zabezpieczenia różnicowego do ochrony 
przesuwnika fazowego o kącie regulacji większym niż 20° wiąże się z potrzebą 
odstrojenia nastawień tych zabezpieczeń od spodziewanych prądów różnicowych 
wynikających z możliwych zmian przekładni napięciowej i dodatkowych przesunięć 
fazowych, a co za tym idzie do obniżenia czułości działania zabezpieczenia. 
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Streszczenie 
Celem projektu INTAS jest zapewnienie wsparcia technicznego i organizacyjnego, jak 
również działania związane z budowaniem potencjału Organów Nadzoru Rynku (MSA - 
ang. Market Surveillance Authorities). Zapotrzebowanie na projekt wynika z trudności 
MSA i podmiotów rynkowych podczas tworzenia i weryfikacji zgodności z wymaganiami 
efektywności energetycznej dla dużych produktów przemysłowych według dyrektywy 
Ecodesign, w szczególności transformatorów i wentylatorów przemysłowych. 
W związku z tym, projekt ma na celu: 
- Wsparcie MSA w państwach UE w zapewnieniu zgodności dużych produktów 

(transformatory i duże wentylatory) 
- Wsparcie przemysłu w zrozumieniu ich obowiązków wynikających z dyrektywy 

Ecodesign oraz zapewnieniu zgodności w sposób szeroko akceptowany przez MSA 
- Promowanie wspólnego, europejskiego podejścia do realizacji i weryfikacji zgodności 

tych produktów. 
Dotychczas zrealizowano zadania w pakiecie nr 2 Projektu, dotyczące zbadania 
istniejących praktyk pomiaru i weryfikacji zgodności z regulacją Ecodesign. Artykuł 
ogranicza się do opisania praktyk dla transformatorów mocy. 

 
 
Wstęp 
 
Projekt jest finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Czas jego realizacji 
zawiera się między marcem 2016 a lutym 2019, przy udziale 16 partnerów 
europejskich, wśród których 11 to krajowe MSA lub organizacje współpracujące.  

W zakresie realizowanych działań planuje się: 

• Przegląd metod testowych: INTAS monitoruje i analizuje aktualne praktyki 
testowania w Europie i pozostałych częściach świata, opiniuje normy, urządzenia 
probiercze, procedury i metody stosowane w sektorze dużych produktów ze 
szczególnym naciskiem na transformatory mocy i wentylatory. 

• Zdefiniowanie efektywnych ram zgodności dla MSA i producentów: INTAS jest 
zaangażowany w definiowanie procesu i metodologii dzięki której MSA mogłyby 
zidentyfikować, wybrać i ocenić duże transformatory mocy i wentylatory 
przemysłowe pod względem efektywności energetycznej. 

• Ocenę metodologii weryfikacji zgodności: INTAS analizuje wyniki 
przeprowadzonych wcześniej ocen, procesów i analiz oraz zapewnia, że 
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zaproponowana metoda jest poprawna i wiarygodna poprzez przeprowadzenie 
badań pilotażowych. 

• Współpracę MSA i budowanie potencjału strategicznego: W czasie realizacji 
projektu partnerzy INTAS będą wspierać współpracę między MSA oraz podnosić 
świadomość i wymianę informacji na temat efektywności energetycznej i nadzoru 
rynku pomiędzy kluczowymi podmiotami, decydentami i inwestorami. 

INTAS dostarczy wsparcia technicznego i zbuduje potencjał dla: 

• Organów nadzoru rynku (MSA), które zajmują się egzekwowaniem wymogów 
dyrektywy Ecodesign dla bardzo dużych produktów. 

• Producentów i dystrybutorów. Ma ułatwić zrozumienie obowiązków prawnych 
dotyczących wymogów Ecodesign dla wentylatorów i transformatorów oraz 
zapewnić zgodność w sposób akceptowalny dla MSA. 

• Odbiorców końcowych , pomagając zrozumieć korzyści z poziomu efektywności 
energetycznej, wynikającego z minimalnych wymagań efektywności i wydajności 
dla urządzeń w tej kategorii produktów. 

Konsorcjum INTAS składa się z krajowych MSA i organizacji współpracujących z 
następujących państw członkowskich UE: 

• Austria  
• Belgia 
• Republika Czeska 
• Dania  
• Finlandia  
• Włochy 
• Polska  
• Portugalia  
• Rumunia 
• Hiszpania 

Koordynatorem projektu jest WIP – Renewable Energies z Niemiec. Polska jest 
reprezentowana przez FEWE (Fundację Efektywnego Wykorzystania Energii). 
 
 
Istniejące praktyki weryfikacji zgodności transformatorów  
z regulacją efektywnościową w laboratoriach i stacjach prób 
 
W ramach projektu przeprowadzono ankietyzację laboratoriów oraz odwiedzono 
jednego dużego producenta (EFACEC w Portugali) celem przedyskutowania praktyk 
pomiarowych. Ankietyzacji dokonano z podziałem na 3 grupy: laboratoria niezależne, 
fabryczne oraz spoza EU. 
 
Laboratoria niezależne 
Jedynie 7 spośród 15 laboratoriów niezależnych, do których skierowano ankietę 
odpowiedziało na nią. Uznano, że powodem braku zainteresowania udziałem w ankiecie 
jest nie posiadanie odpowiednich możliwości prowadzenia pomiarów lub niewystarczająca 
motywacja do identyfikacji w bazie laboratoriów, która ma posłużyć Instytucjom Nadzoru 
Rynku w wyborze potencjalnego wykonawcy lub weryfikatora pomiarów. 

Akredytacja 
6 z 7 laboratoriów odpowiedziało, że są jednostkami akredytowanymi co jest 
potwierdzeniem, że jest to ważny czynnik dla jednostek niezależnych. 
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Możliwości pomiarowe 
Zakres mocowy 
2 laboratoria mogą dokonywać pomiarów w transformatorach o mocy max.  10 MVA, 2 
inne do 40 MVA, 1 do 500 MVA oraz 1 do 1000 MVA. 

Napięcie 
1 laboratorium określa zakres pomiaru napięcia do 50 kV, 4 do 500 kV i 1 do 1100 kV 

Niezależnie od ograniczeń wymiarowych i masowych czy też w konsekwencji kosztów 
transportu transformatora na miejsce pomiaru, jedynie 2 laboratoria mogą 
przeprowadzać pomiary dla jednostek powyżej 40 MVA a 5 z nich na napięciu powyżej 
36 kV. 

Pomiary w miejscu zainstalowania 
4 z 7 laboratoriów, przy czym jedno bez akredytacji oświadczyło, że może prowadzić 
prace pomiarowe w miejscu zainstalowania. W przypadku takich pomiarów istotną 
kwestią jest wartość prądu probierczego w czasie pomiaru, która winna być równa a 
wyjątkowych przypadkach nie mniejsza niż 50% wartości nominalnej. Laboratoria 
zwracają uwagę, na umożliwienie pomiaru przy obniżonej mocy pomiaru. 3 z 7 
laboratoriów oświadczyły, że są gotowe do prowadzenia pomiarów u producenta 

Poziom ufności / niepewności 
3 laboratoria odpowiedziały, że poziom niepewności wynosi 5% lub mniej co stanowi 
wartość graniczną regulacji 548/2014. Pozostałe nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie 

Koszty pomiaru 
Laboratoria niezależne oceniają, że średnio koszt pomiarów zewnętrznych w 
porównaniu z fabrycznymi jest większy o 100%. 
 
Laboratoria fabryczne 
19 laboratoriów fabrycznych spośród 71 zapytanych odpowiedziało na ankietę. Tak 
duży odsetek braku reakcji jest interpretowany jako brak przekonania, że MSA mogą 
sprawnie włączyć się w proces badania zgodności z wymaganiami regulacji.     

W większej też, niż w przypadku laboratoriów niezależnych, części brakowało 
odpowiedzi na pytania ankiety co może utrudniać współpracę z MSA.     

Akredytacja  
Tylko 2 jednostki z 19 podały, że posiadają akredytację co stanowi kontrast w stosunku 
do laboratoriów niezależnych. Jako powód uznaje się, że ich próby i pomiary stanowią 
element wewnętrznej kontroli jakości. Z drugiej strony, EFACEC, stwierdza, że 
laboratoria fabryczne i ich kwalifikacje podlegają formalnej ocenie klientów.          

Możliwości pomiarowe 
15 spośród 19 laboratoriów odpowiedziało na te pytania. 

Zakres mocowy 
4 laboratoria określają go do 10 MVA, 3 do 40 MVA, 2 do 100 MVA, 2 do 500 MVA, 2 
do 1000 MVA, 2 do 1600 MVA i ma to ścisły związek z możliwościami produkcyjnymi.  

Napięcie 
1 laboratorium z napięciem maksymalnym 36 kV, 3 do 50 kV, 3 do 100 kV, 4 do 500 kV 
i 3 do 1000 kV.  Podsumowując 8 laboratoriów może prowadzić pomiary dla mocy 
transformatorów powyżej 40 MVA a 14 z napięciem powyżej 36 kV 
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Pomiary w miejscu zainstalowania 
5 spośród 19 jednostek oświadczyło o możliwości dokonania pomiarów na miejscu 
instalacji ale 4 określiło poziom napięcia prób. Limity mocy transformatorów; 1 
laboratorium do 10 MVA, 1 do 40 MVA i 2 do 500 MVA. Napięcia; 1 do 36 kV, 4 do 500 
kV i 1 do 1000 kV. Podsumowując, 3 laboratoria mogą testować w miejscu instalacji 
transformatory powyżej 40 MVA a 5 o napięciu powyżej 36 kV         

Poziom ufności / niepewności 
Uzyskano 11 odpowiedzi z 19 a sygnalizowany poziom niepewności jest poniżej 1% a 
w wyjątkowych przypadkach maksymalnie 5%.  Istnieje różnica w interpretacji tych 
wyników tzn. czy poziom ten odnosi się urządzeń pomiarowych czy prób jako całości?     

Koszty 
Deklarowane koszty są dużo mniejsze niż podawane przez laboratoria niezależne. 
Wydaje się, że podawane dane odzwierciedlają koszty bezpośrednie i nie 
odzwierciedlają ceny, gdyby usługa miała charakter komercyjny. W pojedynczych 
przypadkach koszty te są jednak bardzo wysokie, nawet wyższe niż dla laboratoriów 
niezależnych. Nie ma jednak pewności, że porównywane są ściśle te same usługi.     
 
Porównanie laboratoriów niezależnych i fabrycznych 
Laboratoria niezależne w odróżnieniu od większości laboratoriów fabrycznych 
posiadają akredytację, akceptowaną na poziomie międzynarodowym, zgodnie z normą 
ISO/EN 17025. 

W niektórych przypadkach od producenta wymaga się prowadzenia prób pomiarów w 
obecności klienta lub jego przedstawiciela, co jednak nie jest równoznaczne z 
wypełnieniem formalnym warunków akredytacji według ISO 17025.  

Kolejną różnicą są możliwości techniczne i co jest zrozumiałe laboratoria fabryczne 
dysponują o wiele większymi możliwościami technicznymi i gwarantują wyższą ufność 
pomiarów niż laboratoria niezależne. Oprócz tego dodatkowe koszty transportu są 
istotną barierą dla wykonywania pomiarów poza fabryką. Warto odnotować, że nie ma 
istotnych różnic w ograniczeniach poziomów napięcia pomiarowego między 
laboratoriami fabrycznymi i niezależnymi co wynika z ogólnych wymagań odnośnie 
zakresu pomiarowego, nie tylko w odniesieniu do transformatorów, stawianych 
laboratoriom wysokich napięć. 

Z punktu widzenia niepewności, w tym konsekwencji prawnych ważna jest 
harmonizacja definicji i poziomów maksymalnych pomiędzy zapisami regulacji a 
sposobem, w jaki interpretują to laboratoria, jedne i drugie. 

Z punktu widzenia kosztów pomiarów, zgodnie z oczekiwaniami różnice są znaczące a 
głównym powodem są koszty transportu.    
 
Komercyjne praktyki sprawdzania zgodności   
Różnymi metodami (rozmowy telefoniczne, spotkania, ankiety) dokonano przeglądu 
metod stosowanych w sprawdzaniu zgodności z wymaganiami regulacji. Łączna liczba 
to 49 przypadków obejmujących producentów, importerów, dystrybutorów oraz 
odbiorców urządzeń.     

Dominującym podejściem jest deklaracja własna producenta lub importera, której 
towarzyszą protokoły prób i pomiarów, podczas gdy niezależne kontrole i sprawdzenia 
dopiero stają się elementem sprawdzania zgodności produktów z regulacją 
efektywnościową.     
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Praktyki w dziedzinie transformatorów ocenia się mianem „czarnej skrzynki” , gdzie 
dostęp niezależnych laboratoriów do fizycznych pomiarów ale też i procedur  
w relacjach producent – klient jest żaden bądź marginalny i nie rokujący szybkich 
zmian. 

Wszyscy duzi producenci zgodnie deklarują pełne przestrzeganie wymagań regulacji, 
spełnienie norm serii 9000 oraz implikacji prawnych , np. wynikających z wyjątków 
zawartych w regulacji. Obiektywnie, istnieje jednak duży obszar dla prób oszustwa, 
nawet dla produktów wytworzonych w Unii Europejskiej. Włoski producent Tesar 
(http://www.tesar.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&downloa
d=8:ECODESIGN%20TRANSFORMERS-comparison-EN) ujawnił nawet takie 
przypadki, zasiewając pewien niepokój, odnośnie odsetka produktów niespełniających 
wymagań. Ważną kwestią podnoszoną w rozmowach są wyjątki od regulacji i 
potencjalne wykręty od spełniania wymagań, rzekomo wynikające z ograniczeń 
wymiarowych i masowych. 
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Rysunek 1. Porównanie dopuszczalnych strat w transformatorach suchych przez firmę Tesar  

– źródło http://www.tesar.eu/index.php?lang=en 
 
Jest zrozumiałe, że praktyki sprawdzania zgodności nie mogą zanadto komplikować 
procesu zakupu i przekazania transformatorów do eksploatacji, jednak winny one 
zapewnić spełnienie wymagań regulacji, co za tym idzie realizację jej celów i uczciwą 
konkurencję. 

W ramach zadania dokonano sprawdzenia, czy klienci lub upoważnione przez nich 
laboratoria niezależne dokonują jakichkolwiek czynności sprawdzających. W jednym 
jedynym przypadku odkryliśmy laboratorium, które jest własnością dużej spółki 
energetycznej, które ma możliwości dokonania sprawdzenia i je wyrywkowo realizuje. 
Znaną, choć umiarkowanie wykorzystywaną praktyką jest wskazywanie przez 
kupujących pojedynczych transformatorów dla wykonania pomiarów w obecności 
klienta lub weryfikacji pojedynczych pomiarów przez laboratoria niezależne. Ważną 
obserwacją jest, że klienci niechętnie dzielą się z innymi swoją wiedzą nabytą w trakcie 
procedur sprawdzania zgodności, czy ogólniej w procesie prekwalifikacji dostawców.  

Wszyscy klienci, zgodnie deklarują, że w przypadku stwierdzenia niezgodności  
z wymaganiami regulacji, produkt zostanie odrzucony, zaś z drugiej strony stwierdzają, 
że w przypadku pomiaru strat   wyższych niż zakontraktowane, żądają rekompensaty. 
Nie chcąc otwarcie kwestionować takich stwierdzeń mamy jednak wątpliwości, czy 
istnieje tak duży margines pomiędzy wymaganiami minimalnymi i standardem 
zamawianym przez klientów, zwłaszcza, że na etapie konsultacji w procesie 
regulacyjnym, spółki energetyczne wyrażały stanowisko, że wymagania regulacji są 
zbyt wyśrubowane. 

Szacujemy, że jedynie w 1 do 2% przypadków można stwierdzić z całkowitą 
pewnością, że fizyczne straty są zgodne z wymaganiami. Jedynie jeden spośród 28 
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respondentów wykrył pojedynczy przypadek braku zgodności transformatora średniej 
mocy, już po dostawie w trakcie wymiany pracującej jednostki.  

Wskazując na lukę w regulacji w postaci długiej listy wyjątków (wyłączeń z regulacji), 
interesującą sugestię zaproponował jeden z respondentów proponując powstanie ciała 
- komisji, złożonej z wielu uczestników procesu sprawdzania zgodności; producentów, 
dużych grup klientów, stowarzyszeń przemysłowych, ekspertów niezależnych, urzędów 
i instytucji nadzorczych, która koordynowałaby proces zwalniania z wymagań.         

Dopytaliśmy respondentów, czy teoretycznie można dokonać zafałszowania wymagań 
regulacji. Zasygnalizowano następujące możliwości:      

• manipulacja i rozkalibrowanie urządzeń pomiarowych 
• wartości mierzone zostają podmienione przed wprowadzeniem do protokołów 
• tabliczka znamionowa oraz protokół pomiarowy może być podmieniony 

…jednakże wszystkie takie czynności musiałyby się dokonać przed dostawą 
transformatora i tylko w przypadku zaniechania czynności sprawdzających przez 
przedstawiciela klienta. 
 
 
Wnioski 
 
Zdecydowana większość respondentów widzi potrzebę określenia jasnej strategii 
nadzoru rynku nad regulacją opartą na obowiązkowych lub dobrowolnych elementach, 
zależnych od typu transformatora i rodzaju jego zakupu, jednak praktyki takie nie mogą 
w znaczący sposób opóźniać procesu kontraktacji i realizacji zakupu transformatorów. 
Jednym z sugerowanych sposobów na uruchomienie takiego procesu może być 
procedura sprawdzenia dokumentacji i weryfikacji wstępnej w oparciu o masę 
transformatora. Inne sposoby to udział w pomiarach osób trzecich posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i upoważnienia, losowe pomiary sprawdzające, weryfikacja w 
miejscu zainstalowania przy użyciu uproszczonych metod pomiaru ale pod nadzorem 
właściwej instytucji nadzorczej.  

W kolejnym pakiecie roboczym projektu (WP3) dokonamy analizy, które z 
wymienionych powyżej opcji rokują najlepiej. Ważna jest też analiza procesu 
kontraktacji i realizacji dostawy, aby nadzór nie wydłużał znacząco tego procesu oraz, 
na co zwracają uwagę zwłaszcza duzi producenci, kwestia skupienia się na 
potencjalnie największym ryzyku niespełnienia wymagań a mianowicie 
transformatorach importowanych na Wspólny Rynek Europejski i logistyce tego 
procesu.             
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Development of Topic Title 
 
This paper was originally envisaged to be a simple explanation of observations of a 
specific failure mode primarily attributable to generator transformers caused by their 
mode of operation.  However, further developments and discussions quickly highlighted 
that the cause of the problem was most likely poor specification of the equipment, or 
more exactly the failure of the purchaser to fully acquaint the manufacturer with the 
intended operational loading profiles.  Couple this with the knowledge that transformers 
are (or were at least historically) highly reliable devices, any changes in operational 
profiles would have been made oblivious to the likely effect on the transformer. 

Further thought identified that the failure mode would be equally an issue for any user 
who had regular major load swings on their units on a regular basis, e.g wind farm 
connections, major industrial users etc.  

This topic therefore follows on with the Euro TechCon “procurement” theme and 
examines the fundamental need for the purchaser to clearly advise the manufacturer 
exactly how it is envisaged that the transformer will be operated over its complete life 
cycle. 
 
 
Introduction 
 
Transformers in the UK and elsewhere in the world are generally specified to be in 
accordance with the international standard IEC 60076-X and many purchasers simply 
assume that all they need to do is to specify this standard and they will get the 
transformer they want.  The specific requirements of the purchasers are many and 
varied and there is a misunderstanding on what the standard really does. 

What the IEC 60076 series of documents does is to provide the foundation of the basic 
parameters of the transformer and the purchaser is then required to build on this 
foundation with their own purchases specifications, be they national or company wide.  
This is to a large degree reasonably well understood and most purchasers are aware 
that they need to specify parameters such as voltage ratio, rated power, impedance 
and tapping range.  These parameters are needed by the transformer designer to allow 
him (or her) to design a suitable transformer. 

The one issue that is fundamental to the long and safe operation of the transformer and 
which is often, if not always overlooked is the mode of operation which the purchaser 
intends to apply to the transformer.  The omission of this data leaves the designer 
without critical information as to what service the transformer is intended to experience 
and can leave the transformer open to early life failure.  Whilst this may not be a major 
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issue for many transformers purchased, there will be some types where it is perhaps 
the most critical information of all.  

One weakness in IEC 60076-X which does nothing to assist here is that the standard 
assumes that the key parameters for test are steady state and only recently has 
addressed some more dynamic parameters such as the issue of frequent energisation.  
Nothing is included in the current standards about frequent sudden loading and how 
the transformer should be designed to cater for this, e.g. a transformer loaded suddenly 
to near rated power for short periods of time, perhaps on a daily basis.  This includes 
many industrial applications, wind turbine transformers and all sizes of generator 
transformers operating on some form of shift cycle. 

This paper examines the issue of operational mode induced failures in power 
transformers. 
 
 
Background 
 
A number of generator and other critical transformers have failed in recent years 
sooner than would normally be expected.  In the mid noughties failures of this type 
were often attributed to copper sulphide even where there was no direct proof of 
copper sulphide being the primary cause of the failure.  Simply copper sulphide was 
found in the winding, so it was assumed that this must have been the reason the 
transformer failed. 

Historically most of these transformers would have been specified on the basis of 
steady loadings, but in recent years the whole mix of generation has become so 
diverse that many generators run on some form of shift basis, comprising a number of 
hours per day, e.g. 8 hours or 12 hours. 

This change in operating practice without the correct design of transformer can lead to 
thermal issues within the windings of the transformer.  Prudent operators are aware of 
this and will arrange for oil pumps to be running before the transformer is loaded and 
this applies to most of the largest water cooled GSU’s with the OFWF designation.  
However, many of the smaller transformers, particularly those associated with the 
generation of CCGT stations constructed from the early 1990’s, have not been 
equipped with pumps or perhaps have pumps that are controlled by the thermal image 
devices. 

Furthermore, many smaller transformers have been purchased from manufacturers 
who are normally used to supplying distribution system type transformers which 
operate on a different loading cycle.  Also many of these transformers have been 
sourced in the last twenty years or so with designs that are ONAN and rely on the 
natural thermo siphon effect of the oil through the windings. 
 
 
The Operational Regime Failure Mode 
 
It has become clear in the recent months that some transformers may have failed due 
to a persistent low temperature thermal fault which, over time, leads to insulation 
ageing and eventually dielectric failure.  Such faults can be easily identified through the 
application of dissolved gas analysis.  However the interpretation of such analyses 
does not include any advice on the operation of the transformer. 

The case of a two shifting small generator transformer with ONAF cooling will now be 
considered.  Assume that this transformer is running at near full load for 12 hours 
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followed by 12 hours at no load.  Consider now what is happening in the windings at 
the hottest spots during this operational cycle.  Also assume that where pumps are 
fitted to the transformer, these are controlled in the traditional manner using winding 
temperature indicators which use the top oil temperature in conjunction with load 
information to control the cooling systems. 

1. The transformer is loaded at close to rated power when cold and the oil is static.  
The windings begin to heat up quickly but the oil mass only heats up in the area of 
the winding and due to the effect of mass, the oil flow is largely restricted.  This 
means that for the first minutes of operation, there is effectively no cooling of the 
transformer windings.  Due to the short time constant of the copper (around 10 
minutes) and the long time constant of the oil (around 2 to 3 hours) the lack of 
cooling means that the winding hot spot temperature overshoots the steady state 
value for a period of many minutes and will remain above the steady state value 
until the oil flow is fully established. 

2. Winding hot spot temperatures are likely to reach elevated temperatures which 
may be as high as 200 °C for a period of minutes and falling slowly back to the 
steady state value after a period of an hour or two. 

3. The question is often asked, why then does the forced cooling not operate?  The 
answer is that this is often controlled by the winding temperature indicators based 
on the top oil temperature incremented to some extent by load information.  During 
the first periods of time, the top oil temperature remains cool and so if this is the 
driver for the cooling, it does not operate. 

The same situation will occur on a transformer with ONAN designation which is 
operated in the same manner.  The cooling efficiency is only established when the oil 
flow is at the design value but this takes a significant period of time during which the 
transformer windings will be overheated.  This is likely to be a potential issue over time 
for wind farm generator transformers which are oil filled and operate in ONAN mode. 
 
 
The IEC Thermal Model and Accelerated Ageing 
 
The thermal model used in IEC 60076-2 assumes that normal ageing occurs at an 
average hot spot temperature of 98 °C.  For every 6 °C above this figure the ageing 
rate doubles.  It should be noted that this fact, and the model of hot spot as shown in 
figure 1 are steady state conditions and its application to dynamic changing conditions 
may not be correct.  Nevertheless, in the absence of anything else, the model will be 
applied to the condition being discussed to highlight the area of concern. 
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Figure 1: IEC 60076-2 Thermal Model 
 
If the winding hot spot reaches a temperature of 180 °C, then the ageing rate will be 
around 8000 times normal at this temperature. 

If for the period of start up the average hot spot temperature for a short period of 15 
minutes reaches 160 °C, then the life consumed in this 15 minute period will be roughly 
equivalent to 10 days normal life and this effect then dominates the ageing of the unit. 

Therefore if the daily start up consumes 10 days of life, then it can clearly be seen that 
after 5 years of such operation the transformer insulation life consumed would not be 
the 5 calendar years, but a value closer to 50 years. 

Even if for the period of start up the average hot spot temperature for a short period of 
15 minutes reaches 140 °C, then the life consumed in this 15 minute period will be 
roughly equivalent to 1.3 days normal life.  The total life consumed would then be 
roughly 2.3 days every day. 

The effect of the excessively high temperature will be to break down the oil producing 
the typical diagnostic gases of a low temperature thermal fault and this can be detected 
by routine DGA.  The question then is often what is the cause of this fault, and what 
can be done to remove it? 
 
 
What is the Solution? 
 
This ultimately depends on the design of the transformer and its application. 

One obvious answer is oil pumps with the correct control system!  The application of oil 
pumps to a transformer design is critical where there is a need to move the oil around 
the transformer when the thermo siphon effect is not present as with the sudden 
loading situation. 

It is not sufficient to just fit the pumps with traditional controls from thermal modelling 
equipment.  It is necessary to ensure that the pumps are either always running or 
controlled by the loading regime. 
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However, retrofitting oil pumps to a transformer which was never designed for pumped 
oil flow may well create more problems than it solves.  Yes the top oil temperature will 
be lower (steady state value), but the pump is unlikely to increase the flow of oil 
through the windings as there is likely to be no oil seals to ensure this. 

In some cases fitting oil pumps can lead to the oil flow through the windings by the 
thermo siphon effect being disturbed by the oil flow around the active part caused by 
the pumps which then leads to reduced cooling efficiency and a faster ageing rate.  
The added pump may appear from the monitoring to have reduced top oil temperature 
but in reality the winding hot spot temperature may have increased. 
 
 
Are there any Problems with Continuous Running of Pumps? 
 
This is a very good question but there are a number of equally good answers.  There 
are essentially two reasons why this is may not be considered to be a good idea.   

The first is the risk of pumping cold oil at relatively high speed around the transformer 
leading to static electrification of the oil and subsequent dielectric failure as was 
observed in the 1970’s and 1980’s.  Whilst a risk, this failure mode is largely 
unobserved and is, in reality, not a major issue except in shell type transformers where 
the oil flow rates need to be much higher due to the different winding configurations.  
Modern large transformer designs, particularly of the core type, utilise oil flow rates well 
below the levels where the risk of static electrification arises. 

The second is that running pumps when not necessary means incurring the additional 
loss of driving the pump.  However, calculations made for a generator transformer fitted 
with three independent 50% rated cooling systems with any two capable of meeting the 
transformer rating has demonstrated that by running all three cooling systems 
continuously the saving in losses incurred is much greater than the loss incurred by 
running the additional pump when the load is high.     

Where pumps are run on a continuous basis then the transformer will be over cooled.  
There are two benefits of this.  One is that the life of the insulation system will be 
extended, and the other is that the overall lower operating temperatures will mean that 
the load losses will be reduced.   

Where pumps are set to be controlled by thermal models then the operational mode 
should be carefully considered depending on the load profile expected. 

There is also the question of reliability of pumps, but experience in the UK shows that 
this type of pump is normally highly reliable.   
 
 
Where is ONAN/ONAF Specification Appropriate? 
 
In the last twenty years or so there has been a move away from the fully pumped UK 
designs to European designs that are ONAF or even straight ONAN designs.  There is 
at least one major European utility that insists that even the largest transmission class 
transformer shall be ONAN on the grounds of simplicity and reduced maintenance 
requirements. 

This type of transformer is particularly suited to traditional transmission and distribution 
networks where loading is slowly variable and where transformers tend to operate in 
pairs at typical peak substation loads of around 90% of the rating.  In practice, this 
means that the average loading of this type of transformer is between 20 and 35% of 
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nameplate rating and only during exceptional circumstances are they subjected to 
sudden additional loads during fault outages.  Even then the additional load is a 
doubling of what the transformer is currently experience and not the sudden application 
of almost full load. 

At even 20% of rated power there is some oil flow caused by the ONAN rating and the 
thermo siphoning of the oil through the windings, so when a sudden increase in load 
occurs the oil flow established is capable of limiting the hot spot temperature rise to a 
lower value than observed when sudden full load is applied.  Furthermore, this type of 
event is seen on these transformers infrequently. 
 
 
Where is ODAF/ODWF Specification Appropriate? 
 
Where the transformer is anticipated to be switched from no load (or very light load) to 
near to full load on a frequent (e.g. daily) basis then this design of transformer needs 
some means of moving the oil through the windings before the thermo siphoning effect 
is established by natural means.  This means that an oil pump is required.  How the 
pump should be controlled will be discussed in a later section of this paper. 

It is recommended that oil pumps should be specified as standard in the following 
transformer types: 

• Generator step up transformers (where the GSU will or could be subjected to shift 
operation). 

• Industrial transformers where the load is applied frequently to a cold transformer. 
 
 
Cooling Control Systems 
 
Cooling control systems generally assume that the temperature of the top oil is a key 
reason for switching on the cooling although more modern electronic temperature 
controllers can react to sudden load increase.  Indeed National Grid identified this issue 
around fifteen years ago where it was accepted that a transformer operating below its 
ONAN rating without forced cooling was suddenly loaded close to nameplate rating.  It 
was considered that this condition led to a period of minutes where the winding hot 
spot could be “cooked” until the forced cooling switched on the pumps. 

Because of the problem of pump starting creating a pressure wave which could operate 
Buchholz surge protection pumps are fitted with soft start facilities.   

The specification of the cooling control systems should include a requirement for the 
cooling to be operated when the load is in excess of a specified percentage of the 
rating of the transformer such that the hot spot temperature is not exceeded during the 
period of poor oil flow.  The exact value of this is impossible to specify as this will be 
dependent on the individual transformer design and therefore the manufacturer is best 
placed to advise on this parameter. 

What is not acceptable is simply to leave cooling control to temperature settings based 
on the top oil temperature in the transformer.  
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Wind Turbine Transformers 
 
The small generator step up transformer attached to each wind turbine is also 
subjected to a similar issue of frequent loadings from no load to close to (or even 
above) rated power.  Where the transformer is oil filled, the design is generally ONAN 
where the tank design is specific to the need to install this transformer in a small space 
in the base of the tower.   

In the early days of wind power these transformers were standard distribution types 
and as a consequence of the higher than normal failure rate, a new dedicated standard 
has been produced (IEC 60076-16 due to be published late 2011 or early 2012).  This 
standard tries to address the issues that have been attributed to lead to the early failure 
of many transformers and to improve the reliability by focussing on the frequency of 
energisation, the thermal cooling aspects of the transformers environment and the 
harmonic and transient issues.  The new standard does nothing to address what is 
happening inside the transformer when sudden laod swings are experienced.  These 
type of transformers should be specified in the future to IEC 60076-16 (a new standard 
for this type of application).  However, specifiers and designers need to be aware of 
this type of failure mode and it may be prudent to request mitigation in the design such 
as the inclusion of high temperature insulation material in the windings.  Given the 
traditional design of these units it is impracticable to fit pumps to move the oil around. 

Fortunately many of these transformers (if not all) tend to be manufactured with foil 
windings on the LV and enamelled windings on the HV side.  The effect of the 
excessive temperature is therefore not as serious as it would be on traditional paper 
insulated windings.  However, specifiers of wind turbine transformers need to be aware 
of the effects of frequent sudden loading of the transformer from cold.  
 
 
Existing Transformers Subjected to Frequent Sudden Loading  
 
Whilst this paper deals primarily with getting the specification correct to ensure the 
transformer is designed properly to allow sudden frequent loading, there is the 
remaining question of what to do with in service transformers that have been working 
for some time.  Many of these may well be showing signs of low temperature thermal 
faults in the DGA signature and this could well indicate excessive ageing of the 
insulation. 

If the transformer is fitted with pumps, it is essential to ensure that the transformer was 
originally designed on the basis of pumps in order to eliminate a pump induced failure 
and thereafter to ensure that pumps either run continuously or are controlled by the 
loading of the transformer and not the top oil temperature. 

Where ONAN/ONAF transformers are in service there is a strong temptation to add 
pumps.  This is not necessary as a means of cooling, but the addition of pumps set up 
primarily to move the oil around the transformer with the aim of establishing the thermo 
siphon effect much quicker may be a good idea.  Adding pumps to assist cooling of this 
design type may have a detrimental effect and make the situation worse.  With tank 
attached radiators, it is very difficult to add pumps to establish the oil flow.  Major 
alterations of the transformer is required to insert manifolds between the tank and the 
radiators in order to add pumps.  However this will also change the whole thermal 
profile of the cooling and invalidate any temperature rise test previously carried out.  
Where pumps are added to establish the oil flow, it is recommended that these be 
controlled by an oil flow indicator which will stop the pump when the oil flow reaches a 
predetermined value. 
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There will be some transformer designs which cannot be arranged to mitigate the effect 
of this failure mode and in these cases the operator needs to establish the best method 
of loading the transformer more gently, however this will have an associated cost in 
terms of lost production.  Failure to address the situation will lead to premature end of 
life for the transformer.  In these cases it is vital to ensure that a “like for like” 
replacement is not made. 
 
 
Conclusions 
 
• Bad specification can lead to premature transformer end of life failure 
• Vitally important to tell the manufacturer exactly how the transformer will be used 

in terms of loading cycles 
• All generator transformers should be fitted with oil pumps 
• All other transformers suddenly loaded at or near nameplate from low or no load 

should be fitted with oil pumps 
• Cooling control system should be designed on the basis of the specified operating 

regime and where appropriate continuous pump running or load control of pumps 
should be adopted. 

• Fitting of pumps on existing transformers can often exacerbate pre existing thermal 
issues rather than addressing or correcting the problem. 
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W artykule przedstawiono przypadki uszkodzenia transformatorów w czasie prób w 
fabryce, w czasie ruchu próbnego i w eksploatacji, zarówno nowych jak i po naprawach – 
modernizacjach. We wszystkich przypadkach główną przyczyną było postępowanie 
rutynowe w nietypowych sytuacjach, brak przepływu informacji lub niezapoznanie się z 
dokumentacją techniczną. 

 
 

W czasie produkcji, prób i eksploatacji często spotykamy się z sytuacjami, kiedy  
z „niewytłumaczalnych” przyczyn występuje awaria lub sytuacja uniemożliwiająca 
dalsze prowadzenie rozpoczętego procesu. Po bliższej analizie jej przyczyn okazuje 
się, że zawiódł czynnik ludzki, nie zawsze bezpośrednio związany z przeprowadzanym 
procesem. Chociaż w wielu przedstawionych przypadkach głównym winowajcą była 
osoba odpowiedzialna za proces.  

Jednym z głównych przyczynków, a właściwie inspiracją do powstania tego 
artykułu jest pierwsza definicja w normie PN-EN 60076 -11:2006 pkt 3.1; poniżej 
podano jej oryginalne brzmienie. 
 

transformator suchy 
transformator, którego obwód magnetyczny i uzwojenia są zanurzone w cieczy 
izolacyjnej 

 
W tym momencie powstały wątpliwości, czym różni się transformator suchy od 

transformatora z dielektrykiem ciekłym. 
Skoro błędy zdarzają się w dokumentach normalizacyjnych, w których proces 

opracowania zaangażowanych jest kilkanaście osób (specjalistów technicznych, 
polonista oraz osoba odpowiedzialna za stronę formalną), a proces opracowania jest 
wieloetapowy i trwa około roku, to co dzieje się w czasie realizacji procesów 
przebiegających znacznie szybciej i nieweryfikowanych wielokrotnie w czasie ich 
trwania. 

Poniżej przedstawiono pięć przypadków niepowodzeń, których przyczyną jest 
bezmyślność lub niewiedza wykonawcy. Pierwsze dwa przypadki są typowymi, dosyć 
często powtarzającymi się błędami wykonawczymi; trzeci przypadek przedstawia 
wpływ czynników zewnętrznych na przebieg próby nagrzewania; kolejny przypadek 
przedstawia sytuację w której obawa przed awarią była jej przyczyną oraz ostatni  
- przypadek pożaru transformatora suchego, w którym ujawniło się wiele błędów  
w sztuce projektowania, sprzedaży i eksploatacji. 
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1. Uszkodzenie cewki transformatora suchego średniego napięcia  
w czasie próby napięciem doprowadzonym 

 
W czasie próby napięciem doprowadzonym transformatora 15,75 / 0,4 kV/kV 

uległa uszkodzeniu cewka górnego napięcia transformatora żywicznego, wykonanego 
w technologii żywiczno-rowingowej. Przebicie wystąpiło na czole cewki. Aby ustalić 
przyczynę uszkodzenia transformator zdemontowano, a uszkodzona cewkę przecięto 
w miejscu uszkodzenia rys. 1. W wyniku oględzin przekroju stwierdzono, że przyczyna 
awarii było niewłaściwe przesączenie izolacji szklanej żywicą. 
 

 
Rys. 1. Przekrój uszkodzonej w czasie próby napięciem doprowadzonym cewki GN 

transformatora żywicznego. 
 

Technologia wykonania cewki w technologii żywiczno-rowingowej wymaga od 
nawijacza cewki zwracania szczególnej uwagi na właściwe przesączenie żywicą 
izolacji szklanej, gdyż nie brak właściwego przesączenia żywicą jest najczęstszą 
przyczyną uszkodzeń tego typu transformatorów. 

Poniżej przedstawiono, celem przypomnienia jak wygląda proces nawijania 
uzwojenia w technologii żywiczno-rowingowej, dwa zdjęcia wykonane w czasie 
nawijania różnych uzwojeń: pierwsze z izolacja dobrze przesączona żywicą rys. 2. 
drugie z częściowo przesączono izolacją rys. 3. 
 

 
Rys. 2. Cewka w czasie nawijania z przesączoną izolacją szklaną. 
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Rys. 3. Cewka w czasie nawijania z częściowo przesączoną izolacją szklaną. 

 
Po nawinięciu uzwojenie jest zapiekane a następnie zdejmowane z szablonu  

i przygotowywane do montażu na rdzeniu. 
W tym przykładzie przyczyną problemów było niedotrzymanie reżimu 

technologicznego przez pracowników nawijalni. 
 
 
2. Niewłaściwe wyprowadzenie odpływów uzwojenia GN(110 kV)  

w olejowym transformatorze mocy 
 

W czasie prób napięciem udarowym transformatora 25 MVA w wykonaniu 
specjalnym o typowo zaprojektowanym rozwiązaniu układu izolacyjnego pomiędzy 
uzwojeniem SN (30kV) i uzwojeniem GN (110 kV), uzyskano następujące wyniki: 

Zacisk 1N – napięcie udarowe 325 kV, udar pełny 1,2/50 – wynik pozytywny, 
Zacisk 1U – napięcie udarowe 550 kV, udar pełny 1,2/50  – wynik pozytywny, 
Zacisk 1V – napięcie udarowe 550 kV, udar pełny 1,2/50  – wynik negatywny, 
Zacisk 1W – napięcie udarowe 550 kV, udar pełny 1,2/50  – wynik negatywny. 

W czasie prób rejestrowano kształt napięcia udarowego i prądu przenoszonego. 
Na rys. 6. przedstawiono zarejestrowane przebiegi na fazach 1V i 1 W. Uszkodzony  
w czasie prób transformator zdemontowano w celu znalezienia miejsca przebicia  
i naprawy uszkodzonego układu izolacyjnego. 
 

  
Rys. 4 i 5. Widok miejsca uszkodzenia. 

 
W czasie prób nastąpiło przebicie pomiędzy odpływem SN, a pierścieniem 

potencjalnym uzwojenia GN.  
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Przyczyną uszkodzenia transformatora było wyprowadzenie odpływów SN 
przez otwory wycięte w izolacji kątowej i pierścieniach izolacyjnych. 
 

 
Rys 6. Zarejestrowane wyniki próby udarowej na fazie 1V i 1U 

 
Naprawa uszkodzeń obejmowała wykonanie nowych pierścieni potencjalnych 

GN i SN z pogrubioną izolacją na wszystkich 3 fazach, zmianę sposobu 
wyprowadzenia odpływów uzwojenia SN oraz wzmocnieniu izolacji w strefie 
wyprowadzeń GN i SN poprzez założenie dodatkowego segmentu izolacyjnego. 
Zmiany wprowadzone w układzie izolacyjnym pokazano na rys. 7 i 8. 
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Rys. 7 i Rys. 8. Układ izolacyjny i odpływy SN w czasie montażu po naprawie. 

 
Przyczyną uszkodzenia transformatora w czasie prób było takie rozwiązanie 

wyprowadzenia odpływów SN, w którym odległość izolacyjne odpływu SN i pierścienie 
potencjalnego uzwojenia GN była zbyt mała, a przebita izolacja kątowa nie chroniła 
odpływów. 
 
 
3. Wpływ warunków otoczenia na próbę grzania dławika zwarciowego. 

 
Na Rys 9. przedstawiono przykładowe zdjęcie 3 

fazowego dławika zwarciowego. Jak widać na 
załączonym rysunku izolacją w tego typu dławikach jest, 
poza cienką warstwą farby antykorozyjnej, powietrze. 
Duże dławiki wykonywane są w wyższych klasach 
temperaturowych (F i H). W jednym z zakładów, ze 
względu na gabaryty, przeprowadzono próbę grzania 
jednej cewki dławika zwarciowego 5000 A wykonanej  
w klasie termicznej H. W pierwszym podejściu próba 
przeprowadzana była laboratorium zakładowym 
zlokalizowanym w jednej z hal produkcyjnych o układzie 
zbliżonym do amfilady, w godzinach porannych. W tym 
czasie w zakładzie trwała normalna produkcja, 
dostarczane były materiały i wysyłane produkty. Oprócz 
tego w bezpośrednim sąsiedztwie dławika przebywało 
kilka osób: prowadzący próbę, obserwatorzy z ramienia 
IEN, przedstawiciele nabywcy dławika oraz osoby 
odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo na terenie 
zakładu. Brak stabilnego napięcia zasilania również nie 
ułatwiał wykonania próby. Sytuacja ta doprowadziła do 
wystąpienia różnorodnych zjawisk związanych  
z wymiana ciepła i uniemożliwiła uzyskanie stanu 
termicznie ustalonego zdefiniowanego w normie PN-EN 
60076-11. Niemniej uzyskane wyniki satysfakcjonowały 

nabywcę dławika, a stan termiczny dławika (wahania temperatury ok. 3°C)uznał za 
stan ustalony – rys. 10. Temperaturę uzwojenia wyznaczono metoda rezystancyjną. 
Ponieważ dokładność zastosowanej metody była mała oszacowana na ok. ± 3°C,  
a wyliczony na podstawie szacowań przyrost temperatura uzwojeń praktycznie 
pokrywał się z dopuszczalnym (125 K). Próbę powtórzono w innym terminie w porze 
nocnej z udziałem tylko 3 osób, 2 prowadzących próbę i przedstawiciela IEN. W tych 

 
Rys. 9. Dławik zwarciowy 
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warunkach bez problemu uzyskano stan ustalony wymagany przez normy oraz 
pozytywny wynik próby. Poniżej przedstawiono zarejestrowane przebiegi nagrzewania 
wykonane w pierwszym i drugim podejściu. 
 

 
Rys. 10. Przebieg procesu nagrzewania cewki w pierwszym terminie 

 

 
Rys. 11. Przebieg procesu nagrzewania w drugim terminie 

 
W tym przypadku nie byłoby konieczności powtarzania próby gdyby na polu 

probierczym znajdowała się  ograniczona liczba osób i ograniczono by ruch związany  
z funkcjonowaniem zakładu na 1,5 h przed zakończeniem próby. 
 
 
4. Wymiana przełączników zaczepów w miejscu zainstalowania 
 

W transformatorze I grupy o napięciu GN 220 kV po ok. 7 latach od modernizacji  
w zakładzie produkcyjnym dokonano wymiany 3 jednofazowych podobciążeniowych 
przełączników zaczepów w miejscu zainstalowania transformatora. Wymieniono przełączniki 
typu typu RP na przełączniki typu VACUTAP w celu zwiększenia przeciążalności 
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transformatora. Połączenia zostały wykonane prawidłowo, a wyniki pomiarów podstawowych 
dały podstawę do załączenia transformatora po napięcie. W czasie ruchu próbnego w stanie 
jałowym wystąpiło zwarcie zarejestrowane przez zabezpieczenia. 
 

Rys. 12. Przebieg czasowy prądów fazowych w uzwojeniu 110 kV w czasie zwarcia. 
 

Rys. 13. Przebieg czasowy napięć przewodowych w uzwojeniu 110 kV w czasie zwarcia. 
 

 
Rys. 14. Przebieg czasowy prądów fazowych w uzwojeniu 220 kV w czasie zwarcia. 

 

 
Rys. 15. Przebieg czasowy napięć przewodowych w uzwojeniu 220 kV w czasie zwarcia. 
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Prace remontowe polegały na wymianie ppz na przełącznik o innej konstrukcji  
i innego producenta, dający możliwość większego przeciążenia transformatora. Na 
skutek tych zmian minimalne odstępy izolacyjne pomiędzy odpływami sąsiadujących 
przełączników uległy zmniejszeniu (fot. 1 i 2) o około 40-45 mm tj. do ok. 55-60 mm. 
 

  
Rys. 16. Usytuowanie odpływów i odległości 

między fazowe w obrębie przełącznika 
zaczepów przed wymianą. 

Rys. 17. Usytuowanie odpływów i odległości 
między fazowe w obrębie przełącznika 

zaczepów po wymianie. 
 

Jak wynika z przekazanych fotografii w przestrzeni pomiędzy przełącznikami 
umieszczono dwie bariery preszpanowe o grubości 2 mm, dotykające odpływów 
uszkodzonych faz (Rys.18). 
 

 
Rys. 18. Widok bariery preszpanowej pomiędzy fazami A i C przełącznika zaczepów. 
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Poczynione na podstawie dostarczonych zdjęć obserwacje sugerują, że odstęp 
izolacyjny pomiędzy odpływami fazy A i C na podejściu do klatek wybieraków ppz był 
zbyt mały. Aby tę hipotezę potwierdzić lub obalić przeprowadzono obliczenia rozkładu 
natężenia pola pomiędzy uszkodzonymi odpływami, metodą elementów skończonych, 
przy użyciu programu POLE. 
 

 
Rys. 19. Oszacowanie minimalnego odstępu między odpływami. 

 
Na podstawie zdjęcia Rys. 19 i dokumentacji konstrukcyjnych innych jednostek 

o takiej samej mocy, przyjęto następujące wymiary:  
• Średnica zewnętrzna linki Φ 14 mm; 
• Jednostronny przyrost izolacji 5 mm; 
• Bariery preszpanowe ≠2 mm bezpośrednio dotykające odpływów; 
• Odstęp pomiędzy żyłami miedzianymi odpływów X = 60 mm, Y = 109 mm; 
• Względna przenikalność dielektryczna oleju 2,2; papieru 3,5 i preszpanu 4,5; 

Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunkach 20 i 21. Obliczone maksymalne 
natężenie pola w izolacji papierowej odpływu w zastosowanym układzie wynosi 
2,47 kV/mm, w układzie bez barier jest nieco niższe i wynosi 2,36 kV/mm. Obie  
W takim obszarze wartość ta nie powinna przekraczać 2 kV/mm. Wynika to z faktu, że 
przy natężeniu pola powyżej 4 kV/mm w czasie próby napięciem indukowanym 
powoduje wystąpienie silnych wyładowań niezupełnych, które uszkadzają izolację. 

Rozpatrywany autotransformator remontowany był na stanowisku pracy 
jesienią, kiedy wilgotność powietrza jest duża. Odpływy transformatora były 
dopasowywane do nowego podobciążeniowego przełącznika zaczepów (skracane, 
przedłużane i doizolowanie suchym nieimpregnowanym papierem). Operacja ta mogła 
spowodować wniknięcie wilgoci i powstanie pęcherzyków gazu w papierze, osłabiając 
ją. Ponadto zastosowane bariery nie tylko pogorszyły rozkład natężenia pola, ale 
również utrudniły lub wręcz uniemożliwiły usunięcie wilgoci, powietrza i ewentualnych 
zanieczyszczeń stałych z powierzchni odpływów (np. drobnych fragmentów izolacji 
celulozowej) w czasie obiegowego uzdatniania oleju (odgazowanie i usunięcie 
zanieczyszczeń stałych oraz wody). Spowodowało to dalsze lokalne osłabienie izolacji  
i zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zwarcia. 
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Rys. 20. Rozkład natężenia pola obrębie 
uszkodzonych odpływów klatki wybieraków 

Rys. 21. Rozkład natężenia pola obrębie 
uszkodzonych odpływów przyłączonych do 

klatki wybieraków bez barier. 
 

Przyczyną awarii było złe założenie barier izolacyjnych, pogorszyło rozkład pola  
w newralgicznym obszarze i stworzyło w tym obszarze strefy bez swobodnego 
przepływu oleju. 
 
 
5. Pożar transformatora suchego 
 

Po pożarze dostarczono transformator suchy, w celu przeprowadzenia oceny 
jego stanu technicznego. Na transformatorze umieszczona była tabliczka znamionowa 
Rys. 22. Nie wszystkie zapisy na tabliczce znamionowej są zgodne z normami IEC 
60076-1 i IEC 60076-11. Oznaczenie klasy izolacji „24” nie występuje w żadnej z norm 
transformatorowych, w tej rubryce powinno być umieszczone oznaczenie literowe, 
oznaczające temperaturową klasę izolacji, w tym przypadku litera „B” lub „F”. 

W rubryce – kl. klimat. – wpisano symbole E2 C2 F1, które zgodnie z IEC 
60076-11 oznaczają: 

E2 – Klasę środowiskową – to oznaczenie informuje, że transformator może 
pracować w środowisku gdzie występuje częsta kondensacja i/lub duże 
zanieczyszczenie. 

C2 – Klasę klimatyczną – oznacza, że transformator może pracować  oraz można 
go transportować i magazynować w temperaturze otoczenia nie niższej niż –
25°C. 

F1 – Klasę palności – informuje, że istnieje niebezpieczeństwo pożaru 
transformatora. Wymaga się zastosowania materiałów o ograniczonej 
palności. Należy zminimalizować emisję trujących substancji i 
nieprzeźroczystych dymów. 

Zgodnie z IEC 60076-11 kwalifikacja powinna być potwierdzona odpowiednimi 
próbami (próba specjalna)a dostawca powinien dysponować protokołami z tych prób. 
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Rys. 22. Tabliczka znamionowa 

 
Dokumentacja techniczno-ruchowa nie przywołuje norm IEC, przywołuje 

natomiast normy CEI i D.P.R. 
W pkt. 3 DTR napisano: „Transformatory przeznaczone są do instalacji  

w pomieszczeniach zamkniętych, w czystej suchej atmosferze, istnieje konieczność 
zagwarantowania temperatury minimalnej. W przypadku instalacji poza komorą 
transformatorową, konieczne jest umieszczenie transformatora w obudowie 
zapewniającej stopień ochrony minimum IP40.” Oznacza to, że obudowa musi 
zabezpieczać transformator przed dostępem ciał stałych o średnicy większej niż 1 mm. 

Punkt 4 DTR określa zakres temperatur otoczenia w jakich transformator może 
pracować: „temperatura powietrza chłodzącego nie może przekraczać +40°C, a także 
nie może być niższa niż -5°C.” 

W punkcie 5 DTR czytamy:  
„Zakresy temperatur roboczych, w zależności od klasy izolacji są następujące:  
B – od -5 °C  do 120 °C 
F – od -5 °C  do 140 °C. 
Konieczne jest zastosowanie monitorowania temperatury. W tym celu należy dołączyć 
sondy temperatury (dostarczane wraz z transformatorem) do przekaźnika 
zabezpieczającego o progach zadziałania zależnych od klasy izolacji: 
Klasa B: alarm 100 °C; wyłączenie 120 °C 
Klasa F: alarm 120 °C; wyłączenie 140 °C.” 

Zgodnie z IEC 60076-11: 2004, przywołanej na tabliczce znamionowej 
oznaczenia literowe klas izolacji odpowiadają następującym maksymalnym 
temperaturom układy izolacyjnego w °C: 

Klasa E : do 120 °C 
Klasa B : do 130 °C 
Klasa F : do 155 °C. 

W czasie oględzin zewnętrznych zaobserwowano: 
• Wypalenie izolacji krańcowej uzwojeń DN 
• Ubytki w izolacji uzwojeń GN 
• Stopienie i częściowe wypalenie izolacyjnych elementów prasujących 
• Wypalenie śruby ściągającej dolne jarzmo. 
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Rys. 23. Widoczne uszkodzenia izolacji uzwojeń fazy B.  

Podobne uszkodzenia zaobserwowano w pozostałych fazach. 
 

W czasie demontażu uzwojeń zauważono dalsze uszkodzenia izolacji i rdzenia 
oraz zastosowanie niewłaściwych materiałów izolacyjnych: 
• Wypełnienie czół uzwojeń DN preszpanem. 

Należy zwrócić uwagę, że podczas demontażu transformatora stwierdzono 
obecność izolacji celulozowej (preszpanu nie impregnowanego lakierem)  
w bezpośrednim kontakcie z uzwojeniem, zgodnie z deklaracjami producentów 
preszpanu (tektury elektrotechnicznej), jest to izolacja klasy A (105 °C).  
W rozpatrywanym transformatorze preszpan zastosowany został do wypełnienia czół 
uzwojenia DN, więc pracował w obszarze najwyższych temperatur uzwojenia DN. 
• Przegrzanie izolacji warstwowej 
• Przegrzanie izolacji do rdzenia 
• Stopienie szklanych taśm prasujących rdzeń 
• Termiczną degradację elementów izolacji cięgien spinających górne i dolne jarzmo 

rdzenia 
• Korozję blach rdzenia w dolnych pachwinach w oknie nad upaloną śrubą 

prasującą 
• Na trzeciej kolumnie silna korozja krawędzi blach kolumny w połowie jej wysokości 
• Wypalenia w pierwszym i drugim zwoju od rdzenia uzwojenia DN skrajnej fazy 

przy upalonej śrubie jarzmowej 
• Wypalenia ww. uzwojeniu obejmują odcinek pomiędzy krawędzią odpływu,  

a najbliższą w stosunku do odpływu, krawędzią najszerszego pakietu skrajnej 
kolumny, może to świadczyć o zbyt słabej izolacji uzwojenia DN do rdzenia 

• Odcinkami ostre krawędzie wewnętrznego odpływu DN ww. fazy na styku  
z pierwszym zwojem, mogły spowodować mechaniczne uszkodzenie izolacji 
zwojowej  

• Zwęglona izolacja na śrubach prasujących górne jarzmo, przechodzących przez 
rdzeń 
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Rys. 24. Widoczne fragmenty nadpalonego preszpanowego wypełnienia czół uzwojenia  DN, 

dół uzwojenia. 
 

 
Rys. 25. Widoczne stopienie materiału przewodzącego uzwojenia DN skrajnej fazy.  

W miejscu styku z krawędzią środkowego pakietu blach kolumny. 
 

 
Rys. 26. Uszkodzenia izolacji uzwojeń GN. 
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Rys. 27. Brak głębokich wypaleń w izolacji uzwojenia GN skrajnej fazy. 

 

 
Rys. 28. Brak głębokich wypaleń w izolacji uzwojenia GN fazy B 

 

 
Rys. 29. Widoczne wypalenie w pierwszym od rdzenia zwoju uzwojenia DN. 

 

Miejsce styku 
z rdzeniem 

Miejsce zwarcia 
zwojowego 
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W typ przypadku komentarz jest niepotrzebny i musiały by paść poważniejsze 
zarzuty niż bezmyślność. 
 
 
WNIOSKI 
 
• Aby zapobiegać podobnym sytuacją w przyszłości należy prowadzić ustawiczne 

szkolenia dotyczące umiejętności czytania dokumentacji technicznej przez osoby 
bezpośrednio wykonujące naprawy i montaże; 

• Zadbać o wyższy szczebel techniczny umożliwiając mu ciągłe poszerzanie wiedzy, 
• Nie robić niczego bezmyślnie. 
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