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TENDENCJE ROZWOJOWE W MONITORINGU ON-LINE
TRANSFORMATORÓW MOCY

DEVELOPMENT TRENDS IN ON-LINE MONITORING
OF POWER TRANSFORMERS
Wiesław Gil
MIKRONIKA

Streszczenie:
W Polsce pracuje około 80 systemów monitoringu dużych transformatorów mocy,
zaprojektowanych w oparciu o jednakowe wytyczne, opracowane przed dziesięcioma laty i
zmieniane jedynie w niewielkim zakresie. Obecnie są dostępne specjalizowane urządzenia o
znacznie większej funkcjonalności, stosowane do monitorowania poszczególnych komponentów
transformatora. Rozwój architektury systemów przekłada się na tworzenie rozwiązań o
charakterze korporacyjnym, umożliwiających implementację metod statystycznej oceny stanu
monitorowanych urządzeń. Pojawiają się także możliwości realizacji nowych funkcjonalności, jak
analiza DGA w trybie on-line, dokładniejsze szacowanie zawilgocenia izolacji stałej, lepsza
ocena stanu izolatorów przepustowych, które wynikają z wdrażania nowych rozwiązań
technicznych i rozwijania stosowanego aparatu matematycznego. Implementacja złożonych
funkcji analitycznych i wzrost ilości gromadzonych danych wymaga wstępnej obróbki,
składowania i udostępniania danych. Coraz istotniejsze są także czynniki związane
z bezpieczeństwem informatycznym systemów. Powyższa tematyka znajduje swe
odzwierciedlenie w dyskusjach na różnych konferencjach i specjalistycznych forach, na przykład
grupy roboczej CIGRE WG-44 „Transformer Intelligent Condition Monitoring”. Byłoby zatem
wskazane rozważenie gruntowniejszej nowelizacji specyfikacji technicznej, według której są
budowane i wdrażane systemy monitoringu transformatorów.
Słowa kluczowe:
Monitoring on-line transformatorów, algorytmy wnioskowania, bezpieczeństwo systemów.

1.

Systemy monitoringu transformatorów w Polsce

Obecnie w Krajowym Systemie Przesyłowym (KSP) pracuje około 80 systemów
monitoringu transformatorów mocy, których właścicielem i użytkownikiem jest operator
systemu przesyłowego. Lokalizację i połączenia komunikacyjne tych systemów,
pochodzących w zasadzie od jednego dostawcy, pokazuje rysunek nr 1.
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Rys. 1. Systemy monitoringu transformatorów on-line w Polsce

Wdrożone systemy posiadają jednolitą strukturę i funkcjonalność. Tworzono je
i wdrażano według specyfikacji technicznej [1], której opracowanie stanowi bezsporne
osiągnięcie grupy specjalistów zajmujących się tą tematyką po roku 2000. Od chwili
powstania, specyfikację tę poddawano jedynie niewielkim korektom.
Podstawową część systemu stanowi serwer w konfiguracji redundantnej, do
którego poprzez łącza światłowodowe są podłączone 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, monitorujących podzespoły transformatora. Można wśród nich wymienić:
sterownik układu chłodzenia; monitoruje pracę układu chłodzenia i autonomicznie
steruje chłodzeniem transformatora,
układ monitorowania przełącznika zaczepów; rejestruje przebiegi mocy napędu
przełącznika zaczepów i porównuje z przebiegiem odniesienia (tzw. „fingerprintem”);
rejestrowane są także sygnały dwustanowe, obrazujące pracę PPZ,
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.
Serwer systemu gromadzi dane i realizuje zaimplementowane algorytmy
wnioskowania o stanie transformatora. Wykryte usterki, a także przejawy degradacji
poszczególnych komponentów monitorowanej jednostki, są sygnalizowane w serwerze
systemu i opatrzone podpowiedziami eksperckimi, sugerującymi podjęcie odpowiednich
czynności. Informacje są także przekazywane do systemu dyspozytorskiego za pomocą
ostrzeżeń i alarmów, opracowanych przez grupę inżynierów wdrażających systemy. Ich
zakres i treść - w uzgodnieniu z operatorem KSP – odpowiednio pogrupowano
i dostosowano do kompetencji służb dyspozytorskich. Takie rozwiązanie udało się
wprowadzić mimo początkowo powszechnej opinii, że system monitoringu transformatora
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musi być w pełni autonomiczny wobec systemu SCADA. Dokładniejsze opisy wdrażanych
systemów można znaleźć na przykład w publikacjach [2], [3].
W ciągu kilkuletniej eksploatacji systemy wielokrotnie sygnalizowały niesprawność
przełącznika zaczepów i problemy z układami wykonawczymi układu chłodzenia.
Dwukrotnie zarejestrowano objawy degradacji izolatorów przepustowych, które były
rekomendacją do ich wymiany, a także zidentyfikowano uszkodzenie przekładnika
napięciowego, z którym współpracuje układ monitoringu. Systemy te bezspornie
dostarczają cennych informacji o bieżącym stanie transformatora i spodziewanych
zagrożeniach.
Wszystkie systemy mają wbudowane mechanizmy autodiagnostyki i diagnostyki
zainstalowanych komponentów. Dzięki tej funkcjonalności system dostarcza informacji nie
tylko o stanie monitorowanego transformatora, ale także o podzespołach i urządzeniach
systemu monitoringu. Na bieżąco sygnalizowane są sporadyczne uszkodzenia
koncentratorów danych, sterowników układu chłodzenia, układu do monitorowania
przełącznika zaczepów. W tym kontekście należy stwierdzić, że ciągle nie jest rozwiązany
problem wiarygodności wskazań i podwyższonej awaryjności urządzeń do monitorowania
zawartości wody i gazów w oleju. Na rysunku 2 pokazano przykładowy przebieg danych,
odczytany z uszkodzonego urządzenia tego typu. Zaznaczono okresy czasu, w których
urządzenie pracowało poprawnie, narastały zakłócenia w pracy oraz moment, w którym
układ przestał pracować.

Rys. 2. Zapis z systemu monitoringu uszkodzenia analizatora zawartości gazów i wilgoci w oleju

2.

Zmiany w strukturze systemów

Niekiedy zakłada się, że instalacja „inteligentnego urządzenia” (IED)
monitorującego na przykład zawartość wilgoci i gazów w oleju lub układu monitorowania
izolatorów przepustowych jest tożsama z instalacją systemu monitorowania
transformatora. Taki pogląd najczęściej prezentują producenci i dostawcy tych urządzeń.
Jeśli dodatkowo sygnały z tego IED są wprowadzone do systemu stacyjnego
(SCADA), tak jak pokazuje rysunek 3 oraz są pokazane na ekranie monitora, na przykład
łącznie z temperaturami rdzenia i górnej warstwy oleju, to uznaje się monitoring danego
transformatora za całkowicie wystarczający. Oczywiście nie należy dezawuować takiego
podejścia. Z powodzeniem może ono być stosowane, szczególnie dla mniejszych
jednostek lub przy ograniczonym budżecie. Ważne jednak, aby zainstalowane urządzenia
posiadały zdalny dostęp i umożliwiały przyszłą integrację w ramach bardziej
rozbudowanego systemu.
TENDENCJE ROZWOJOWE W MONITORINGU ON-LINE TRANSFORMATORÓW MOCY
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Rys. 3. Inteligentne urządzenie monitorujące podzespół transformatora

Rozwój techniki i spadek cen prowadzi do większej oferty specjalizowanych
urządzeń monitorujących. Pojawiają się nowe rozwiązania, dedykowane do
monitorowania izolatorów przepustowych, przełącznika zaczepów, nadzoru układu
chłodzenia. Zwiększa się ilość dostępnych danych przy jednoczesnej niemożności
rozbudowy oprogramowania w systemach SCADA. Pociąga to za sobą „konieczność
przekształcania danych w informacje”, czyli wprowadzenia systemów eksperckich,
łączących dane z różnych źródeł i przekształcających je według coraz bardziej
zaawansowanych algorytmów. Te zadania z powodzeniem realizuje system wyposażony
w serwer monitoringu, pokazany na rysunku 4. Taki system umożliwia opracowanie i
wdrażanie funkcji eksperckich, analizę trendów, predykcję obciążeń, a także
długookresową archiwizację informacji. Z serwerem można komunikować się zdalnie, w
celu dokładniejszej analizy zapisów z monitoringu.

Rys. 4. System monitoringu oparty o stacyjny serwer procesu

W najbliższej przyszłości spodziewane jest wdrażanie tak zwanych rozwiązań
korporacyjnych, przeznaczonych do monitoringu wielu transformatorów oraz innych
urządzeń stacyjnych, takich jak dławiki, wyłączniki, baterie kondensatorów
kompensacyjnych – zlokalizowanych na dużym obszarze. Rozwiązanie, zilustrowane na
rysunku 5, bazuje na „serwerze korporacyjnym”, integrującym dane z dziesiątek, a może
i setek monitorowanych jednostek. Taki trend już znajduje odzwierciedlenie choćby
w obszarowych systemach monitorowania jakości energii elektrycznej.
Istotnym czynnikiem rozwoju tego rodzaju systemów jest obserwowany przełom
w technologiach internetowych. Rozwija się komunikacja internetowa, wdrażane są
struktury przechowywania danych typu „chmura”, dominujący staje się dostęp do
urządzeń za pomocą przeglądarek internetowych.
Mimo konieczności stosowania bardzo wydajnych jednostek obliczeniowych
i skomplikowanego oprogramowania, cały czas rozwija się standard PN-EN 61850 [4].
Integruje on urządzenia na terenie stacji, w tym urządzenia monitoringu, w wirtualną
strukturę węzłów danych. Zmierza się do wykorzystania tej technologii w systemach
10
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korporacyjnych. Do tej pory jednak nie udało się wydać normy opartej o raport IEC-TR
61850-90-5 Ed.1.0 [5], co pozwoliłoby na grupowanie i analizę danych pochodzących
z różnych stacji. Ułatwione byłoby wtedy tworzenie systemów klasyfikacyjnych, opartych
o indeksację stanu (tzw. health-index) i porównywanie danych z bliźniaczych jednostek.

Rys. 5. Korporacyjny system monitoringu

3.

Nowe możliwości funkcjonalne IED

Obserwuje się rozwój funkcjonalności i obniżkę kosztów IED, przeznaczonych do
monitorowania transformatorów. Dotyczy to w szczególności poniższych urządzeń:
Analizatory zawartości gazów i wilgoci w oleju
Dostępne stają się układy, monitorujące 5 lub nawet 8 gazów oraz zawartość wody
w oleju. Umożliwia to wdrożenie analizy DGA w trybie on-line. Na rysunku 6 pokazano
taką przykładową analizę w formie trójkąta Duvala. Obliczenia wykonano dla jednego
z podokresów na rysunku 2, w którym zarejestrowano poprawne dane. Na podstawie
tabeli 1, zaczerpniętej ze specjalistycznych materiałów [6], można wnioskować
o obecności punktu gorącego o temperaturze poniżej 200°C.

Rys. 6. Rezultat analizy on-line metodą trójkąta Duvala
TENDENCJE ROZWOJOWE W MONITORINGU ON-LINE TRANSFORMATORÓW MOCY
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Tab. 1. Wnioskowanie o przyczynach defektu na podstawie trójkąta Duvala
obszar
a
b
c
d
e
f

spodziewana przyczyna
wysokoenergetyczny łuk elektryczny
łuk niskoenergetyczny, wyładowania ślizgowe
wyładowania niezupełne w powietrzu, ulot
punkt gorący o temperaturze poniżej 200C°
punkt gorący o temperaturze od 200 do 400C°
punkt gorący o temperaturze powyżej 400°C

Niektórzy producenci łączą w analizatorach zawartości wody i gazów także obsługę
układów monitorowania izolatorów przepustowych i przełącznika zaczepów. Zaletą
takiego podejścia jest ograniczenie ilości instalowanych modułów oraz połączeń
komunikacyjnych. Wadą jest ograniczenie funkcjonalności takiego systemu jedynie do
właściwości współpracujących modułów. Może to także uniemożliwiać ewentualną
rozbudowę systemu i utrudniać serwisowanie, poprzez wprowadzenie swoistego
„monopolu technologicznego”.
Rozbudowane sterowniki chłodzenia.
Nowoczesne układy tego typu realizują nie tylko monitoring i sterowanie układem
chłodzenia według zaimplementowanego modelu cieplnego, ale posiadają także
wbudowany koncentrator danych, umożliwiający zbieranie dodatkowych sygnałów
dwustanowych, pomiarów prądu, temperatur, a także konwersje protokołów transmisji.
Realizują one także wbudowane algorytmy pracy „przeciwzastaniowej” i rotacji grupy
wiodącej, optymalizujące zużycie poszczególnych elementów układu. Zaletą takich
rozwiązań, przy uwzględnieniu ograniczeń analogicznych jak w przypadku układów
omawianych powyżej, mogą być niższe koszty instalacji systemów monitoringu. Jest to
szczególnie istotne w przypadku systemów monitoringu transformatorów o mniejszych
mocach, pracujących w sieci dystrybucyjnej.
Takie urządzenie powinno posiadać kilka niezależnych, separowanych logicznie kanałów
komunikacyjnych, w których mogłyby być realizować transmisje w różnych protokołach.
Obok możliwości transmisji do nadrzędnego systemu monitoringu powinno ono
umożliwiać wysyłanie alarmów i ostrzeżeń do systemu SCADA. Przykładowe rozwiązanie,
uwzględniające ten postulat, pokazano na rysunku 7.

Rys. 7. Układ monitoringu transformatora zbudowany na bazie sterownika chłodzenia

Układy on-line monitorowania izolatorów przepustowych
Układy on-line monitorowania izolatorów przepustowych, mimo wieloletniego rozwoju
i celowości stosowania, nadal nie uzyskały szerokiej akceptacji. Stosowane metody,
implementowane w specjalizowanych urządzeniach lub modułach monitoringu, dają
niestabilne wskazania, gdyż nie wprowadzają kompensacji wpływu temperatury pracy
przepustu, asymetrii napięcia w sieci energetycznej, oddziaływania warunków
atmosferycznych. W związku z tym, implementuje się algorytmy uśredniające pomiary
12
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oraz algorytmy „uczenia się” urządzeń pomiarowych w celu eliminacji chwilowych
fluktuacji wskazań. Rezultaty uzyskiwane w wyniku uśredniania pomiarów, niekiedy
trwającego 24 godziny, nie są w pełni zadowalające [7]. Kontestowane są rozwiązania
oparte tylko o obserwację zachowania wektora sumy prądu upływu lub napięcia
sumacyjnego, gdyż nie pozwalają na wykrycie szybko narastających objawów degradacji
izolatora przepustowego.
Monitorowanie izolatorów przepustowych, szczególnie w przypadku monitorowania
transformatorów sieciowych, znacząco się polepsza, dzięki wykorzystaniu napięć
z przekładników napięciowych do kompensacji asymetrii sieci. Przykład takiego
rozwiązania jest pokazany na rysunku 4.

Rys. 8. Monitoring izolatorów przepustowych z korekcją wpływu asymetrii sieci

Większa dokładność pomiarów współczynnika strat dielektrycznych tgδ pozwala
na oszacowanie zależności niewielkich zmian tego współczynnika od temperatury. W
technikach niestosujących kompensacji asymetrii sieci takie fluktuacje są uśredniane. Na
rysunku 9 można zaobserwować korelację zmian tgδ i temperatury górnej warstwy oleju,
zarejestrowaną w ciągu kilku dni.

Rys. 9. Zależność niewielkich zmian współczynnika tgβ od temperatury górnej warstwy oleju

Moduły monitoringu wyładowań niezupełnych
W ofercie handlowej znajdują się już układy monitorujące wyładowania niezupełne
w trybie on-line - metodą UHF oraz metodą akustyczną. W tym roku w naszym systemie
energetycznym zostaną uruchomione pierwsze układy monitorujące wyładowania
TENDENCJE ROZWOJOWE W MONITORINGU ON-LINE TRANSFORMATORÓW MOCY
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niezupełne metodą UHF w dławikach kompensacyjnych, zainstalowanych na liniach
400kV. Każda ze znanych metod detekcji i analizy wyładowań niezupełnych posiada
ograniczenia. Rozwiązaniem mogłyby być układy jednocześnie wykorzystujące
przynajmniej dwie metody detekcji i zintegrowane z pozostałymi komponentami systemu
monitoringu transformatora. Prace w tym zakresie toczą się w ramach jednego
z projektów badawczo-rozwojowych, współfinansowanych przez NCBiR.
Wykorzystanie standardu IEC 61850
Pełne wdrożenie standardu IEC 61850 [4] w systemach monitorujących pozwoliłoby na
łatwą wymianę i wykorzystanie w monitoringu danych pochodzących z sytemu stacyjnego,
takich jak na przykład wyniki pomiarów mocy, napięć, informacji o aktualnej topologii stacji
i operacjach łączeniowych. Prowadziłoby to również do uproszczenia struktury systemów
z uwagi na jednolity standard komunikacyjny. Ułatwione byłoby serwisowanie urządzeń
i ich ewentualna wymiana.
Czas eksploatacji urządzeń IED osiąga pięć lat, ale nie przekracza z reguły lat
dwudziestu. Wynika to z naturalnej degradacji układów elektronicznych. Stąd też,
w trakcie eksploatacji transformatora, należy zakładać co najmniej jednokrotną wymianę
IED – na egzemplarz niekoniecznie tego samego producenta!
Naturalną konsekwencją rozszerzenia standardu IEC 61850 i opublikowania normy IEC
61850-90, dotyczącej wymiany danych między stacjami energetycznymi, będzie tworzenie
rozproszonych, wielkoobszarowych systemów monitoringu, funkcjonujących w strukturze
sieci Ethernet. Wielką zaletą takiego rozwiązania, pokazanego na rysunku 5, będzie
integrowanie danych pochodzących z bardzo rozbudowanych systemów, wyposażonych
w wiele specjalistycznych urządzeń i modułów, jak i pochodzących z bardzo prostych
układów monitoringu, pracujących w oparciu o pojedyncze IED.

4.

Systemy inteligentne

Grupa robocza CIGRE WG-44 „ Transformer Intelligent Condition Monitoring”,
której prace mają się zakończyć opublikowaniem raportu w drugiej połowie bieżącego
roku, przyjęła 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”. Takie
ujęcie zakłada stosowanie nie tylko pomiarów i prostych kryteriów, opartych o trendy
i wartości progowe, dla tak zwanego wystawiania ostrzeżeń i alarmów, ale coraz szersze
stosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych. Wśród nich można wymienić:
Fuzzy logic
Metoda pozwala na wprowadzenie do monitoringu czynnika niepewności,
nieprecyzyjności i niejednoznaczności oceny określonych stanów podzespołu lub całego
transformatora. Na przykład, za pomocą funkcji przynależności można opisać
nieprecyzyjność pojęcia „temperatura górnej warstwy oleju w kadzi jest zbyt wysoka”
i wprowadzić do odnośnych reguł wnioskowania.
Analiza wielowymiarowa
Ma na celu wykrycie, czy przebieg danego procesu zaczyna odbiegać od wcześniej
wyuczonego.
Sieci neuronowe
Są to techniki wzorujące się na działaniu mózgu. Technicznie osiąga się to poprzez
zastosowanie do procedur wnioskowania połączonych ze sobą „neuronów”, które mają za
14
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zadanie odpowiednio tłumić lub wzmacniać dany bodziec, którym w przypadku
transformatora może być stan urządzenia, objaw degradacji, zmiana trendu. Neuron
funkcjonuje w oparciu o przyporządkowaną zależność, którą może być np. funkcja liniowa,
paraboliczna, hiperboliczna, kołowa.
Rozpoznawanie wzorców
Są to metody analizy stanów obiektów, oparte o porównywanie z obrazami wzorcowymi
szczególnych cech zarejestrowanych obrazów zmian, zaburzeń, przebiegów.
W monitoringu on-line metody te stosuje się przede wszystkim do rozpoznawania stopnia
degradacji w oparciu o analizę wyładowań niezupełnych. Metoda może być także
przydatna do monitorowania pracy podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
Health index
Tą nazwą określa się zbiór metod szacowania stanu monitorowanego obiektu opartych
o przyporządkowywanie wag do poszczególnych niekorzystnych symptomów i obliczanie
sumarycznego wskaźnika stanu. Metody te są znane od dawna i stosowane w systemach
oceny stanu zasobów i ich segregacji. Nowością jest możliwość wyznaczania tych
wskaźników w trybie on-line i łączenie ich z dodatkowym wskaźnikiem ryzyka, które dany
symptom uszkodzenia wprowadza do oceny stanu całego monitorowanego urządzenia.
Aby bardziej złożone algorytmy mogły skutecznie funkcjonować, zbierane dane
powinny zostać poddane wstępnej obróbce (data cleaning), w trakcie której zostaną
wyeliminowane dane wynikające z niepoprawnego działania sprzętu i zakłóceń
elektromagnetycznych. Dane powinny być także odpowiednio uśrednione, przy czym
okres uśredniania powinien być dostosowany do zmienności monitorowanej wielkości.
W celu prawidłowej oceny długookresowych trendów należy wyznaczać wielkości
minimalne i maksymalne w zadanym, najlepiej dynamicznie konfigurowanym, okresie
czasu. Wstępne filtrowanie danych powinno prowadzić do gromadzenia tylko tych danych,
które są istotne dla oceny stanu monitorowanego obiektu. Unikanie „zaśmiecania” pamięci
systemu utrzymuje jego sprawność i szybkość działania. Mechanizmy systemowe, takie
jak obsługa dostępu do bazy danych czy procedury graficzne, z czasem przestają
pracować optymalnie z powodu nagromadzenia nadmiernej ilości danych. Mają na to
wpływ procedury konsolidacji danych na dyskach pamięci, a nawet objawiające się
niesprawności i niedociągnięcia w renomowanych, licencjonowanych bazach danych, jak
baza Oracle.

5.

Specyfikacje techniczne

Istniejąca specyfikacja techniczna [1] systemów monitoringu transformatorów,
pracujących w sieci 400kV, szczegółowo określa zbiór podstawowych wymagań
i właściwości konstrukcyjnych. Dzięki temu posiadają one ściśle zdefiniowaną
funkcjonalność, jednolitą budowę i sposób obsługi. Stanowi to ewenement w skali
światowej. Przez dziesięć lat nie dokonywano w tej specyfikacji gruntownych zmian.
Obecnie, zdaniem autora, wskazane byłoby dostosowanie tej specyfikacji do aktualnego
stanu techniki, przynajmniej w zakresie poniżej zasygnalizowanych zagadnień:
Redundancja sprzętu
Ze względów technologicznych nie wprowadza się redundantnych układów do
monitorowania izolatorów przepustowych, sterowania chłodzeniem, nadzoru PPZ i innych.
Urządzenia te podłącza się, wraz z niektórymi sygnałami analogowymi i dwustanowymi,
do koncentratora danych lub bezpośrednio do serwera za pomocą łącza sieciowego.
Niecelowy jest zatem obecny wymóg stosowania dwóch redundantnych koncentratorów
danych, instalowanych w szafie sterowania transformatora. Do drugiego koncentratora są
TENDENCJE ROZWOJOWE W MONITORINGU ON-LINE TRANSFORMATORÓW MOCY
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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. Takie
rozwiązanie zastosowano z powodzeniem w jednym z systemów zainstalowanych za
granicą.
Rozwiązania sieciowe
Nie ma potrzeby doprowadzania podwójnych kanałów transmisyjnych do poszczególnych
urządzeń monitorujących, według zasad przyjętych dla zabezpieczeń i sterowników
polowych. Efektem takich zaleceń byłby konsekwentny wymóg stosowania redundantnych
przełączników sieciowych, routerów, połączeń pierścieniowych, co spowodowałoby
znaczny wzrost kosztów i skomplikowanie infrastruktury komunikacyjnej. Z uwagi jednak
na zakłócenia elektromagnetyczne, szczególnie duże w otoczeniu transformatora mocy,
należałoby bezwzględnie stosować połączenia światłowodowe do komunikacji
z urządzeniami instalowanymi w bezpośrednim otoczeniu transformatora.
Autodiagnostyka systemu
Konieczny jest dalszy rozwój, a być może nawet standaryzacja dotycząca diagnostyki
systemu i autodiagnostyki urządzeń. Wszystkie urządzenia, tworzące system monitoringu,
powinny posiadać wbudowane procedury autodiagnostyki i diagnostyki na życzenie, która
mogłaby być inicjowana z poziomu systemu monitoringu lub systemu SCADA. Każda
niesprawność powinna być niezwłocznie sygnalizowana do systemu nadrzędnego.
Łącza inżynierskie
Obowiązywać powinien wymóg wyposażenia urządzeń monitorujących w łącza
inżynierskie, służące nie tylko do ich diagnostyki, ale także do zdalnych testów i obsługi
serwisowej, obejmującej odczyt dziennika zdarzeń, bufora zarejestrowanych danych,
wprowadzonych parametrów, a nawet zdalną wymianę wersji oprogramowania.
Bezpieczeństwo systemów
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 i nośników USB.
Wydaje się, 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,
regularne wykonywanie testów sprawdzających poziom bezpieczeństwa.
Dotychczas nie zalecano wprowadzania szyfrowania przesyłanych danych w systemach
monitoringu.
Jednak wprowadzenie tego typu rozwiązań (na przykład komunikacji w warstwie SSH
(Secure Shell) za pomocą protokołu SCP (Secure CoPy)) będzie wymagane nie tyle ze
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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.

6.

Podsumowanie

Rozwój urządzeń do monitorowania poszczególnych podzespołów i parametrów
pracy transformatorów mocy prowadzi do tworzenia bardziej złożonych algorytmów
wnioskowania, opartych o uzyskiwane informacje. Zmienia się struktura wdrażanych
systemów: od najprostszych - opartych o pojedyncze urządzenia IED, monitorujące
poszczególne parametry i podzespoły do rozbudowanych, wielkoobszarowych systemów
korporacyjnych. Tym tendencjom musi towarzyszyć jakość wdrażanych rozwiązań,
przekładająca się na bezawaryjną i pewną pracę. Zwiększeniu zaufania do tych systemów
może sprzyjać stosowanie grupy norm PN-EN 60255, przeznaczonych dla zabezpieczeń,
do konstrukcji urządzeń monitorujących, a także obligatoryjne wydłużenie okresu
gwarancyjnego na urządzenia do 60 miesięcy. Konieczne jest także bezwzględne
stosowanie autodiagnostyki urządzeń i procedur diagnostycznych, wbudowanych
w system monitoringu.
Osobne wyzwanie stanowią zagadnienia związane z zagrożeniami „cyber
security”. Ta problematyka będzie wymagała bardzo szczegółowych uregulowań,
zwłaszcza w systemach korporacyjnych.
Należy zakładać (już na etapie wymagań projektowych), że urządzenia
monitorujące będą podlegały przynajmniej jednokrotnej wymianie w trakcie eksploatacji
monitorowanej jednostki. Pożądana jest zatem modułowość, zamienność elementów,
stosowanie standardowych protokołów komunikacyjnych.
Powyższe aspekty wskazują na konieczność dostosowania specyfikacji
technicznej do aktualnych – a także przyszłych – wymogów. Warto bowiem zachować
jednolitą strukturę i funkcjonalność systemów monitoringu. Należy także choćby
wspomnieć o konieczności oceny efektywności wdrożeń i potrzebie wnikliwej analizy
kosztów i zysków, wynikających z poszczególnych rozwiązań.
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OCENA STANU TECHNICZNEGO
TRANSFORMATORÓW I WYŁĄCZNIKÓW OLEJOWYCH WN,
POPRZEZ SENSOROWY SYSTEM OILQSENS MONITORUJĄCY
PROCES STARZENIA OLEJU TRANSFORMATOROWEGO

CONTINUOUS CONDITION MONITORING AND POWER GRID PROTECTION
OF HIGH VOLTAGE TRANSFORMERS
BY SENSOR MONITORING OF OIL AGING
Manfred Mauntz
cmc Instruments GmbH
Ulrich Kuipers
South Westphalia University of Applied Sciences
Jörn Peuser
cmc Instruments GmbH

Abstract:
This new sensor system effectively controls the proper operating conditions of high voltage
transformers, oil-filled circuit breakers, oil-filled cables and oil regeneration plants. The online
diagnostics system measures components of the specific complex impedance of oils. For instance,
contamination during production, formed acids, aldehydes and peroxides, all result in a
significant increase of the electrical conductivity. This directly correlates with the degree of
contamination of the oil. This leads to the formation of sludge, which in turn attacks the cellulose
insulation, inhibits oil flow and traps heat inside the transformer finally resulting in the
destruction of the transformer.
The new sensor system measures conductivity κ, dielectric constant εr and temperature T
online and then calculates the breakdown-voltage, loss angle tan δ and acidification. The
calculation of humidity in insulation oils also looks promising. This new approach utilizes
direct sensor detection of the chemical aging of the lubricant and its inhibitors.
Once the oil condition monitoring sensors are installed on high voltage transformers, or
other components such as the oil regeneration system, oil-filled cables, the measured data
can be displayed and evaluated remotely. The signals are transmitted to a web-based
condition monitoring system via LAN, WLAN or the serial interface of the control unit. A
stand-alone server system is used to collect data from multiple sensor systems attached to
transformers on a smart grid.
Keywords:
High voltage transformers, condition monitoring, oil sensor, oil aging, regeneration plants,
transformer oil, oil-filled cables.

Principle of operation
With this sensor system, components of the complex impedance, X, of oils, in particular
the specific electrical conductivity, κ, and the relative permittivity, εr, are measured as well
as the oil temperature T [1-3]. The values κ and εr are determined independently of each
other. Fig. 1 shows the basic sensor with its triple plate design.
OCENA STANU TECHNICZNEGO TRANSFORMATORÓW I WYŁĄCZNIKÓW OLEJOWYCH WN, ...
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Fig. 1: Basic sensor with triple plate design

In figure 2 the data acquisition and data processing in the sensor system is sketched with
the field data acquisition, data processing and signal output.

Fig. 2: Data flow graph of the sensor system

The rectangular boxes represent autonomous functional units with defined responsibilities.
They are characterized by inputs and feedback-free outputs. The individual instances
communicate with each other via the data spaces shown as circles. Data flow is
characterized by means of arrows between data spaces and instances. The instance network
allows a static interpretation of the catchment area of the individual functional units.
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Oils are electrical non-conductors. The electrical conductivity of pure oils is in the range
below 0.5 pS/m.
Figure 3 shows conductivities of various materials. The conductivity range of the presented
sensor system is marked in green. It starts below the conductivity of the distilled water.

Fig. 3: Conductivities of liquids and solids, measurement range of the presented sensor system
is marked in green.

The process of degradation and the products of contamination in the oil changes the
conductivity of insulating oils. Contamination during production or assembly, formed
acids, aldehydes and peroxides all bind together to form sludge. Sludge attacks the
cellulose insulation, inhibits oil flow and traps heat inside the transformer. It rises with
increasing ion concentration and mobility. The electrical conductivity of almost all
impurities is high compared to the extremely low conductivity of the original pure oil.
A direct correlation between the electrical conductivity and the degree of contamination
of oils has been found. Thus contamination of the lubricant can be identified by an increase
of the electrical conductivity of the oil in operation.
The hypothesis is to find changes in moisture as a linear trend from the changes in the
dielectric constant. The loss factor tan δ is calculated from the electrical conductivity
with the dielectric constant , and the angular frequency
= 2πf
and permittivity

is the dielectric constant and ω is the angular frequency. For temperature-independent
representation, directly measured values are converted to temperature-compensated values
TC:
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Application example: monitoring of an oil regeneration plant

Fig. 4: Oil sensor attached to the inlet of the oil regeneration plant.

The oil sensor has been installed at the inlet of an oil regeneration plant for online
monitoring of the oil quality during the cleaning process. The data shown in Figure 5 and 6
have been recorded over a time period of about 6 days at an average oil temperature of
15°C ± 1°C. The regeneration process has been interrupted several times due to work by
the maintenance crew.
Figure 5 shows the loss factor calculated from the measured conductivities κ and dielectric
constants εr of the oil by OilQSens®. The dielectric losses in insulating oil are proportional
to the loss factor. In this application the value of the loss factor tan δ and the conductivity
κ (see Figure 6) can be used to control the oil cleaning process: if the conductivity κ, loss
factor tan δ and dielectric constant εr have reached their minimum values, installed filters
may have been depleted or the cleaning process is finished.
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Fig. 5: Loss factor tan δ over time during a regeneration process.

In conclusion, when installed on a high voltage transformer the presented sensor system
provides a warning message when a maximum allowable gradient of the temperaturecompensated conductivity curve is exceeded and can limit power accordingly. In addition,
when a maximum allowable conductivity is exceeded, a warning signal for the
implementation of oil maintenance measures, such as oil filtering in the secondary flow,
can be generated.

Fig. 6: Conductivity κ over time during a regeneration process.
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Temperature compensation and measurement accuracy
Ion mobility and thus, electrical conductivity κ are dependent on the internal friction of the
oil and also therefore, on its temperature. The conductivity κ of the oil increases with
temperature. The type of contamination and its temperature dependence cannot be assumed
to be known. To improve the comparability of measurements, a self-learning, adaptive
temperature compensation algorithm is necessary. A change in oil quality can then be
assessed by the temperature compensated conductivity value, even though the specific
contamination elements are indeterminable. The relative permittivity is measured with the
same sensor configuration as used for the electrical conductivity, but is measured
independently.
Figure 7 shows the effect of temperature compensation.

Fig. 7: Temperature compensation algorithm

Calculation of dielectric constant and conductivity using physics theories for the
determination from physical constants according to Piekara [4] and comparison with the
measured values, shows, in permittivity for example, deviations of less than 2% between
the measured and the calculated values.
Breakdown voltage and measured electrical conductivity in insulating oils
In a laboratory experiment, used transformer oil and new transformer oil were mixed and
the breakdown voltage and electrical conductivity measured as a function of the mixing
ratio. Two different breakdown analyzers have been used in two independent measurement
runs. According to normative standards, the breakdown voltage was measured six times;
these six values have a high variation [4]. The following figure 8 shows the solid curves
calculated from the measurement results to approximating second degree polynomials.
24
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Fig. 8: Breakdown voltage and measured electrical conductivity as a function of the proportion
of ‘used’ transformer oil.

Figure 9 shows the breakdown voltage as a function of the electrical conductivity for both
breakdown analyzers and their corresponding trend lines. For both experiments, the two
trend lines are close together and within the measurement accuracy.

Fig. 9: Breakdown voltage as a function of the electrical conductivity
for two different breakdown voltage analyser.

Measurement of the electrical conductivity is much more accurate and delivers a higher
resolution than the breakdown voltage. It looks promising that the detection of the
breakdown voltage from the conductivity value is much more accurate than the direct
measurement.
OCENA STANU TECHNICZNEGO TRANSFORMATORÓW I WYŁĄCZNIKÓW OLEJOWYCH WN, ...

25

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TRANSFORMATOR ‘15

Web-based, decentralized lubricant quality monitoring system
The integration of an online monitoring system and communication structure offers an
interesting practical use of the oil sensor system, which is briefly discussed below.
The most interesting areas of application of the sensor system are energy production and
automated technical plants that are operated locally, e.g. high voltage transformers, oilfilled circuit breakers, oil-filled cables or oil regeneration systems. Plant employers are
interested in continuous, automated, online examination of the oil quality rather than
interrupting the operation for regular sampling. Online oil status monitoring significantly
improves both economic and ecologic efficiency by increasing operating safety, reducing
down times and adjusting oil regeneration intervals to actual requirements. Once the oil
condition monitoring sensors are installed on the plant, the measuring data can be
displayed and evaluated on site and/or remotely. A flexible, decentralized monitoring
system also enables the analysis of measuring signals and monitoring of the plants by
external service providers. A user-orientated service ensuring the quantitative evaluation of
changes in the oil-transformer system, including recommendation of resulting preventive
maintenance measures, relieves plant operators, increases reliability and saves costs.
Using a web-based, decentralized online oil condition monitoring system, the sensor
signals are transferred preferably via internet to a database server and recorded on an
HTML page for user interface [5].
Following authentication, a simple web browser permits access via the wired or wireless
LAN. For alarm signals, an immediate automated generation of warning messages, for
example by e-mail or SMS, is possible to any computer or device with internet connection.
Figure 10 shows the sensor system for high temperatures with separated electronics.

Fig. 10: OilQSens® sensor system with separated electronics for high oil temperatures up to 150°C
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Summary
The online diagnostics system measures components of the specific complex impedance of
oils. For instance, formed acids, aldehydes and peroxides cause an increase in electrical
conductivity that directly correlates with the degree of pollution of the oil.
Indication of damage and wear is measured as an integral factor of, e.g., the degree of
pollution, oil aging and acidification.
OilQSens® provides informative data on oil aging and formed acids, aldehydes and
peroxides, which result in an increase of the electrical conductivity, which then directly
correlates with the degree of contamination of the oil as proven by infrared spectroscopy of
used lubricants.
For efficient machine utilization and targeted damage prevention, the online condition
monitoring system offers the opportunity to carry out timely preventative maintenance on
demand rather than rigid inspection intervals.
The determination of impurities or reduction in the quality of the insulating oil and the
continuous evaluation of the proper operation conditions of high voltage transformers, oilfilled circuit breakers and oil regeneration systems and oil aging meet the holistic approach
to real-time monitoring of a change in condition of the oil-transformer system.
The measuring signals of the sensor system are transmitted to a web-based condition
monitoring system via LAN, WLAN or serial interfaces. The monitoring of the wear
mechanisms during proper operation below the tolerance limits of the insulated oil then
allows preventive, condition-oriented maintenance to be carried out, if necessary, long
before regular overhauling, thus reducing outages caused by wear while simultaneously
increasing the overall lifetime of the oil-transformer system.
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ZASTOSOWANIE MODUŁU BEZKONTAKTOWEGO
POMIARU WYSOKIEGO NAPIĘCIA W SYSTEMIE
MONITORINGU TRANSFORMATORA ENERGETYCZNEGO

THE NON-CONTACT MODULE FOR HIGH VOLTAGE MEASUREMENT
IN POWER TRANSFORMER ONLINE MONITORING SYSTEM
Krzysztof Walczak, Wojciech Sikorski
Politechnika Poznańska

Streszczenie:
W artykule przedstawiono zasadę działania, konstrukcję i aplikacyjność modułu
bezkontaktowego pomiaru wysokiego napięcia pracującego w oparciu o sondę pojemnościową.
Moduł ten pozwala na bieżące śledzenie zmian napięcia na transformatorze energetycznym,
a także może być wartościowym narzędziem poszerzającym możliwości analityczne systemu
monitoringu wyładowań niezupełnych PDtracker o tworzenie rozkładów fazowo-rozdzielczych
impulsów wnz.

1.

Wprowadzenie

Stosowane obecnie w elektroenergetyce techniki pomiaru wysokiego napięcia
przemiennego, np. wykorzystujące dzielnik lub przekładnik napięciowy, są precyzyjne,
dobrze poznane i nie stwarzają większych problemów eksploatacyjnych. Ze względu na
duże gabaryty są to urządzenia typowo stacjonarne, co oznacza, że nie można ich
w prosty sposób zastosować w dowolnym miejscu stacji bez odpowiednich przygotowań
i użycia ciężkiego sprzętu transportowego. Dlatego też, w niektórych szczególnych
przypadkach, zastosowanie techniki bezkontaktowego pomiaru wysokiego napięcia (np.
przy użyciu niewielkiej, przenośnej sondy pojemnościowej) stanowi praktycznie jedyną
alternatywę. Taką szczególną sytuacją może być monitoring wyładowań niezupełnych
w transformatorze energetycznym, który prowadzony jest na ogół przez określony czas
(np. dobę, tydzień), a jego instalacja i deinstalacja dokonywana jest bez wyłączenia
napięcia (np. metoda EA, czy niektóre wersje metody UHF).
Zaprezentowany w artykule moduł bezkontaktowego pomiaru napięcia Vtracker
jest elementem w pełni autonomicznym, ale został opracowany z myślą o zastosowaniu
go jako urządzenia wspierającego pracę systemu monitoringu wnz transformatora
energetycznego PDtracker opracowanego i wdrożonego przez Instytut Elektroenergetyki
Politechniki Poznańskiej. System ten był już szczegółowo opisany i zaprezentowany
w wielu miejscach, także w poprzednich edycjach konferencji Transformator [1-3].
Podstawową funkcją, jaką realizuje moduł Vtracker to pomiar wysokiego napięcia
na transformatorze, co z kolei pozwala m.in. na analizę zmian wartości parametrów wnz
w funkcji napięcia oraz sporządzanie rozkładów fazowo-rozdzielczych PRPD (ang. Phase
Resolved Partial Discharge Pattern), które stanowią wiarygodne i wydajne narzędzie do
identyfikacji rodzaju defektów rozwijających się w transformatorze oraz identyfikacji
zakłóceń zewnętrznych.
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2.

Idea pomiaru wysokiego napięcia
z wykorzystaniem sondy pojemnościowej

Pomiar wysokiego napięcia z wykorzystaniem sondy pojemnościowej w dużym
stopniu przypomina pomiar w układzie dzielnika pojemnościowego, metodę powszechnie
stosowaną w laboratoriach wysokich napięć [4, 5]. Oczywiście podobieństwo to wynika
przede wszystkim z charakteru sprzężenia układu pomiarowego z obiektem badań. W obu
wypadkach mamy bowiem do czynienia z pojemnością sprzęgającą (wysokonapięciową
o dużej impedancji) oraz pojemnością pomiarową (niskonapięciową o mniejszej
impedancji), na której spadek napięcia jest mierzony i odpowiednio przeliczany
z uwzględnieniem tzw. przekładni dzielnika, która jest funkcją obu pojemności (rys. 1).
O ile główna idea pomiaru w obu układach jest zbliżona, o tyle specyfika ich wykonywania
i charakter pewnych zależności są diametralnie różne. W przypadku dzielnika
pojemnościowego mamy do czynienia ze stałymi parametrami poszczególnych
elementów składowych (stałą przekładnią) i galwanicznym połączeniem układu
pomiarowego z obiektem badań. Układ wykorzystujący sondę pojemnościową jest
przenośny, łatwy w instalacji, zaś wartość pojemności sprzęgającej (przekładnia)
kształtowana jest dynamicznie poprzez zmianę położenia sondy i co najważniejsze,
pomiar wykonywany jest bezkontaktowo (bez galwanicznego połączenia z obiektem pod
napięciem, a więc w sposób bezpieczny dla obsługi i aparatury pomiarowej), bez
obciążania źródła i zakłócania rozkładu pola elektrycznego w bezpośrednim otoczeniu
badanego obiektu. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety, ale wydaje się,
że niekiedy zastosowanie sondy pojemnościowej do pomiarów wysokiego napięcia
w warunkach laboratoryjnych i przede wszystkim w warunkach polowych może być dużo
prostsze i bardziej uniwersalne, chociaż dające mniejszą dokładność i wykazujące
większą czułość na zakłócenia w porównaniu do metod tradycyjnych.

Rys. 1. Schemat ideowy bezkontaktowego pomiaru wysokiego napięcia
z wykorzystaniem sondy pojemnościowej i oscyloskopu

Prawidłowy pomiar napięcia z wykorzystaniem sondy pojemnościowej zależy w
dużej mierze od precyzyjnego wyznaczenia przekładni układu, a więc przede wszystkim
wartości sprzężenia pojemnościowego między obiektem badań a sondą. Wartość
przekładni opisana jest nieco bardziej skomplikowaną zależnością, niż to ma miejsce dla
typowego dzielnika pojemnościowego (por. np. z [4]), ponieważ należy uwzględnić szereg
elementów wchodzących w skład samego toru pomiarowego (impedancja wejściowa
oscyloskopu, pojemność przewodów itp.). Jeżeli, zgodnie ze schematem przedstawionym
na rysunku 2, przyjmie się, że wartość maksymalną napięcia można obliczyć ze wzoru:

U1 = ν ⋅ U 2 ,
gdzie:
U2
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(1)

– napięcie zmierzone za pomocą sondy,
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ν
– przekładnia układu,
to wzór na przekładnię w postaci ogólnej można przedstawić za pomocą zależności:

ν=

Z1 + Z 2 ,
Z2

(2)

gdzie:
Z1
– impedancja sprzęgająca,
Z2
– impedancja układu pomiarowego.
Wzór (2) można przedstawić również zgodnie z rozbudowaną zależnością:
Rw
1
+
jωC1 1 + jωC2 Rw ,
ν=
Rw
1 + jωC2 Rw

(3)

gdzie:
ω
Rw
C1
C2 =

– pulsacja,
– rezystancja woltomierza,
– pojemność sprzęgająca,
Cs+Ck+Cw – pojemność wypadkowa elementów układu pomiarowego, będąca
sumą poszczególnych elementów:
Cs – pojemności sondy,
Ck – pojemności kabla koncentrycznego,
Cw – pojemności wejściowej woltomierza.
Po uproszczeniach wzoru (3) przekładnię można opisać za pomocą zależności:
1
C + C2
.
(4)
ν= 1
−j
C1
ωC1Rw
a)

b)

Rys. 2. Schematy zastępcze układu pomiarowego: a) uproszczony, b) pełny, gdzie:
C1 – wartość pojemności sprzężenia między sondą a obiektem badanym,
Rw – rezystancja woltomierza, Cw – pojemność wejściowa woltomierza,
Cs – pojemność sondy, Ck – pojemność kabla koncentrycznego

Poszczególne elementy schematu zastępczego z rysunku 2 określa się
laboratoryjnie. Wyznaczenie wartości sprzężenia C1, decydującego o przekładni układu
pomiarowego, dokonuje się już na stacji, po zainstalowaniu sondy w miejscu docelowym
i uruchomieniu procedury kalibracji. Do tego celu wykorzystuje się informację pozyskaną
np. z przekładników napięciowych oraz odpowiednio przekształcone wzory 1 i 4 [6].
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3.

Moduł pomiaru wysokiego napięcia przemiennego
z wykorzystaniem sondy pojemnościowej do zastosowań polowych

Założenia teoretyczne dotyczące metodyki pomiaru wysokiego napięcia z
wykorzystaniem sondy pojemnościowej, potwierdzone laboratoryjnie, stały się podstawą
stworzenia modułu pomiarowego do zastosowań polowych. Moduł Vtracker składa się z
sondy pojemnościowej przystosowanej do pracy w warunkach napowietrznych, karty
przetwornika analogowo cyfrowego i oprogramowania stanowiącego integralną część
warstwy programowej systemu monitoringu PDtracker. Należy przy tym podkreślić, że
sonda przeznaczona do bezkontaktowego pomiaru napięcia powinna być silnie
kierunkowa oraz łatwa do ulokowania w pobliżu obiektu pod wysokim napięciem.
Część aktywną sondy stanowi antena prętowa (dipol prosty) o odpowiednio dobranej
geometrii, zintegrowana ze złączem BNC znajdującym się u podstawy konstrukcji. Całość
została umieszczona w osłonie z tworzywa sztucznego, która została odpowiednio
uszczelniona oraz wyposażona w silne magnesy neodymowe ułatwiające montaż na
konstrukcjach metalowych. Na rysunku 3 przedstawiono widok, zarówno części
wewnętrznej (aktywnej), jak i osłony zewnętrznej oraz pokazano przykład zainstalowania
sondy na elemencie instalacji zraszającej transformatora energetycznego dużej mocy
(była to realizacja tymczasowa, gdyż sonda stanowiła dodatkowe wyposażenie systemu
monitoringu wyładowań niezupełnych).
a)

b)

Rys. 3. Zdjęcie sondy do bezkontaktowego pomiaru WN wraz z modułem rejestracji sygnału (a)
oraz przykładowy sposób zainstalowania sondy w polu transformatora (b)

Ze względu na wymagania jakie stawia się urządzeniom pracującym w warunkach
napowietrznych, sonda została poddana testom w komorze klimatycznej. Podczas
eksperymentu oceniano wpływ zmian wilgotności względnej powietrzna na dokładność
mierzonego przez sondę wysokiego napięcia (rys. 4). W tym celu wilgotność względna
była regulowana w zakresie od 30% do 98%, przy temperaturze 25°C. Uzyskane wyniki
eksperymentu potwierdziły, zgodnie z opisywaną przez literaturę teorią, że wartość
pojemności sprzęgającej, a tym samym przekładnia, nie ulega zmianie w całym badanym
zakresie wilgotności.
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Rys. 4. Testy klimatyczne modułu bezkontaktowego pomiaru wysokiego napięcia

Integralną częścią prototypowego modułu pomiarowego jest karta przetwornika
analogowo-cyfrowego DrDAQ firmy Pico Technology. Kartę wyróżniają niewielkie
rozmiary (70 x 77 x 23 mm), dobre parametry techniczne (częstotliwość próbkowania
1 MS/s, szeroki zakres napięcia wejściowego ±10 V) oraz liczne porty rozszerzające
(m.in. port USB do komunikacji z urządzeniami zewnętrznym). W tym miejscu należy
jednak podkreślić, że oprogramowanie modułu zaprojektowano w taki sposób, aby
możliwe było użycie dowolnej innej karty pomiarowej lub cyfrowego oscyloskopu.
a)

b)

Rys. 5. Karta akwizycji sygnałów DrDAQ (a) oraz jej obudowa (b)

Ze względu na pracę w warunkach silnych zakłóceń elektromagnetycznych,
oprogramowanie modułu VTracker zostało wyposażone w sekwencyjny układ trzech,
w
pełni
konfigurowalnych
filtrów
cyfrowych
(uśredniającego,
falkowego
i dolnoprzepustowego). Głównym zadaniem filtra uśredniającego jest ustabilizowanie
rejestrowanego przebiegu czasowego napięcia. Niestety wadą tego algorytmu jest
niewielkie opóźnienie reakcji systemu na skokowe zmiany napięć. Z kolei zastosowanie
filtra opartego na przekształceniu falkowym ma na celu odszumienie sygnału, zaś filtra
dolnoprzepustowego Butterworth’a pozwala usunąć wyższe składowe harmoniczne. Efekt
działania pojedynczych filtrów oraz ich sekwencji w przypadku silnie zakłócanego
i zniekształconego sygnału pokazano na rysunku 6.
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Rys. 6. Efekt działania różnego rodzaju filtrów zaimplementowanych w oprogramowaniu
modułu Vtracker: a) sygnał oryginalny, b) filtr falkowy, c) filtr uśredniający,
d) filtr dolnoprzepustowy, e) filtr sekwencyjny (falkowy-uśredniający-dolnoprzepustowy)
Układ o konfiguracji opisanej wcześniej został przetestowany na transformatorze
energetycznym dużej mocy, na którym krótkookresowo zainstalowany był również system
monitoringu wyładowań niezupełnych PDtracker. W efekcie działania modułu uzyskano
rejestrację zmian napięcia w czasie jednej godziny pracy systemu. Na rysunku 7
zestawiono wyniki pomiaru uzyskane przy użyciu sondy pojemnościowej oraz
przekładnika napięciowego (dane pochodzą z nadrzędnego systemu monitoringu
transformatora SYNDIS-ES). Różnice pomiędzy wskazaniami dla obu metod
pomiarowych wyniosły nie więcej niż 1% dla każdego punktu pomiarowego.
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Rys. 7. Porównanie wartości rejestrowanych napięć na transformatorze przy użyciu
sondy pojemnościowej oraz przekładnika napięciowego
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4.

Wykorzystanie modułu bezkontaktowego pomiaru napięcia
do tworzenia obrazów fazowo-rozdzielczych WNZ

W systemie PDtracker monitoring wyładowań niezupełnych oparto na metodzie
emisji akustycznej (EA) oraz metodzie wysokich częstotliwości (HF). W przypadku metody
HF do detekcji impulsów wnz zastosowano przekładniki prądowe wysokich częstotliwości,
które instalowane są na uziemieniu punktu gwiazdowego uzwojenia transformatora lub na
uziemionych zaciskach pomiarowych izolatorów przepustowych. Doposażenie systemu
monitoringu o moduł bezkontaktowego pomiaru WN pozwoliło nie tylko na śledzenie
zmian wartości parametrów wyładowań niezupełnych w funkcji napięcia, ale również
otworzyło dostęp do bardziej zaawansowanych technik ich analizy. Wykorzystując
tę możliwość, warstwę programową systemu monitoringu zdecydowano się rozszerzyć
o funkcję tworzenia obrazów fazowo-rozdzielczych. Jest to niewątpliwie jedna
z najbardziej efektywnych, a przez to najszerzej stosowanych obecnie metod analizy
wyładowań niezupełnych, dzięki której możliwa jest nie tylko identyfikacja rodzaju defektu
układu izolacyjnego, ale również zakłóceń zewnętrznych (np. wyładowań ulotowych).
Obrazy fazowo-rozdzielcze stanowią trójwymiarową (częściej pseudotrójwymiarową) reprezentację danych pomiarowych zapisywanych w macierzy. Kolumny
i macierzy odpowiadają fazie napięcia probierczego (od 0° do 360°), wiersze
j odpowiadają amplitudzie impulsów wnz, zaś wartości poszczególnych jej komórek n(i,j)
informują o całkowitej liczbie impulsów wyładowań odpowiadających danej fazie napięcia
φ i danej amplitudzie A (rys. 8). Rozkłady fazowo−rozdzielcze φ-A-n powstają poprzez
akumulację danych pomiarowych w określonym przedziale czasu (np. jednej godziny lub
doby).
System PDtracker może tworzyć rozkłady o bardzo wysokiej rozdzielczości
fazowej (maksymalnie 0,018°) i 12-bitowej rozdzielczości amplitudowej.
a)

b)
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C
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®
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A
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A
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amplituda impulsu wnz
kąt fazowy napięcia

n(i,j)

liczna impulsów wnz odpowiadająca
danej fazie napięcia φ i danej amplitudzie A

Rys. 8. Schemat ideowy przedstawiający sposób rejestracji impulsów wnz i napięcia fazowego
w systemie monitoringu PDtracker (a) oraz sposób tworzenia obrazów fazowo-rozdzielczych φ-A-n

Poprawność działania funkcji tworzącej rozkłady fazowo-rozdzielcze została
zweryfikowana w warunkach laboratoryjnych. W tym celu, w układzie modelowym
transformatora generowano różne, typowe dla izolacji papierowo-olejowej, rodzaje
wyładowań niezupełnych (np. wnz powierzchniowe na preszpanowej listwie
dystansującej, wnz ślizgowe na barierze preszpanowej, wyładowania międzyzwojowe itp.)
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oraz zewnętrzne sygnały zakłócające (np. wnz ulotowe). Następnie otrzymane w systemie
PDtracker obrazy fazowo-rozdzielcze były porównywane z referencyjnymi rozkładami
uzyskanymi przy użyciu standardowego detektora wnz zgodnego z normą PN-EN
60270.Na rysunku 9 przedstawiono przykładowy wynik analizy porównawczej obrazów
fazowo-rozdzielczych otrzymanych dla wyładowań powierzchniowych na preszpanowej
listwie dystansującej.

Rys. 9. Przykładowe obrazy fazowo-rozdzielcze wnz powierzchniowych na preszpanowej
listwie dystansującej, które zostały zarejestrowane przez standardowy detektor
wyładowań niezupełnych (a) oraz system PDtracker z modułem bezkontaktowego pomiaru WN (b)

6.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono założenia teoretyczne metody bezkontaktowego
pomiaru wysokiego napięcia oraz zaprojektowany i wykonany na ich podstawie przenośny
moduł pomiarowy Vtracker. Genezą powstania tego układu było zapewnienia możliwości
dostępu do informacji o zmianach napięcia na transformatorze w systemie monitoringu
wyładowań niezupełnych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku monitoringu
krótkookresowego, gdy z powodu ograniczeń czasowych i pewnych trudności logistycznotechnicznych (np. konieczność doprowadzenia przewodu sygnałowego z budynku
rozdzielni w pobliże transformatora) nie ma możliwości szybkiego zintegrowania
i skomunikowania się z nadrzędnym systemem monitoringu.
Dzięki doposażeniu systemu monitoringu wnz w moduł Vtracker dysponuje on
obecnie możliwością analizowania zmian wartości parametrów wyładowań w funkcji
napięcia transformatora oraz sporządzania rozkładów fazowo-rozdzielczych PRPD (ang.
Phase Resolved Partial Discharge Pattern), które wydajnie wspomagają procedurę
identyfikacji rodzaju defektów rozwijających się w transformatorze oraz zakłóceń
zewnętrznych.
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ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD POMIAROWYCH
WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH
METODAMI: AKUSTYCZNĄ, ELEKTRYCZNĄ I UHF

A COMPARISON OF PD MEASUREMENT METODS
- ACOUSTIC, ELECTRIC AND UHF
Andrzej Cichoń, Jerzy Skubis, Michał Kunicki
Politechnika Opolska

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z pomiarami wyładowań niezupełnych (WNZ)
w izolacji olejowej metodami: elektryczną, akustyczną (EA) i ultra wysokich częstotliwości (UHF).
Badania prowadzone były w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem iskiernika generującego
wyładowania typu powierzchniowego. Pomiary poszczególnymi metodami wykonywane były
równocześnie i powtarzane dla wybranych poziomów napięć. Do pomiarów metodami elektryczną
i UHF zastosowano układ pomiarowy MPD firmy Omicron, do pomiarów metodą akustyczną
zastosowano przetwornik stykowy zamontowany do zewnętrznej obudowy zbiornika z olejem.
W wyniku przeprowadzonych badań wykonano analizę porównawczą sygnałów zarejestrowanych
poszczególnymi metodami i podjęto próbę określenia możliwości wykorzystania każdej z metod
w zakresie detekcji wyładowań niezupełnych w izolacji papierowo – olejowej.
Słowa kluczowe:
wyładowania niezupełne, metoda UHF, metoda elektryczna, emisja akustyczna, diagnostyka
transformatorów.

1.

Wprowadzenie

Niezawodne zapewnienie ciągłości zasilania jest obecnie jednym z podstawowych
priorytetów zarówno dla dostawców jak i odbiorców energii elektrycznej. Awarie
kluczowych urządzeń energetycznych jakimi są transformatory powodują zmiany ich
parametrów pracy i w konsekwencji mogą prowadzić do poważnych w skutkach
uszkodzeń lub katastrof. Odpowiednio wczesna identyfikacja [8] potencjalnych uszkodzeń
jest więc istotnym zadaniem stojącym przed współczesnymi systemami monitorowania
urządzeń energetycznych [10]. Diagnostyka WNZ jest jedną z najszerzej stosowanych
i efektywnych sposobów wykrywania uszkodzeń izolacji w urządzeniach elektrycznych [9].
Istnieje szereg metod detekcji, identyfikacji i lokalizacji zjawisk wyładowań
niezupełnych, główne z nich to metoda elektryczna, akustyczna i UHF. Każda z tych
metod wykorzystuje inne zjawiska fizyczne towarzyszące zdarzeniom WNZ: np. impulsy
prądowe dla metody elektrycznej, fale elektromagnetyczne w zakresie UHF (300 MHz –
3 GHz), fale akustyczne w zakresie ultradźwięków (20 kHz – 1,5 MHz) [3].
Klasyczną metodą, znaną i stosowana od wielu lat jest metoda elektryczna [4]. Zasady
pomiaru metoda elektryczną zostały opisane w normie IEC 60270 [1]. Metoda ta charakteryzuje
się dużą czułością, która powoduje znaczną wrażliwość na szum i poziom tła, co utrudnia
prowadzenie pomiarów w warunkach rzeczywistej pracy urządzeń elektroenergetycznych.
W związku z tym, że metoda elektryczna jest metodą bezpośredniego pomiaru
WNZ, wymaga prowadzenia pomiarów na wysokim napięciu, co może powodować
potencjalne ryzyko i zagrożenie.
ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD POMIAROWYCH WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH METODAMI: ...

53

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TRANSFORMATOR ‘15

Pomiary wykorzystujące promieniowanie radiowe w zakresie UHF zostały dobrze
poznane i są powszechnie stosowanie do diagnostyki WNZ w układach rozdzielnic
izolowanych gazem (GIS). W odróżnieniu do metody IEC 60270, detekcja zdarzeń WNZ
w paśmie UHF charakteryzuje się znacznie większą odpornością na zakłócenia
zewnętrzne [5], zapewniając jednocześnie duży, względny poziom czułości, możliwość
lokalizacji WNZ [7] (np. poprzez metodę różnic czasu dotarcia) i szerokie możliwości
interpretacji zachowań zjawisk wyładowań niezupełnych, poprzez pomiary skorelowane
fazowo [6]. Zalety metody UHF spowodowały w ostatnich latach wzrost zainteresowania
ta techniką i próby zastosowania jej do diagnostyki WNZ w izolacji olejowej (transformatorów)
[2]. Ograniczeniem związanym z metodą UHF jest konieczność umieszczenia sondy
wewnątrz obudowy transformatora, np. poprzez spustowy zawór olejowy.
Znacznie mniej inwazyjną metodą pomiaru jest metoda akustyczna. Procedura
pomiarowa w głównej mierze polega na umieszczeniu odpowiedniej ilości przetworników
pomiarowych na obudowie badanego obiektu. Podstawowe pola zastosowań tej metody
to przesiewowa detekcja wyładowań niezupełnych oraz lokalizacja zjawisk WNZ (np.
metoda triangulacyjną)Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Czujniki EA są
dość wrażliwe na zakłócenia zewnętrzne, drgania uzwojeń i drgania przenoszone przez
konstrukcję wsporczą badanego obiektu. Z uwagi na konieczność stosowania dużej liczby
czujników i częstych zmian ich położenia metoda emisji akustycznej obecnie bardzo rzadko
stosowana jest do ciągłego, zdalnego monitoringu.
W związku z tym, że każda z opisanych metod ma określone zalety wydaje się
celowe aby stosować je równocześnie, w taki sposób, aby każda metoda uzupełniała
pozostałe. W niniejszym artykule skupiono się na porównaniu wyników pomiarów WNZ
z wykorzystaniem wszystkich trzech metod, ze szczególnym uwzględnieniem analizy
informacji dostarczanych przez poszczególne metody.

2.

Charakterystyka układu pomiarowego

Źródłem wyładowań niezupełnym będących przedmiotem badań był iskiernik
generujący wyładowania powierzchniowe, zanurzony w transformatorowym oleju
izolacyjnym. Całość umieszczona była w stalowym zbiorniku. Olejem wykorzystanym do
badań był nowy olej mineralny firmy Nynas typu Taurus. Do iskiernika doprowadzono
wysokie napięcie z transformatora probierczego o przekładni 220/100.000. Napięcie zasilania
układu regulowane było w zakresie od 18 kV do 30 kV, przy wykorzystaniu pulpitu
sterowniczego, zasilającego uzwojenia pierwotne transformatora probierczego (Rys.1).
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Rys. 1. Schemat układu pomiarowego.

Aparaturę pomiarową wykorzystaną do pomiarów metodą elektryczną i UHF
stanowił system MPD firmy Omicron. Układ do pomiarów metodą elektryczną składał się
z kondensatora pomiarowego MCC 210 o pojemności 1 nF, czwórnika sprzęgającego
CPL542A, o pojemności 30 µF (realizującego jednocześnie pomiar impedancji) i modułu
MPD600 (Rys.2). Górny zakres napięcia dla zastosowanego układu wynosił 110 kV.

Rys. 2. Widok ogólny modułów MPD600 i CPL542A.

Pomiar w paśmie UHF realizowany był z wykorzystaniem czujnika UHF model
UVS610, przemiennika UHF608 i modułu MPD600 (Rys.3) za pomocą metody
wąskopasmowej. Pasmo przenoszenia czujnika UHF zawierało się w przedziale
częstotliwości od 150 MHz do 1 GHz, natomiast przemiennika UHF608 od 220 MHz do
850 MHz. Czujnik UHF, poprzez otwór w obudowie zbiornika, umieszczony był
bezpośrednio w oleju, po stronie niskiego potencjału. W celu dodatkowej izolacji aparatury
pomiarowej od wysokiego napięcia zastosowano sygnałowe połączenia światłowodowe
oraz zasilanie bateryjne wszystkich aktywnych urządzeń. Całość sterowana była
z poziomu komputera poprzez moduł MPC.
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Rys. 3. Widok czujnika UVS610, przemiennika UHF608 i modułu MPD600.

Sygnały EA rejestrowane były przy pomocy komputera wyposażonego w kartę
pomiarową CH-3160 firmy Acquitec, do której doprowadzony był wzmocniony sygnał,
z szerokopasmowego przetwornika WD AH 17, umieszczonego na zewnętrznej ścianie
zbiornika (Rys.4).

Rys. 4. Widok przetwornika WD AH17 umieszczonego na obudowie zbiornika.

Pasmo przenoszenia przetwornika WD AH17 wynosiło od 100 kHz do 1 MHz
(± 10 dB), a jego czułość 55 dB ± 1,5 dB. Dodatkową eliminację zewnętrznych zakłóceń
osiągnięto poprzez zastosowany w czujniku układ różnicowy. W celu wzmocnienia
sygnału z przetwornika wykorzystano wzmacniacza AE. Wzmacniacz posiadał skokową
regulacje wzmocnienia w zakresie 0 – 40 dB, z krokiem 10 dB. Dodatkowo, w celu
ograniczenia pasma do zakresu częstotliwości zawierających istotne dla pomiaru
informacje, zastosowano filtr górnoprzepustowy 100 kHz i dolnoprzepustowy 500 kHz.

3.

Metodyka wykonywania pomiarów

W celu przeprowadzenia pomiarów konieczne było ustalenie napięcia zapłonu
i napięcia przebicia zastosowanego iskiernika. Znając te wartości można było następnie
ustalić poziomy napięć, przy których prowadzone będą dalsze pomiary. Napięcia zapłonu
Uz (rys. 5) i przebicia Up iskiernika ustalono doświadczalnie, na podstawie serii
8 pomiarów, wartości tych napięć wyniosły odpowiednio 18 kV i 42 kV. Dla potrzeb
właściwych pomiarów wybrano zakres napięcia od 18 kV do 30 kV (co w jednostkach
względnych wynosi od 0,43 do 0,72 Up) , który zmieniano z krokiem co 2 kV (0,05 Up).
Rejestracji sygnałów EA, UHF i elektrycznych dokonywano jednocześnie, dla
każdego z ustalonych poziomów napięć. Każdy pomiar trwał 1 min i powtarzany był
10 razy, dla każdego z ustalonych poziomów napięć.
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Rys. 5. Zależność wartości ładunku od napięcia

Pomiary wykonywane w ramach metody elektrycznej prowadzone były zgodnie
z normą IEC60270, w zakresie od 100 kHz do 400 kHz, po przeprowadzonej kalibracji
wzorcowym ładunkiem o wartości 100 pC. Dodatkowo stosowano górnoprzepustową
dynamiczna filtrację ładunku, zmienianą wraz ze wzrostem napięcia zasilania, w celu
eliminacji tła i ograniczenia ilości danych pomiarowych, nie będących sygnałem
użytecznym. Moduł MPD600 pracujący w układzie pomiarowym dla metody elektrycznej
stanowił źródło wyzwalania i synchronizacji dla metod elektrycznej i UHF.
Pomiary w pasmie UHF prowadzone były metodą wąskopasmową, dla trzech
wybranych częstotliwości środkowych w pasmach: 385 MHz, 485 MHz i 570 MHz. Pasma
pomiarowe zostały wybrane doświadczalnie, na podstawie pomiarów przesiewowych
pasma UHF prowadzonych dla wybranych poziomów napięć i porównania ich z poziomem
tła. Szerokość okna całkowania ustawiona została na 1,5 MHz dla każdej z częstotliwości.
W przypadku pomiaru w pasmie UHF również zastosowano dynamiczna filtrację
górnoprzepustową ładunku, zależną od wartości napięcia zasilania.
Rejestracja sygnałów EA prowadzona była z paśmie od 100 kHz do 500 kHz,
ograniczonym filtrami dolno i górno przepustowymi. Wzmocnienie toru pomiarowego
wynosiło 20 dB i było niezmienne dla wszystkich przeprowadzonych pomiarów.
Wzmocnienie zostało dobrane tak, aby uniknąć przekroczenia zakresu pomiarowego dla
największych spodziewanych sygnałów EA. Częstotliwość próbkowania karty pomiarowej
Acquitec ustawiona była na 1 MHz, okno pomiarowe wynosiło 20 ms (20480 próbek), co
odpowiada jednemu okresowi cyklu zasilania (50 Hz). Dla każdego poziomu napięcia
zadanego zarejestrowano 50 sygnałów EA.

4.

Analiza uzyskanych wyników

Na rys. 6 przedstawiono reprezentatywne histogramy ilustrujące zależności
wartości ładunku i intensywności występowania zdarzeń WNZ w funkcji czasu,
zarejestrowane dla wybranych napięć zakresu pomiarowego w czasie 1 min.
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Rys. 6. Zależność ilości zdarzeń WNZ i wartości ładunku od czasu dla napięcia:
a. 18 kV, b. 20 kV, c. 24 kV, d. 28 kV (skorelowane z fazą napięcia zasilania).

Zarejestrowane zdarzenia wyładowań niezupełnych zostały skorelowane z fazą
napięcia zasilania. Wraz ze wzrostem napięcia zauważalny jest wzrost ilości zdarzeń
WNZ i wartości zarejestrowanych ładunków. Nieco większa jest intensywność WNZ
w pierwszej, dodatniej połówce okresu napięcia zasilania, natomiast zdarzeniom
w połówce ujemnej towarzyszy nieco większy, średni poziom ładunku. Analizując
otrzymane wyniki w dziedzinie fazy, wyraźnie zauważalne są zwiększone aktywności
WNZ w okolicach katów fazowych napięcia zasilania równych 250, 600 i odpowiadającym
im kątom w połówce ujemnej, tj. 2050 i 2400. Wartym odnotowania jest fakt, że obszary
największej aktywności nie zależą od poziomu napięcia zasilania i są zbieżne w całym
badanym zakresie napięć.
Kolejnym kryterium analizowanym w ramach pomiarów metodą elektryczna była
zależność ilości zdarzeń WNZ od wartości ładunków (Rys. 7). Średnia wartość ładunków
wzrastała wraz ze wzrostem napięcia zasilania i dla przeprowadzonych jednominutowych
rejestracji wyniosła: 21 pC dla 18 kV, 205 pC dla 20 kV, 302 pC dla 24 kV i 410 pC dla
28 kV.

Rys. 7. Zależność ilości zdarzeń WNZ w funkcji ładunku dla napięć: a. 18 kV, b. 20 kV, c. 24 kV, c. 28 kV.

Jedną z niewątpliwych zalet metody elektrycznej jest jej bardzo duża czułość
pomiarowa, którą można zaobserwować na rys. 7. Widać wyraźnie, że dla poziomu
napięcia względnego poniżej 0,5 Up (tj. dla napięć 18 i 20 kV) odnotowano wyraźną
aktywność zjawisk WNZ na poziomie już 4 pF, co w zasadzie znajduje się na poziomie tła.
Zaobserwowane tendencje dla ładunków większych od ok. 10 pF są podobne dla
zadanych poziomów napięć i relatywnie prawie nie zależą od poziomów tych napięć.
Wraz ze wzrostem napięcia zasilania przebiegi ilości zdarzeń WNZ w funkcji wartości
ładunku stają się bardziej regularne, a największa ilość zdarzeń coraz mniej zależy od
wartości napięcia i zawiera się między 20 a 30 pC. Odnotować należy, że dla badanego
iskiernika dopiero dla napięć powyżej 28 kV wyraźnie zauważalne zaczynają być
wyładowania na poziomie większym od 1 nC.
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Rys. 8. Widmo UHF przy wybranych napięciach zasilania: (a). szum tła; (b). widmo przy wyładowaniach.

Punktem wyjścia do analiz badanego iskiernika metodą ultra wysokich
częstotliwości UHF było znalezienie pasm o największej aktywności WNZ. W tym celu
przeprowadzono przesiewowe pomiary całego zakresu pomiarowego pasma UHF dla
wybranych poziomów napięć (Rys. 8). Na przebiegach zarejestrowanych podczas
wyładowań wyraźnie widoczne są trzy główne zakresy częstotliwości, w których
aktywność jest największa – częstotliwości środkowe tych pasm zostały wybrane jako
punkty pomiarowe dla metody UHF, są to częstotliwości: 385, 485 i 570 MHz.
Podobnie jak w przypadku metody elektrycznej, głównym narzędziem analizy WNZ
w metodzie UHF są histogramy reprezentujące wartości ładunku i częstość ich
występowania skorelowane z fazą napięcia zasilania (Rys. 9 – 11).

Rys. 9. Histogram zdarzeń WNZ uzyskany z wykorzystaniem metody UHF
dla wybranych napięć z zakresu 18 do 30 kV dla częstotliwości 385 MHz.
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Jednakże w metodzie UHF informacja o wartościach ładunku przekazywana jest w
sposób niejawny, jako wielkość proporcjonalna do napięcia UHF wyrażonego w µV. Wraz
ze wzrostem napięcia zauważyć można wzrost ilości zdarzeń WNZ i wartości
zarejestrowanych ładunków QUHF. Podobnie jak w metodzie elektrycznej, odnotowano
większą intensywność WNZ w pierwszej, dodatniej połówce okresu napięcia zasilania,
natomiast większy średni poziom ładunku cechuje zdarzenia w połówce ujemnej. Z kolei
w odróżnieniu do metody elektrycznej, wzrost średnich wartości ładunków wraz ze
wzrostem napięcia zasilania jest wyraźny jedynie w początkowym zakresie napięć
pomiarowych, powyżej napięcia zapłonu (65 µV dla 18 kV i 390 µV dla 20 kV). Dalsze
zwiększanie poziomu napięcia powoduje relatywnie niewielki wzrost średniej wartości
ładunku UHF (do wartości ok. 450 i ok. 480 µV odpowiednio dla 24 i 28 kV).

Rys. 10. Histogram zdarzeń WNZ uzyskany z wykorzystaniem metody UHF
dla wybranych napięć z zakresu 18 do 30 kV dla częstotliwości 485 MHz.

Niezwykle interesujące wydają się wyniki analizy otrzymanych przebiegów
w dziedzinie fazy. Otóż zaważyć można zgodność występowania największej aktywności
WNZ w pasmach UHF w podobnych punktach fazowych jak w metodzie elektrycznej.
Najwięcej zjawisk WNZ występuje dla kątów fazowych napięcia zasilania równych ok. 250,
600 i odpowiadającym im kątom w połówce ujemnej, tj. 2050 i 2400. Wydaje się to być
wystarczającym bodźcem do prowadzenia dalszych prac badawczych związanych ze
skorelowaniem obu tych metod w taki sposób, aby opracować wskaźniki diagnostyczne
pozwalające na dokładniejszą i skuteczniejsza detekcję i analizę zjawisk WNZ.
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Rys. 11. Histogram zdarzeń WNZ uzyskany z wykorzystaniem metody UHF
dla wybranych napięć z zakresu 18 do 30 kV dla częstotliwości 570 MHz.

Kolejną z metod diagnostycznych zastosowaną w badaniach była metoda emisji
akustycznej. Analiza zarejestrowanych sygnałów EA wskazuje, że dla każdego
z zadanych poziomów napięć zastosowany iskiernik generujący wyładowania
powierzchniowe emituje sygnały akustyczne jedynie w pierwszej, dodatniej połówce
okresu cyklu zasilania. Na rys.12 przedstawiono przykładowe przebiegi czasowe
i spektrogramy widmowej gęstości mocy dla częstotliwości w przedziale 0 – 500 kHz
zarejestrowane przy napięciach 18, 20, 24 i 28 kV, odpowiadające jednemu okresowi
napięcia zasilania (20 ms.). Maksymalna amplituda sygnałów EA zależy od napięcia
zasilania układu i wzrasta wraz ze wzrostem napięcia – około 850 mV dla 18 kV, 1,4 V
dla 20 kV, 3,2 V dla 24 kV i 4,6 V dla napięcia 28 kV. Zwiększanie napięcia powoduje
również zwiększenie częstości występowania sygnałów EA. Zawartość składowych
częstotliwościowych w niewielkim stopniu zależy od wartości napięcia, a dominujący jest
zakres od 20 kHz do około 350 kHz. Największe wartości maksymalne napięcia osiągają
składowe o niższych częstotliwościach (do około 100 kHz), jednocześnie charakteryzują
się one najdłuższym czasem trwania (nawet do ok. 18ms. dla wyższych poziomów
napięć).
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Rys. 12. Przebieg czasowy i dwuwymiarowy spektrogram widmowej gęstości mocy sygnałów EA
generowanych przez WNZ w czasie 20 ms przy napięciu: a. 18 kV, b. 20 kV, c. 24 kV, d. 28 kV,.

Składowe wyższych częstotliwości mają niewielki udział w analizowanym paśmie
częstotliwości i znacznie krótsze czasy trwania (do około 5 ms dla niższych napięć i do
8 ms dla wyższych napięć).

5.

Podsumowanie

Detekcja wyładowań niezupełnych w izolacji olejowej jest obecnie jednym
z podstawowych warunków zapewniających bezpieczną eksploatację takich kluczowych
urządzeń energetycznych jak transformatory. Niezawodne, bezprzerwowe dostarczanie
energii jest obecnie priorytetem zarówno dla odbiorców jak i dostawców energii.
Współcześnie dostępnych jest wiele metod pomiarowych dających możliwość detekcji PD
w trybie on-line, a każda z tych metod sprawdza się lepiej w od pozostałych
w określonych warunkach.
Celem prowadzonych badań było porównanie metod detekcji PD w izolacji
olejowej, pod kątem ilości informacji dostarczanych przez poszczególne metody,
możliwości dalszej obróbki zarejestrowanych sygnałów oraz identyfikacji źródeł PD.
Uzyskane wyniki wskazują, że najbardziej czułą i efektywną zarazem metodą jest metoda
elektryczna, dostarczająca najwięcej informacji o badanym zjawisku. Zaznaczyć należy
jednak, że jest to metoda pomiaru bezpośredniego, a więc wymaga dostępu do
wysokiego napięcia, przez co może być kłopotliwa, lub wręcz niemożliwa do
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zastosowania w warunkach rzeczywistych. Pozostałe badane metody są metodami
pomiaru pośredniego i mogą zostać wykorzystane w znacznie szerszym zakresie. Metoda
EA wydaje się być dobrym narzędziem do badań przesiewowych: jest stosunkowo prosta
do zastosowania, ale jednocześnie jest wrażliwa na zakłócania pochodzące z otoczenia –
hałas, wibracje, drgania. Pomiary w paśmie UHF są znacznie mniej wrażliwe na
zakłócenia i znacznie łatwiej wyeliminować tło w tym zakresie częstotliwości. Skuteczny
pomiar metodą UHF wymaga jednak umieszczenia czujnika wewnątrz obudowy,
bezpośrednio w oleju. W nowych transformatorach są obecnie montowane zawory
umożliwiające montaż czujnika UHF.
Przeprowadzone badania wykonane zostały w warunkach laboratoryjnych,
z zachowaniem określonych rygorów metrologicznych i mają charakter poglądowy.
Stanowią one jednak podstawę do dalszych prac badawczych związanych
z opracowaniem korelacyjnej metody detekcji i identyfikacji źródeł PD w izolacji olejowej,
wykorzystującej wszystkie opisane w artykule metody.
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WYKORZYSTANIE METODY TRÓJKĄTA DUVALA
DO INTERPRETACJI POMIERZONYCH STĘŻEŃ GAZÓW
ROZPUSZCZONYCH W OLEJU TRANSFORMATORÓW

USE OF DUVAL'S TRIANGLE METHOD TO INTERPRET THE MEASURED
CONCENTRATIONS OF DISSOLVED GASES IN TRANSFORMER OIL
Tomasz Piotrowski, Paweł Rózga
Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka

Streszczenie:
W referacie przedstawiono trzy wersje trójkąta Duvala stosowane w diagnostyce
transformatorów napełnionych olejami mineralnymi. Pokazano przykładowe obliczenia
wykorzystujące dane pochodzące z pomiarów stężeń gazów rozpuszczonych w oleju
eksploatowanych transformatorów. Wskazano na zalety metody trójkąta Duvala ze szczególnym
uwzględnieniem jej skuteczności w rozpoznawaniu defektów.
Abstract:
The paper presents three versions of Duval's triangle used in the diagnosis of transformers filled
with mineral oils. Sample calculations using data from the measurements of concentrations of
gases dissolved in oil of transformers in service were attached. The advantages of the Duval’s
triangle method with particular emphasis on its effectiveness in identifying the defects were also
pointed out.

1.

Wstęp

Analiza gazów rozpuszczonych w oleju (DGA) należy od dziesięcioleci do
uznanych metod diagnostycznych. W uproszczeniu jej algorytm sprowadza się do (1)
sprawdzenia, czy w transformatorze można podejrzewać występowanie defektu, i w takim
przypadku (2) rozpoznania charakteru tego defektu. Punkt pierwszy algorytmu
przeprowadza się na podstawie porównania aktualnych stężeń gazów i ich przyrostów z
wartościami typowymi, drugi zaś na podstawie analizy wzajemnych relacji między
stężeniami wybranych gazów. Wartości typowe stężeń gazów i przyrostów stężeń gazów
nie mają charakteru uniwersalnego i zależą między innymi od konstrukcji transformatora,
wyposażenia w podobciążeniowy przełącznik zaczepów, rodzaju zastosowanej ochrony
oleju i reżimu eksploatacji. Schematy interpretacyjne wykorzystywane do określania
rodzaju defektu mają już charakter uniwersalny. Przegląd kilkunastu takich schematów
można znaleźć między innymi w [1].
Wśród licznych metod stosowanych w celu rozpoznawania defektu na szczególną
uwagę zasługuje metoda trójkąta Duvala. Najważniejszą z przesłanek za tym
przemawiających jest jedna z najwyższych skuteczności poprawnego rozpoznawania
występujących w transformatorze defektów. Porównawcze zestawienia to pokazujące
zamieszczono w tabeli 1 i 2.
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Tabela 1. Skuteczność rozpoznawania defektów [%] przez wybrane metody DGA wg [2]
Metoda

Defekt
Skuteczność rozpoznawania defektów [%]
D1
50
D2
39
Rogersa
D3
55
D4
57
D1
50
D2
79
IEC 599
D3
82
D4
64
D1
20
D2
45
Doerneburga
D3
36
D4
43
D1
100
D2
91
Duvala
D3
100
D4
50
D1 - defekt cieplny o niskiej temp. (liczba próbek 10), D2 - przegrzanie i iskrzenie
(33), D3 - wyładowania łukowe (22), D4 - wyładowania niezupełne (14).
Tabela 2. Skuteczność rozpoznawania defektów przez wybrane metody DGA wg [1]
Metoda

Defekt
Skuteczność rozpoznawania defektów [%]
T
46
Rogersa
D
70
PD
50
T
80
IEC 599
D
79
PD
58
T
85
PN-EN 60599
D
68
PD
19
T
85
Doernenburga
D
67
PD
58
T
97
Duvala
D
97
PD
19
T - defekt cieplny (liczba próbek 153), D – wyładowania (90), PD - wyładowania
niezupełne (26).

Drugą z przesłanek jest fakt, że bazując na tej samej metodyce diagnozy,
opracowane zostały liczne odmiany podstawowej wersji trójkąta pozwalające na
rozpoznawanie: (1) przypadków generacji gazów z innej przyczyny niż defekt, (2)
defektów w transformatorach napełnionych innymi olejami niż mineralne, czy wreszcie (3)
defektów podobciążeniowego przełącznika zaczepów.
Warto również wspomnieć, że do niedawna była to jedyna praktycznie metoda, która
zawsze pozwalała na uzyskanie diagnozy niezależnie od wzajemnych relacji między
stężeniami pomierzonych gazów rozpuszczonych w oleju.
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2.

Podstawowa wersja trójkąta Duvala

W podstawowej wersji metody [3] przeznaczonej do wykrywania i rozpoznawania
defektów w transformatorach o izolacji papierowo-olejowej wykorzystywane są informacje
o stężeniach trzech gazów: C2H2, CH4, C2H4.
Algorytm metody wymaga wyznaczenia procentowego udziału każdego z tych gazów w
ich wartości sumarycznej według zależności:
100 ⋅ CH 4
%CH 4 =
CH 4 + C 2 H 2 + C 2 H 4

%C 2 H 2 =

100 ⋅ C 2 H 2
CH 4 + C 2 H 2 + C 2 H 4

(1)

100 ⋅ C 2 H 4
CH 4 + C 2 H 2 + C 2 H 4
Uzyskane wartości są koordynatami, które definiują położenie punktu wewnątrz
trójkąt Duvala. Sposób wyznaczania położenia punktu na podstawie znajomości
koordynat %C2H2, %CH4 i %C2H4 przedstawiono na rysunku 1.
%C 2 H 4 =

Rys. 1. Sposób określania położenia punktu wewnątrz trójkąta Duvala
na podstawie koordynat %C2H2, %CH4 i %C2H4 [3]

Trójkąt Duvala podzielony jest na obszary, które odpowiadają określonym typom
defektów (PD - Wyładowania niezupełne, T1 - defekt cieplny przy T<300°C, T2 - Defekt
cieplny przy 300°C<T<700°C, T3 - Defekt cieplny przy T>700°C, D1 - Wyładowania
o małej energii, D2 - Wyładowania o dużej energii, DT – wyładowania lub defekt cieplny).
Zatem lokalizacja punktu wewnątrz trójkąta wskazuje jednocześnie na występujący
w transformatorze defekt. Obszary odpowiadające różnym typom wykrywanych defektów
wraz z wartościami definiującymi ich granice przedstawiono odpowiednio na rysunku 2
i w tabeli 3.
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Rys. 2. Lokalizacja obszarów w podstawowym wariancie trójkąta Duvala [3]
Tabela 3. Granice obszarów w podstawowym wariancie trójkąta Duvala [4]
Identyfikator obszaru
PD
D1
D2
DT
T1
T2
T3

Wartości granic obszaru [%]
%CH4 = 98
%C2H4 = 23,
%C2H2 = 13
%C2H4 = 23, %C2H4 = 40
%C2H2 = 13, %C2H2 = 29
%C2H4 = 40, %C2H4 = 50
%C2H2 = 4, %C2H2 = 13, %C2H2 = 15, %C2H2 = 29
%C2H4 = 20
%C2H2 = 4
%C2H4 = 20, %C2H4 = 50
%C2H2 = 4
%C2H4 = 50
%C2H2 = 15

Przykład obliczeniowy 1
W pobranej z transformatora próbce oleju pomierzono następujące stężenia
gazów: H2 = 1600 ppm, CH4 = 3600 ppm, C2H2 = 0 ppm, C2H4 = 14 ppm i C2H6 = 670 ppm
[6].
Obliczony procentowy udziału każdego z gazów wykorzystywanych w metodzie
wynosi: %CH4 = 99,61, %C2H2 = 0, %C2H4 = 0,39 co wskazuje na wyładowania
niezupełne i co jest zgodne z rzeczywiście występującym w transformatorze defektem.
Lokalizacja defektu na płaszczyźnie trójkąta Duvala przedstawiona jest na rysunku 3a
(wszystkie obliczenia i wizualizacje lokalizacji defektów w zamieszczonych przykładach
przeprowadzono w programie komputerowym stworzonym na potrzeby pracy [7]).
Przykład obliczeniowy 2
W pobranej z transformatora próbce oleju pomierzono następujące stężenia
gazów: H2 = 206 ppm, CH4 = 198,9 ppm, C2H2 = 15,1 ppm, C2H4 = 612,7 ppm
i C2H6 = 210 ppm [8].
Obliczony procentowy udziału każdego z gazów wykorzystywanych w metodzie
wynosi: %CH4 = 24,06, %C2H2 = 1,83, %C2H4 = 74,11 co wskazuje na defekt cieplny
o T > 700 °C i co jest zgodne z rzeczywiście występującym w transformatorze defektem.
Lokalizacja defektu na płaszczyźnie trójkąta Duvala przedstawiona jest na rysunku 3b.
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a)

b)

Rys. 3. Lokalizacja defektu na płaszczyźnie trójkąta Duvala
wyznaczona na podstawie danych z przykładu 1 (a) i 2 (b).

3.

Pomocnicze wersje trójkąta

Niektóre z dostępnych aktualnie na rynku olejów mineralnych, w przypadku ich
podgrzania do relatywnie niskich temperatur 80 (90) – 200°C, są źródłem tak zwanych
„gazów pasożytniczych”. Relacje między generowanymi „gazami pasożytniczymi” są
takie, że w przypadku zastosowania trójkąta Duvala otrzymywana jest diagnoza
wskazująca na występowania uszkodzenia typu PD, T1 lub T2. Ponieważ gazy te nie są
wynikiem żadnego defektu, a jedynie specyficznych cech oleju, więc diagnoza jest
niepoprawna i wprowadza w błąd. W celu eliminacji błędnych diagnoz zostały opracowane
dwa pomocnicze warianty trójkąta Duvala.
Pierwszy z pomocniczych wariantów trójkąta Duvala wykorzystuje następujące
gazy: H2, CH4, C2H6. Dla każdego z tych gazów wyznaczany jest jego procentowy udział
w stężeniu sumarycznym, według zasady podanej dla podstawowej wersji trójkąta.
Wyliczone wartości %H2, %CH4, %C2H6 wskazują na jeden z obszarów, na jakie został
podzielony trójkąt. W efekcie otrzymywana jest informacja o przyczynie generacji gazów,
którą mogą być: wyładowania niezupełne - obszar oznaczony jako PD, „gazy
pasożytnicze” – obszar S, punkty gorące ze zwęgleniem papieru (T > 300°C) - obszar C
oraz przegrzanie (T < 250°C) – obszar O. Lokalizację obszarów wewnątrz trójkąta
pokazano na rysunku 4, a wartości granic tych obszarów podano w tabeli 4.

Rys. 4. Lokalizacja obszarów w pomocniczym wariancie trójkąta Duvala uwzględniającym H2, CH4, C2H6 [4]
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Tabela 4. Granice obszarów w pomocniczym wariancie trójkąta Duvala uwzględniającym H2, CH4, C2H6 [4]
Identyfikator obszaru
PD
S
C
O

Wartości granic obszaru [%]
%CH4 = 2, CH4 = 15,
%C2H6 = 1
%C2H6 = 44, %C2H6 = 24, %C2H6 = 1,
%H2 = 9,
%CH4 = 36, %CH4 = 15. %CH4 = 2
%CH4 = 36,
%C2H6 = 24
%H2 = 9,
%C2H6 = 24

W drugim z pomocniczych wariantów trójkąta Duvala wykorzystywane są
następujące gazy: CH4, C2H4, C2H6. Algorytm postępowania mający na celu uzyskanie
informacji o przyczynie generacji gazów jest analogiczny do opisanego powyżej.
Przyczyną zaś generacji gazów, mogą być: wyładowania niezupełne – obszar oznaczony
jako PD, „gazy pasożytnicze” – obszar oznaczony jako S, punkty gorące ze zwęgleniem
papieru (T > 300°C) – obszar oznaczony jako C, przegrzanie (T < 250°C) - obszar
oznaczony jako O oraz defekt cieplny o bardzo wysokiej temperaturze (T > 700°C) –
obszar oznaczony jako T3. Lokalizację obszarów wewnątrz trójkąta pokazano na rysunku
5, a wartości granic tych obszarów podano w tabeli 5.

Rys. 5. Lokalizacja obszarów w pomocniczym wariancie trójkąta Duvala uwzględniającym
CH4, C2H4, C2H6 [4]
Tabela 5. Granice obszarów w pomocniczym wariancie trójkąta Duvala
uwzględniającym CH4, C2H4, C2H6 [4]
Identyfikator obszaru
PD
S
C
O
T3
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Wartości granic obszaru [%]
%C2H4 = 1,
%C2H6 = 15
%C2H6 = 53, %C2H6 = 15,
%C2H4 = 10
%C2H4 = 10, %C2H4 = 35,
%C2H6 = 30
%C2H4 = 10, %C2H4 = 1,
%C2H6 = 53, %C2H6 = 15
%C2H4 = 35
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Przykład obliczeniowy
W pobranej z transformatora próbce oleju pomierzono następujące stężenia
gazów: H2 = 1923,9 ppm, CH4 = 232,8 ppm, C2H2 = 0,0 ppm, C2H4 = 2,9 ppm i C2H6 =
209,8 ppm.
Obliczone procentowego udziału każdego z gazów wykorzystywanych w
podstawowej wersji trójkąta Duvala wynoszą %CH4 = 98,77, %C2H2 = 0, %C2H4 = 1,23 i
wskazują na wyładowania niezupełne, co pokazane jest na rysunku 6.

Rys. 6. Lokalizacja domniemanego defektu na płaszczyźnie trójkąta Duvala
wyznaczona na podstawie danych z przykładu.

W przypadku zastosowania metody trójkąta Duvala, gdy otrzymana diagnoza
wskazuje na występowanie uszkodzenia typu PD, T1 lub T2 i istnieją podejrzenia, co do
jej trafności wskazane jest przeprowadzenie dodatkowych obliczeń wykorzystując
pomocnicze wersje trójkąta. Po przeprowadzeniu takich obliczeń otrzymano dla wersji I
trójkąta %H2 = 90,05, %C2H4 = 0,14, %C2H6 = 9,82 oraz dla wersji II trójkąta
%CH4 = 52,25, %C2H4 = 0,65, %C2H6 = 47,09 - w obydwu przypadkach wynik wskazuje
na występowanie „gazów pasożytniczych", co pokazane jest na rysunku 7. Otrzymana
diagnoza znalazła dodatkowe potwierdzenie w rezultatach pomiarów wyładowań
niezupełnych, które ich występowania nie wykryły.

Rys. 7. Lokalizacja defektu na płaszczyźnie pomocniczych wersji trójkąta Duvala
wyznaczona na podstawie danych z przykładu.
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4.

Podsumowanie

Metoda trójkąta Duvala należy do jednych z najbardziej kompleksowych procedur
DGA. Pozwala wykrywać defekty w transformatorach napełnionych różnymi rodzajami
cieczy elektroizolacyjnych. Gdy jest to olej mineralny umożliwia również rozróżnienie
między rzeczywistym defektem, a przypadkami występowania tak zwanych „gazów
pasożytniczych”, które charakteryzują się stężeniami gazów podobnymi do obecnych
podczas wyładowań niezupełnych i przegrzań o stosunkowo niskiej temperaturze.
Metoda charakteryzuje się wysokim stopniem skuteczności rozróżniania defektów,
co potwierdzają zarówno wyniki analiz autorskich, jak i doniesienia literaturowe.
Warta zainteresowania jest również z tego względu, że dostarcza narzędzi do
interpretowania stężeń gazów znajdowanych w podobciążeniowych przełącznikach
zaczepów.
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WPŁYW STANU POWIERZCHNI IZOLATORA PRZEPUSTOWEGO
NA WYNIKI POMIARÓW METODĄ FDS
THE INFLUENCE OF BUSHINH SURFACE CONDITION
ON THE MEASUREMENT RESULTS OBTAINED USING FDS METHOD
Jarosław Gielniak
Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odpowiedzi dielektrycznej izolatorów przepustowych,
które uzyskano mierząc te same izolatory w różnych warunkach atmosferycznych. Uzyskane
wyniki różnią się na tyle, że poprawna ocena stanu izolatora jest bardzo utrudniona. Ten sam
izolator o suchej powierzchni może wykazywać współczynnik strat poniżej przyjmowanych
powszechnie wartości kryterialnej, lub znacznie powyżej (jeśli jego powierzchnia jest zabrudzona
i zawilgocona). Ponadto przeprowadzono eksperyment, w który wykazał wpływ obecności osłony
izolacyjnej na uzyskiwane wyniki badań. Przedstawione w artykule badania prowadzono
z użyciem metody spektroskopii dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości (FDS). Na podstawie
specjalnie przygotowanego eksperymentu prowadzonego pod kątem możliwości separowania
przez system pomiarowy prądów płynących po powierzchni izolatora (wywołanych zabrudzeniem
i zawilgoceniem) stwierdzono, że system działa poprawnie. Mimo, że prąd powierzchniowy jest
separowany obserwuje się jednak znaczące różnice w mierzonej odpowiedzi dielektrycznej,
które mogą być spowodowane zmianami rozkładu pola elektrycznego powodowanego przez
przepływ omawianego prądu. Przeprowadzono wstępne symulacje rozkładu pola, które
potwierdzają tę hipotezę.

1.

Wstęp

Izolatory przepustowe wysokiego napięcia pracujące obecnie w polskim systemie
elektroenergetycznym to głównie izolatory o izolacji papierowo-olejowej (OIP – Oil
Impregnated Paper) oraz izolatory o izolacji żywicznej (RBP). Około 90% przepustów posiada
izolację rdzenia należącą do wspomnianych dwóch rodzajów [1]. Oba typy izolacji są wrażliwe
na obecność wody, stąd rekomenduje się badania zawilgocenia tych izolatorów [2, 3, 4].
Obecnie ocena zawilgocenia izolacji izolatorów przepustowych będących
w eksploatacji jest możliwa tylko w oparciu o metody pośrednie (metody polaryzacyjne, takie
jak metoda prądów polaryzacji i depolaryzacji – PDC lub częściej metoda spektroskopii
dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości – FDS). Metody te wymagają jednak wiarygodnych
wzorców, którymi mogą być zależności pojemności elektrycznej i strat dielektrycznych od
częstotliwości, zawilgocenia i temperatury lub zależności prądów polaryzacji i depolaryzacji od
czasu, podanych dla różnych wartości zawilgocenia i temperatury. Dostępne na rynku
rozwiązania systemów pomiarowych są wspomagane przez oprogramowanie, w którym
zaimplementowano wzorzec dla izolacji papierowo-olejowej. Nie jest on niestety odpowiedni
dla oceny zawilgocenia izolacji papierowo-żywicznej. W 2013 roku nasz zespół opracował
odpowiednie wzorce dla izolacji typu RBP i w powiązaniu z nowym podejściem do analizy
odpowiedzi dielektrycznej uwzględniającym poosiowy rozkład temperatury, stosuje je
z powodzeniem w badaniach zawilgocenia rdzeni izolatorów [5, 6].
Metody polaryzacyjne wykorzystywane w badaniach zawilgocenia są wrażliwe na
kilka istotnych czynników, które należy brać pod uwagę zarówno na etapie prowadzenia
pomiarów jak i analizy uzyskanych wyników. Do najistotniejszych należy zaliczyć stan
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osłony izolacyjnej wynikający z obecności na jej powierzchni zabrudzeń i wilgoci, rozkład
temperatury czy rodzaj materiału izolacyjnego. Należy również zauważyć, że w izolatorze
może istnieć rozkład zawilgocenia. Metody polaryzacyjne pozwalają wyznaczyć uśrednioną
wartość zawartości wody w izolacji, należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że
w objętości rdzenia izolatora mogą istnieć obszary o wyższym i niższym zawilgoceniu [6].

2.

Wpływ osłony na wyniki uzyskiwane z użyciem metody FDS

Stosowane powszechnie osłony porcelanowe, mogą wnosić pewien wkład
w mierzoną odpowiedź dielektryczną, nawet jeśli powierzchnia osłony jest sucha i czysta.
Przykładem jest eksperyment przeprowadzony na
izolatorze C4RPT, który został przeznaczony do
remontu ze względu na ujawnioną podwyższoną
zawartość gazów rozpuszczonych w oleju. Analiza
zawartości gazów wskazywała na przegrzania.
Przegrzania
były
powodowane
podwyższoną
rezystancją połączeń toru prądowego w izolatorze.
Izolacja przepustu była jednak w stanie nienagannym.
Izolator po wymontowaniu przewieziono do zakładu
remontowego, gdzie został zamontowany na specjalnym
statywie (rys. 1a). Temperatura izolatora była
ustabilizowana i wynosiła 10 ºC. Tak przygotowany
izolator poddano badaniom odpowiedzi dielektrycznej.
Następnie zlano olej z przestrzeni między rdzeniem
a osłoną izolacyjną i dokonano powtórnie pomiaru.
W kolejnym etapie zdemontowano osłonę porcelanową
pozostawiając
jedynie
rdzeń
przepustu
wraz
z kołnierzem (rys. 1b) i zmierzono odpowiedź
dielektryczną rdzenia. Wyniki pomiarów zestawiono na
rysunku 2. Wyraźnie widać, że prąd płynący przez
osłonę izolacyjną wpływa na wartość pojemności
Rys. 1. Zamontowany na statywie i tangensa kąt strat, przy czym obecność oleju
kompletny izolator typu C4RPT
wypełniającego przestrzeń między rdzeniem a osłoną
(a) oraz rdzeń izolatora wraz
nie wpływa na odpowiedź dielektryczną tak bardzo jak
z kołnierzem po zdjęciu osłony
obecność osłony. W omawianym wypadku układ
porcelanowej (b)
izolacyjny rdzenia był w dobrym stanie. Obserwowany
wzrost strat nie wpłynąłby na ostateczną ocenę
izolatora. Doświadczenie to pokazuje jednak, że w wypadku zawilgocenia osłony
porcelanowej udział prądu upływu mógłby być większy, co niewątpliwe wpłynęłoby na
mierzoną wartość strat dielektrycznych. Problem jest o tyle istotny, że mimo iż pomiaru
dokonywano w układzie trójprzewodowym, który eliminuje prąd płynący po zewnętrznej
powierzchni osłony jej wpływ się uwidocznił. Wynika stąd, że rozpływ prądów (mogących
wpłynąć na wynik pomiaru) w osłonie jest skomplikowany i obejmuje nie tylko jej
powierzchnię zewnętrzną ale całą objętość porcelany.

3.

Wpływ stanu osłony na wyniki uzyskiwane z użyciem metody FDS

W badaniach izolatorów przepustowych z wykorzystaniem pomiarów odpowiedzi
dielektrycznej należy liczyć się z podobnym wpływem warunków atmosferycznych, jak
w wypadku badań współczynnika strat i pojemności przy 50 Hz. Obecne zalecenia
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sformułowane w [2] dotyczą głównie temperatury badanych izolatorów i wskazują, aby
temperatura izolatora nie była niższa niż 5ºC, natomiast interpretację wyników badań
uważa się za jednoznaczną (w sensie uznania izolatora za dopuszczony do eksploatacji),
gdy temperatura badanego izolatora jest zbliżona do 20ºC (w innej temperaturze – gdy
znane są temperaturowe współczynniki korekcyjne) lub gdy uzyskane wyniki są znacznie
niższe od wartości krytycznych. Z doświadczeń autorów wynika, że można powyższe
zalecenia z powodzeniem stosować podczas badań techniką FDS, jednakże po
uwzględnieniu stanu osłony izolacyjnej (zabrudzenia, zawilgocenie).

Rys. 2. Pojemność elektryczna (a) oraz tangens kąta strat dielektrycznych izolatora typu C4RPT,
zmierzone dla: kompletnego izolatora, izolatora bez oleju oraz po zdjęciu osłony porcelanowej

Na rysunku 3 przedstawiono odpowiedź dielektryczną zmierzoną dla trzech
izolatorów typu C4RPT w różnych warunkach pogodowych. Badań dokonano w ciągu
20 dni w kwietniu 2013 roku. Można zauważyć, że zawilgocenie powierzchni izolatorów
powoduje znaczny wzrost tangensa kąta strat dielektrycznych. Obserwowane tu zmiany
w wypadku pojedynczego pomiaru mogą prowadzić do fałszywych wniosków. Na rysunku
zaznaczono wartość kryterialną współczynnika strat dielektrycznych (0,015 przy 50 Hz)
dla tego typu izolacji, podawaną w [2 i 3], która została przekroczona dla większości
pomiarów prowadzonych w warunkach wysokiego zawilgocenia powierzchni. Pomiary
wykonywane przy temperaturze 19 °C i niskiej wilgotności powietrza wskazują jednak na
dobry stan izolacji przepustu (znacznie poniżej wartości kryterialnej).

Rys. 3. Tangens kąta strat dielektrycznych trzech izolatorów typu C4RPT, oznaczonych:
2A, 2B i 2C, zmierzony w różnych warunkach atmosferycznych na przestrzeni 20 dni;
To – temperatura oleju w górnej warstwie, Tp – temperatura powietrza
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Duże rozbieżności w uzyskiwanych wynikach badań, przedstawionych na rysunku
3, skłoniły autora do podjęcia prac mających na celu sprawdzenie układu pomiarowego.
Przygotowano eksperyment, który miał odpowiedzieć na pytanie, czy prąd płynący po
powierzchni izolatora (przez warstwę zabrudzeń) będzie poprawnie separowany przez
układ pomiarowy. W tym celu do czystego nowego izolatora przepustowego typu OIP
podłączano kolejno rezystory o wartościach oporności 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10 i 100 MΩ.
Układ pomiarowy składał się w tym wypadku z systemu IDAX 300 wraz ze wzmacniaczem
sygnału VAX 202 firmy Megger. Pomiar prowadzony był w układzie połączeń UST, co
przedstawiono na rysunku 4. Zastosowane w tym wypadku wartości rezystancji były
dobrane w taki sposób, aby po pierwsze nie przekroczyć obciążalności prądowej systemu,
po drugie aby umożliwić sprawdzenie całego deklarowanego przez producenta zakresu
pomiarowego.

Rys. 4. Schemat pomiarowy do badania odpowiedzi dielektrycznej izolatora z równolegle podłączonym
rezystorem, przez który płynie prąd równoważny do prądu płynącego po powierzchni izolatora

Wyniki eksperymentu przedstawiono na rysunku 5. Widzimy, że odpowiedź
dielektryczna (przedstawiona w tym wypadku jako zależności pojemności elektrycznej
i tangensa kąta strat od częstotliwości) jest niezależna od wartości rezystancji
bocznikującej izolator. Pewne drobne odchyłki widzimy jedynie dla najmniejszej wartości
rezystancji. Prąd płynący wówczas w obwodzie jest na granicy deklarowanej
obciążalności systemu.

Rys. 5. Pojemność elektryczna oraz tangens kąta strat w zależności od częstotliwości
dla izolatora OIP zmierzona przy braku rezystora oraz w wypadku równoległego podłączenia
rezystorów o różnej oporności
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Sprawdzono zatem zdolność separowania prądu przez system pomiarowy, jednak
nie wyjaśniono dlaczego obecna na powierzchni warstwa zanieczyszczeń może wpływać
na odpowiedź dielektryczną (w sposób istotny z punktu widzenia oceny stanu izolatora).
Przyczyną może być pośrednie oddziaływanie tego prądu na rozkład pola elektrycznego.
Prąd, który wypływa z elektrody napięciowej (którą tworzy trzpień izolatora) ulega
podziałowi i może płynąć do elementów o potencjale zerowym różnymi drogami.
W naszym wypadku potencjał zerowy jest obecny na ostatnim ekranie sterującym
rozkładem pola w izolatorze (łączy się on z zaciskiem pomiarowym) oraz na okuciu
izolatora (które traktujemy jako elektrodę separującą). System pomiarowy może
odseparować jedynie prąd płynący po powierzchni izolatora. Jeżeli na skutek obecności
na powierzchni izolatora warstwy o dużej konduktywności zmieni się rozkład pola
elektrycznego zmieni się również rozkład gęstości prądu płynącego w obszarze izolatora.
Zjawisko może wpływać na obserwowane zmiany w wartości współczynnika strat.
Przeprowadzono obliczenia rozkładu potencjału, a na ich podstawie rozkładu
gęstości prądu w izolatorze odwzorowując warunki panujące podczas pomiaru w układzie
UST przy częstotliwości 100 Hz z uwzględnieniem:
− zawilgocenia izolacji rdzenia (dla dwóch skrajnych wypadków 1 i 4%),
− temperatury (0, 20 i 50°C),
− konduktywności warstwy zabrudzeń (0,02, 0,2, 2, 20, 200 i 2000 S/m).
Obrazy rozkładu potencjału elektrycznego w obszarze napowietrznej części
izolatora o temperaturze 20 °C i zawilgoceniu izolacji rdzenia wynoszącym 1%
przedstawiono na rysunku 6a. Rysunek 6b przestawia
rozkład potencjału po
uwzględnieniu warstwy zabrudzeń o konduktywności 2000 S/m. Obrazy te różnią się
wyraźnie. Z obserwowanych różnic w rozkładzie potencjału wynikają zmiany w rozkładzie
gęstości prądu, a co za nimi idzie wartość prądu mierzonego w trakcie pomiarów
odpowiedzi dielektrycznej.

Rys. 6. Rozkład potencjału elektrycznego dla izolatora bez warstwy zabrudzeniowej (a)
oraz z warstwą o konduktywności 2000 S/m (b); temperatura 20°C, zawilgocenie izolacji 1%,
częstotliwości 100 Hz

W dalszej części eksperymentu obliczono wartość prądu jaki wpływa do ostatniego
ekranu sterującego (podłączonego do zacisku pomiarowego). Na podstawie tego prądu
oraz napięcia go wymuszającego wyznacza sie współczynnik strat oraz pojemność
izolatora. Jeśli wartość prądu wpływającego do ostatniego ekranu ulga zmianie przy
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zmianach konduktywności powierzchni osłony oznacza to, że możemy uzyskać błędny
pogląd co do stanu izolacji rdzenia. Obliczenia wykonano dla izolatora o izolacji
papierowo-olejowej suchej (1%) i zawilgoconej (4%) dla trzech wartości temperatury.
Stwierdzono brak wpływu temperatury izolatora oraz zwilgocenia jego izolacji na
procentową zmianę prądu wynikającą z obecności warstwy zabrudzeń. We wszystkich
wypadkach temperatury i zawilgocenia procentowa zmiana prądu wpływającego do
elektrody pomiarowej wynikająca z obecności warstwy zabrudzeń (liczona w stosunku do
prądu izolatora czystego) była taka sama. Zatem na rysunku 7 przedstawiono procentową
zmianę prądu δ wynikającą z obecności warstwy o danej konduktywności obliczoną
w stosunku do prądu płynącego w izolatorze czystym, która jest charakterystyczna dla
wszystkich analizowanych wartości temperatury i zawilgocenia.

Rys. 7. Procentowa zmiana prądu wpływającego do elektrody pomiarowej
w zależności od konduktywności warstwy zabrudzeń

Przedstawione tutaj wyniki dotyczą modułu gęstości prądu i wskazują jedynie na
fakt występowania znacznych zmian jego wartości. Dla jednoznacznego określenia
wpływu stanu osłony na odpowiedź dielektryczną konieczne jest obliczenie zarówno
składowej rzeczywistej jak i urojonej prądu dla różnych wartości częstotliwości. Prace nad
tym zagadnieniem są jeszcze w toku.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono różnice w odpowiedzi dielektrycznej izolatorów
przepustowych, często obserwowane przez autorów w trakcie badań, wykonywanych
w różnych warunkach atmosferycznych.
Przeprowadzono eksperyment, który wykazał, że stosowany przez autorów układ
pomiarowy działa poprawnie w całym zakresie pomiarowym, jednak specyficzne zmiany w
rozkładzie pola elektrycznego powodowane zabrudzeniem i zawilgoceniem osłony
izolatora mogą wpływać na obserwowane wyniki. Przeprowadzone obliczenia
numeryczne wskazują, że warstwa zabrudzeń obecnych na powierzchni osłony
o konduktywności wyższej niż 2 S/m wpływa znacząco na wartość prądu rejestrowanego
podczas pomiarów.
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Sprawność energetyczna transformatorów
Aktualny status i szczegóły regulacji w UE
Rozporządzenie zawiera regulacje (= przepisy prawne) dla następujących zakresów
produktowych:

Olejowe transformatory rozdzielcze (do 3.15MVA, GN≤24KV, DN≤1.1KV) –
maksymalny poziom strat

Olejowe transformatory rozdzielcze słupowe(160-315KVA) – maksymalny poziom strat

Olejowe transformatory rozdzielcze(3.15 – 40MVA do 36KV) – maksymalna wartość PEI

Transformatory suche (do 3.15MVA, GN≤24KV, DN≤1.1KV) – maksymalny poziom strat

Transformatory suche(3.15 – 40MVA do 36KV) – maksymalna wartość PEI

Transformatory mocy– maksymalna wartość PEI

Rozporządzenie nie obejmuje transformatorów specjalnych

Obowiązuje wszystkich producentów

Sprawność energetyczna transformatorów
Olejowe transformatory rozdzielcze
Maksymalne straty jałowe i obciążeniowe (w W) dla trójuzwojeniowych transformatorów
olejowych średniej mocy z jednym uzwojeniem o wartości Um ≤24kV i drugim o wartości
Um ≤1.1kV

Moc
znamionowa
(kVA)
≤25
50
100
160
250
315
400
500
630
800
1000
1600
2000
2500
3150
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Etap 1 (od 1 lipca 2015)
Maksymalne
Maksymalne
straty
straty jałowe Po
obciążeniowe Pk
(W)*
(W) *
Ck (900)
Ao(70)
Ck (1100)
Ao(90)
Ck (1750)
Ao(145)
Ck (2350)
Ao(210)
Ck (3250)
Ao(300)
Ck (3900)
Ao(360)
Ck (4600)
Ao(430)
Ck (5500)
Ao(510)
Ck (6500)
Ao(600)
Ck (8400)
Ao(650)
Ck (10500)
Ao(770)
Bk (11000)
Ao(950)
Bk(14000)
Ao(1200)
Bk (18000)
Ao(1450)
Bk (22000)
Ao(1750)
Bk (27500)
Ao(2200)

Etap 2 (od 1 lipca 2021)
Maksymalne
Maksymalne
straty
straty jałowe Po
obciążeniowe Pk
(W)*
(W)*
Ak(600)
Ao-10% (63)
Ak(750)
Ao-10%(81)
Ak(1250)
Ao-10%(130)
Ak(1750)
Ao-10%(189)
Ak(2350)
Ao-10%(270)
Ak(2800)
Ao-10%(324)
Ak(3250)
Ao-10%(387)
Ak(3900)
Ao-10%(459)
Ak(4600)
Ao-10%(540)
Ak(6000)
Ao-10%(585)
Ak(7600)
Ao-10% (693)
Ak(9500)
Ao-10%(855)
Ak(12000)
Ao-10%(1080)
Ak(15000)
Ao-10%(1305)
Ak(18500)
Ao-10%(1575)
Ak(23000)
Ao-10%(1980)
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Sprawność energetyczna transformatorów
Olejowe transformatory rozdzielcze instalowane na stacjach słupowych
Maksymalne straty obciążeniowe i jałowe (w W) dla transformatorów olejowych średniej
mocy instalowanych na stajach słupowych
*Maksymalne dopuszczalne straty dla mocy pośrednich uzyskuje się na drodze
interpolacji liniowej
Moc
znamionowa
(kVA)
25
50
100
160
200
250
315

Etap 1 (od 1 lipca 2015)
Maksymalne
Maksymalne
straty
straty jałowe Po
obciążeniowe
(W)*
Pk (W) *
Ck (900)
Ao (70)
Ck (1100)
Ao (90)
Ck (1750)
Ao (145)
Ck+32% (3102)
Co (300)
Ck (2750)
Co (356)
Ck (3250)
Co (425)
Ck (3900)
Co (520)

Etap 2 (od 1 lipca 2021)
Maksymalne straty
obciążeniowe Pk
(W) *
Bk (725)
Bk (875)
Bk (1475)
Ck+32% (3102)
Bk (2333)
Bk (2750)
Bk (3250)

Maksymalne
straty jałowe Po
(W)*
Ao (70)
Ao (90)
Ao (145)
Co-10% (270)
Bo (310)
Bo (360)
Bo (440)

Uwaga: Muszą posiadać widoczne oznaczenie ”Tylko do instalancji na stacjach słupowych”

Sprawność energetyczna transformatorów
Transformatory suche średniej mocy
Tabela I.2: Maksymalne straty obciążeniowe i maksymalne straty stanu jałowego dla
trójfazowych suchych transformatorów elektroenergetycznych średniej mocy z jednym
uzwojeniem o wartości Um ≤ 24 kV i drugim o wartości Um ≤ 1,1 kV
Moc
znamionowa
(kVA)
≤ 50
100
160
250
400
630
800
1 000
1 250
1 600
2 000
2 500
3 150

Etap 1 (od dnia 1 lipca 2015 r.)
Maksymalne straty Maksymalne straty
obciążeniowe Pk
stanu jałowego Po
(W) (*)
(W) (*)
Bk (1 700)
Ao (200)
Bk (2 050)
Ao (280)
Bk (2 900)
Ao (400)
Bk (3 800)
Ao (520)
Bk (5 500)
Ao (750)
Bk (7 600)
Ao (1 100)
Ak (8 000)
Ao (1 300)
Ak (9 000)
Ao (1 550)
Ak (11 000)
Ao (1 800)
Ak (13 000)
Ao (2 200)
Ak (16 000)
Ao (2 600)
Ak (19 000)
Ao (3 100)
Ak (22 000)
Ao (3 800)

Etap 2 (od dnia 1 lipca 2021 r.)
Maksymalne straty Maksymalne straty
obciążeniowe Pk
stanu jałowego Po
(W) (*)
(W) (*)
Ak (1 500)
Ao – 10 % (180)
Ak (1 800)
Ao – 10 % (252)
Ak (2 600)
Ao – 10 % (360)
Ak (3 400)
Ao – 10 % (468)
Ak (4 500)
Ao – 10 % (675)
Ak (7 100)
Ao – 10 % (990)
Ak (8 000)
Ao – 10 % (1 170)
Ak (9 000)
Ao – 10 % (1 395)
Ak (11 000)
Ao – 10 % (1 620)
Ak (13 000)
Ao – 10 % (1 980)
Ak (16 000)
Ao – 10 % (2 340)
Ak (19 000)
Ao – 10 % (2 790)
Ak (22 000)
Ao – 10 % (3 420)

(*) Maksymalne straty dla wartości kVA, które mieszczą się w zakresie wartości
podanych w tabeli I.2, otrzymuje się przez interpolację liniową.
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Sprawność energetyczna transformatorów (Transformer Energy Efficiency)
Wskaźnik Maksymalnej Sprawności (Peak Efficiency Index) (PEI)



MEPS jest bazowany na Cenelec Standard (European Standard (EN))
Regulacja EC określa Minimum Energy Performance Standard (MEPS)
 Producenci muszą gwarantować wartości MEPS dla urządzeń związanych z
energią
 Wartości MEPS muszą być weryfikowalne przez agencje certyfikujące
 Dla transformatorów dystrybucyjnych (olejowych i suchych): MEPS jest
definiowany jako Max straty jałowe i obciążeniowe bazowane na normie
Cenelec
 Dla transformatorów mocy o napięciu > 36 kV: MEPS jest określany jako
PEI ( Peak Efficiency Index) bazowany na Cenelec

Sprawność energetyczna transformatorów (Transformer Energy Efficiency)
Sprawność transformatora (Transformer efficiency)
Sprawność dla dowolnego obciążenia transformatora jest to stosunek dostępnej energii
na wyjściu transformatora do energii dostarczonej na jego wejściu

η=

k ∗ Sr - (P0 + Pc0 ) - k² ∗ Pk
k ∗ Sr

Zmiana sprawności w zależności od zmiany obciążenia
(Efficiency variation across load variation)

Przykład dla transformatora 170 MVA
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Zależność sprawności od współczynnika obciążenia jest niewielka dla typowego stosunku
strat obciążeniowych do strat jałowych
Dla stosunku 5 i 7.5 k
wynosi 0.4
η max

Wskażnik Maksymalnej Sprawności
(Peak Efficiency Index)






PEI jest indeksem charakteryzującym sprawność energetyczną transformatorów mocy
PEI jest bazowany na rzeczywistej mocy, stratach, i całkowitej mocy przesyłanej
PEI jest niezależny od kąta obciążenia (load phase angle), współczynnika obciążenia
(load factor) i mocy znamionowej
PEI jest najwyższą wartością współczynnika efektywności (efficiency index), która
może zostać osiągnięta dla optymalnej wartości współczynnika obciążenia
PEI jest wyliczany zgodnie z poniższym wzorem:

Uwaga: Wskażnik Maksymalnej Sprawności (The Peak Efficiency Index) jest osiągnięty,
gdy straty jałowe są równe stratom obciążeniowym

Sprawność energetyczna transformatorów
Transformatory olejowe średniej mocy
1.2. Wymogi dotyczące transformatorów elektroenergetycznych średniej mocy o mocy
znamionowej > 3 150 kVA
Tabela I.4: Minimalne wartości wskaźnika maksymalnej sprawności (PEI) dla
elektroenergetycznych transformatorów olejowych średniej mocy
Moc znamionowa (kVA)
3 150 < Sr ≤ 4 000
5 000
6 300
8 000
10 000
12 500
16 000
20 000
25 000
31 500
40 000

Etap 1 (dnia 1 lipca 2015 r.)
Etap 2 (dnia 1 lipca 2021 r.)
Minimalna wartość wskaźnika maksymalnej sprawności (%)
99,465
99,532
99,483
99,548
99,510
99,571
99,535
99,593
99,560
99,615
99,588
99,640
99,615
99,663
99,639
99,684
99,657
99,700
99,671
99,712
99,684
99,724

Minimalne wartości PEI dla wartości kVA, które mieszczą się w przedziale podanym w
tabeli I.4, otrzymuje się przez interpolację liniową.
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Sprawność energetyczna transformatorów
Transformatory suche średniej mocy
Tabela I.5: Minimalne wartości współczynnika maksymalnej sprawności (PEI) dla
suchych transformatorów elektroenergetycznych średniej mocy
Moc znamionowa (kVA)
3 150 < Sr ≤ 4 000
5 000
6 300
8 000
≥ 10 000

Etap 1 (dnia 1 lipca 2015 r.)
Etap 2 (dnia 1 lipca 2021 r.)
Minimalna wartość wskaźnika maksymalnej sprawności (%)
99,348
99,382
99,354
99,387
99,356
99,389
99,357
99,390
99,357
99,390

Minimalne wartości PEI dla wartości kVA, które mieszczą się w przedziale podanym w
tabeli I.5, otrzymuje się przez interpolację liniową.

Przepisy dotyczące kryteriów akceptacji i tolerancji
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Dla pomierzonych strat i wartości PEI obowiązuje zerowa tolerancja
Ustalane są zasady zmiany danych znamionowych jednostki w przypadku, gdy nie są
spełnione wymagania Rozporządzenia (możliwość pracy przy PEI określonym dla
jednostki o większej mocy i stratach, ale nie przy stratach jałowych mniejszej
jednostki)
5% tolerancja dopuszczalna jest tylko dla pomiarów weryfikacyjnych
przeprowadzanych przez krajowe organy nadzoru. Zwiększone zostaną wymagania
dotyczące dokładności pomiarów przeprowadzanych w fabrykach. Zwiększy się
częstotliwość weryfikacji dokładności pomiarów fabrycznych
Uwaga
Rozporządzenie nie dotyczy transformatorów specjalnych !
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Rozporządzenie – konsekwencje nie spełnienia MEPS





Transformator niespełniający MEPS (Minimum Energy Performance Standard)
powinien zostać poddany złomowaniu, jeżeli
 Nie jest możliwa jego modernizacja w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia
 Nie jest możliwa jego sprzedaż poza UE
 Nie jest możliwa zmiana parametrów zmianowych/weryfikacja transformatora wg
zasad określonych w Rozporządzeniu lub klient nieakceptuje takiego rozwiązania
W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru niezgodności, jest on zobowiązany
przekazać wszystkie szczegóły sprawy do organów nadzoru innych państw
członkowskich i Komisji Europejskiej w ciągu miesiąca

Znak CE – potwierdzenie zgodności z Rozporządzeniem









Transformatory będą produktem, który wymaga oznakowania znakiem CE w celu
uzyskania dopuszczenia do sprzedaży na terenie UE
Znak CE jest podstawowym symbolem identyfikacyjnym potwierdzającym zgodność
produktu z wymaganiami UE
Producent (na swoją wyłączną odpowiedzialność) deklaruje zgodność produktu z
Rozporządzeniem UE poprzez umieszczenie oznakowania na nim CE
Producent ma obowiązek sporządzić i podpisać ”Deklarację Zgodności w zakresie
znaku CE” w odniesieniu do stosownych dyrektyw i Rozporządzeń
Dystrybutor ma obowiązek sprawdzenia czy transformator jest oznaczony znakiem
CE i posiada stosowne deklaracje zgodności
Importer (import spoza EU) czy producent spoza UE oznaczył transformator znakiem
CE i przedłożył stosowne deklaracje zgodności
Konsekwencje nadania znaku CE bez spełnienia stosowych wymagań– ”W
zależności od wagi wykroczenia, podmioty gospodarcze mogą podlegać karze
grzywny, a w niektórych okolicznościach osoby pozbawienia wolności”
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Przykładowa Deklaracja Zgodności

Wymagane informacje na tabliczce znamionowej
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W uzupełnieniu do wymagań określonych w normie IEC 60076-1, tabliczka
znamionowa będzie musiała zawierać
 Znak CE
 Informacje o pomierzonych wartościach
 strat obciążeniowych, strat jałowych i strat układu chłodzenia
 Informacje o wadze wszystkich głównych elementów składowych transformatora,
w tym również o rodzaju materiału uzwojeń i rdzenia
Dodatkowo transformatory przeznaczone do pracy na stacjach słupowych muszą być
oznaczone widocznym napisem „Tylko do pracy na stacjach słupowych”
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WYBRANE ASPEKTY WSPÓŁPRACY IZOLACJI STAŁEJ
Z CIECZAMI DIELEKTRYCZNYMI
BĘDĄCYMI ALTERNATYWĄ DLA OLEJU MINERALNEGO

SELECTED ASPECTS OF COOPERATION OF SOLID INSULATION
WITH DIELECTRIC LIQUIDS BEING AN ALTERNATIVE FOR MINERAL OIL
Paweł Rózga, Tomasz Piotrowski
Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka

Streszczenie:
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze stosowaniem nowych, przyjaznych
środowisku cieczy dielektrycznych będących alternatywą dla olejów mineralnych.
Scharakteryzowane zostały dostępne na rynku ciecze biodegradowalne ze względu na ich
właściwości fizyko-chemiczne i dielektryczne oraz w głównej mierze w zakresie ich współpracy
z izolacją stałą transformatora (papier, preszpan). W tym ostatnim przypadku przytoczono wyniki
badań eksperymentalnych potwierdzających równie efektywne oddziaływanie cieczy
alternatywnych na izolację stałą jak w przypadku typowo stosowanego oleju mineralnego.
Abstract.
The paper presents the issues concerning new environmentlly friendly dielectric liquids being an
alternative for mineral oils. Biodegradable liquids available on trasnformer market were
characterized in terms of their physico-chemical and dielectric properties and mainly in the field of
their cooperation with solid insualtion of transformer (paper, pressboard). In this latter case the
results of experimental studies confirming equally effective influence of alternative liquids on solid
insulation as in the case of mineral oils were quoted.

1.

Wstęp

Transformatory energetyczne stanowią jeden z najważniejszych elementów
systemu elektroenergetycznego służąc do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej
w wysokonapięciowych trójfazowych sieciach elektroenergetycznych oraz z tych sieci do
sieci niskiego napięcia. Z tego też powodu są to urządzenia wszechobecne w środowisku
człowieka. Generalnie, transformatory nie są urządzeniami, które stwarzają jakieś
szczególnie dokuczliwe problemy natury ekologicznej. Tym niemniej, biorąc pod uwagę
współczesne przemiany świadomości społecznej wymuszającej proekologiczne
spojrzenie na każde urządzenie techniczne, szczególnie takie, które w dużej liczbie
egzemplarzy występują w otoczeniu człowieka, także dla transformatorów zaczęto
poszukiwać rozwiązań, które będą mogły poprawić jego ekologiczne właściwości.
Ponieważ znaczącą większość ogólnej liczby produkowanych transformatorów we
wszystkich zakresach napięć i mocy stanowią transformatory olejowe (transformatory
suche stanowią margines eksploatowanych jednostek) to właśnie ciekłe medium
izolacyjne stało się tym elementem, któremu w ostatnich latach poświęcono szczególną
uwagę w zakresie oddziaływań środowiskowych transformatorów. Efektem poszukiwań
rozwiązań proekologicznych dla transformatorów było wprowadzenie na rynek cieczy
alternatywnych dla oleju mineralnego, którymi są specjalnie produkowane estry
syntetyczne oraz rafinowane z nasion roślin strączkowych estry naturalne (oleje roślinne).
Oba te rodzaje płynów są w pełni biodegradowalne (charakteryzują się poziomem
biodegradowalności w granicach 90%), czego nie można powiedzieć o oleju mineralnym
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(ok. 10% poziom biodegradowalności), Dodatkowo wysoka temperatura zapłonu definiuje
klasę palności dla większości z tych cieczy jako klasę K2 lub K3, a więc płyny słabopalne.
Tak więc w miejscach o restrykcyjnych przepisach w zakresie ochrony środowiska
(pobliże rzek, jezior i innych zbiorników wodnych oraz parków narodowych
i krajobrazowych), a także w miejscach o podwyższonym ryzyku pożarowym (centra
miast, duże galerie handlowe) transformatory z estrami stanowić mogą istotną alternatywę
dla jednostek napełnianych olejem mineralnym [1-7].
Oczywiście obok dobrych właściwości przyjaznych środowisku, ciecze
biodegradowalne powinny charakteryzować się także dobrymi właściwościami
dielektrycznymi oraz odpowiednią efektywnością w odprowadzaniu ciepła z uzwojeń
transformatorów. W tym pierwszym przypadku niezwykle ważnym aspektem jest skuteczna
współpraca cieczy alternatywnych z izolacja stałą transformatorów (papier izolacyjny,
preszpan) i to zagadnienie w głównej mierze rozwinięte zostanie w niniejszym artykule.

2.

Charakterystyka porównawcza
dostępnych na rynku cieczy dielektrycznych

Podstawowym zastosowaniem cieczy dielektrycznych w elektroenergetyce, jak
zaznaczono we wprowadzeniu, są transformatory energetyczne. W mniejszym stopniu
spotyka się je także w urządzeniach takich jak przekładniki, kondensatory, kable, głowice
czy mufy. W aspekcie zastosowania ich w transformatorach najważniejszymi zadaniami
płynu dielektrycznego jest zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu izolacji
elektrycznej oraz efektywne odprowadzenie ciepła wytworzonego wewnątrz
transformatora. Substancje te spełniają również szereg innych funkcji z punktu widzenia
bezawaryjnej pracy transformatora, miedzy innymi chronią izolację stałą przed dostępem
wilgoci i powietrza, poprawiają wytrzymałość impregnowanych materiałów celulozowych,
ułatwiają gaszenie łuku elektrycznego oraz są środkami ochrony przed korozją [8].
Rozpowszechnienie cieczy izolacyjnych jako izolacji płynnej w transformatorach
z uwzględnieniem podziału na rodzaj cieczy przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Zastosowanie cieczy elektroizolacyjnych w transformatorach różnego przeznaczenia
Typ transformatora
Systemowy
Rozdzielczy
Trakcyjny

Rodzaj stosowanej cieczy elektroizolacyjnej
Powszechność stosowania cieczy:
****(bardzo duża), ***(duża), **(mała), *(brak)
Olej mineralny
Estry syntetyczne
Estry naturalne
****
**
**
****
***
***
****
***
**

Najczęściej stosowanym płynem są powszechnie znane oleje mineralne, które
występują w wielu odmianach. Są one mieszaniną związków węglowodorowych
otrzymanych na drodze destylacji ropy naftowej. W ich skład wchodzą węglowodory
parafinowe, naftenowe oraz aromatyczne o różnym stopniu zawartości poszczególnych
składowych. Głównie stosowane są dwa typy olejów mineralnych, które znalazły
zastosowanie w transformatorach:
oleje parafinowe - 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 - są pochodną ropy naftowej, która zawiera bardzo małe ilości
naturalnie występujących n-parafin lub ich brak; posiadają bardzo niską temperaturę
krzepnięcia, lepsze parametry lepkości oraz dłuższą żywotność.
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Węglowodory aromatyczne ze względu na brak odporności na utlenianie, którego
produktem jest lepki, gęsty szlam są frakcją usuwaną 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.
W latach 70-tych ubiegłego wieku rozpoczęto prace nad estrami syntetycznymi do
zastosowań elektrycznych. Pierwszy transformator wypełniony estrem syntetycznym
został oddany do eksploatacji już w roku 1978. Od tego czasu intensywnie rozwijano ten
rodzaj dielektryka ciekłego oraz aplikacje z nim związane. Obecnie estry syntetyczne
stosowane są głównie w transformatorach rozdzielczych, w rozwiązaniach gdzie za
najważniejszy aspekt stawiane jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe, m.in. w kolejach
dużych prędkości oraz w budynkach, gdzie występować mogą duże skupiska ludności.
Obserwuje się jednak ciągły wzrost zarówno mocy jak i napięć, na jakie budowane są
nowe jednostki napełniane estrami syntetycznymi [2, 5, 6]. Rysunek 1 pokazuje
schematycznie "oś czasu" dla rozwoju aplikacji z estrami syntetycznymi.

Rys. 1. "Oś czasu" pojawiania się na rynku estrów syntetycznych [6]

Estry syntetyczne są związkami chemicznymi utworzonymi w wyniku reakcji
alkoholu i kwasu tłuszczowego. Zwykle są produktem reakcji poliolu (cząsteczka o więcej
niż jednej grupie hydroksylowej) z syntetycznymi lub naturalnymi kwasami
karboksylowymi. W cząsteczce różne grupy kwasów (zwykle 2, 3 lub 4) są przyłączone do
centralnej struktury poliolu. Aby zapewnić estrom stabilną strukturę chemiczną w łańcuchu
stosowane są zazwyczaj kwasy nasycone (o podwójnych wiązaniach C=C).
Najpowszechniejszym na rynku estrem syntetycznym do zastosowań elektrycznych jest
obecnie płyn Midel 7131, wyprodukowany na bazie tetraestru pentaerytrytolu o grupach
alkilowych R od C5H11 do C9H19 [5, 6].
Zainteresowanie płynami pochodzenia roślinnego pojawiło się natomiast
z początkiem lat 90-tych ubiegłego wieku. Było to podyktowane głównie wysoką ceną
estrów syntetycznych, a więc potrzebą znalezienia tańszego odpowiednika dla nich,
spełniającego takie same wymagania środowiskowe oraz przeciwpożarowe [1, 2, 5, 6].
"Oś czasu" dla rozwoju aplikacji z estrami naturalnymi prezentuje rysunek 2.

Rys. 2. "Oś czasu" pojawiania się na rynku estrów naturalnych [6]

Estry naturalne otrzymywane są przez tłoczenie nasion roślin oleistych,
szczególnie tych, które charakteryzują się bardzo krótkim okresem wzrostu. Estry
naturalne powstają w wyniku reakcji glicerolu z trzema cząsteczkami naturalnie
WYBRANE ASPEKTY WSPÓŁPRACY IZOLACJI STAŁEJ Z CIECZAMI DIELEKTRYCZNYMI BĘDĄCYMI ...

93

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TRANSFORMATOR ‘15

występujących kwasów tłuszczowych. W wyniku powyższej reakcji, można otrzymać
nasycone kwasy tłuszczowe lub nienasycone kwasy tłuszczowe z jednym, dwoma lub
trzema wiązaniami podwójnymi w łańcuchu węglowodorowym. Zdecydowaną zaletą
nasyconych kwasów tłuszczowych jest ich stabilność chemiczna, natomiast dominującą
wadą jest wysoka lepkość. Potrójnie nienasycone kwasy tłuszczowe cechują się
natomiast niższą lepkością, ale są bardzo niestabilne chemicznie, chociażby z powodu
dużej podatności na utlenianie. W celu uzyskania pożądanej stabilności na utlenianie
koniecznym jest dodawanie do płynu odpowiednich substancji ograniczających ten
proces. Najpopularniejszym antyoksydantem jest DBPC (butylowany hydroksytoluen).
Całkowita zawartość tej substancji nie może jednak przekraczać 1%. Powyżej tej wartości
zauważono wzrost przewodności cieczy powyżej akceptowalnej wartości. Stwierdzono, że
ciecze o dużej zawartości procentowej mono nienasyconych kwasów tłuszczowych
najbardziej nadają się do pracy, ponieważ charakteryzują się one najniższą lepkością,
jednocześnie będąc w miarę stabilnymi chemicznie. Oleje uzyskiwane z nasion roślin są
charakteryzowane poprzez względne ilości poszczególnych kwasów tłuszczowych [5-7].
Najpopularniejszym obecnie komercyjnym estrem naturalnym jest płyn Envirotemp
FR3, który produkowany jest z nasion soi. Z początkiem roku 2014 na rynku pojawił się
natomiast płyn Midel eN. Nowe rozwiązanie w obszarze estrów naturalnych
zaproponowała również firma DuPont proponując ester naturalny o obniżonej lepkości
("low viscosity natural ester") o nazwie rynkowej Nomex® 970 FLD. W estrze tym
stosunek zawartości mono nienasyconych kwasów tłuszczowych do zawartości trójglicerydów został ustalony na poziomie 50/50 %. Takie rozwiązanie przyczyniło się do
znaczącego obniżenia lepkości cieczy jednakże spowodowało obniżenie temperatury
zapłonu poniżej 300 ºC obniżając tym samym klasę palności tego płynu [9].
W tabeli 2 zestawione zostały podstawowe parametry fizyko-chemiczne
i dielektryczne poszczególnych cieczy. Parametry te pochodzą z kart katalogowych
producentów i dotyczą świeżych płynów w postaci przez nich dostarczonej, bez
zastosowania jakiejkolwiek ich obróbki.
Tabela 2. Podstawowe parametry estru syntetycznego, naturalnego i oleju mineralnego.

Właściwości fizykochemiczne
Gęstość w 20OC
Ciepło właściwe w 20OC
Przewodność cieplna w 20OC
Lepkość
kinematyczna
w
100OC
Temperatura krzepnięcia
Temperatura zapłonu
Temperatura palenia
Klasyfikacja
zagrożenia
pożarowego według IEC 61100
/ IEC 61039
Biodegradowalność
Właściwości dielektryczne
Napięcie przebicia
Współczynnik
strat
dielektrycznych tgδ w 90OC
Przenikalność elektryczna w
20OC
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Jednostki

Ester
syntetyczny

Ester
naturalny

Ester
naturalny o
obniżonej
lepkości

Olej
mineralny

kg / dm3
J / kg K
W/mK

0,97
1880
0,144

0,92
1848
0,177

0,89
1950
0,147

0,88
1860
0,126

mm2 / s

5,25

8,4

4,6

2,6

C
C
O
C

-60
316
260

-21
360
316

-28
190
-

-50
170
150

-

K3

K2

0

0

%

89

97

75

10

kV

> 75

> 75

75

70

-

< 0,008

< 0,005

0,04

< 0,002

-

3,2

3,1

2,82

2,2

O
O
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Wszystkie płyny podobnie spełniają kryteria odnośnie napięcia przebicia. Co nie
zostało pokazane a jest faktem istotny to większa niezależność tego napięcia od
zawartości wilgoci w przypadku estrów. Podczas gdy napięcie przebicia dla oleju
mineralnego spada już przy zawartości wilgoci na poziomie 20-30 ppm, dla estrów
utrzymuje się ono na stałym poziomie do ok. 300 ppm dla estrów naturalnych i blisko 600
ppm dla estru syntetycznego [6]. Olej mineralny jest względnie stabilnym płynem jeśli
chodzi o współczynnik strat dielektrycznych. Dla obu rodzajów estrów parametr ten
gwałtownie rośnie już przy niewielkiej obróbce w postaci przepompowywania czy
podgrzewania [10]. Pozytywnym aspektem, jeśli chodzi o estry, jest wartość ich
przenikalności elektrycznej, która zbliżona jest do przenikalności izolacji stałej. Tak więc
można spodziewać się bardziej równomiernego rozkładu pola elektrycznego w układach
papier-ester niż papier-olej mineralny. Z kolei wysoka gęstość i lepkość estrów nie wpływa
korzystnie na efektywność chłodzenia. Przepływ gęstej i lepkiej cieczy w wąskich
kanałach olejowych jest utrudniona stąd konieczne jest uwzględnienie tego faktu przy
projektowaniu takich kanałów w transformatorze. Z reguły są one szersze, co zwiększa
gabaryty transformatora. Z drugiej strony wyższa przewodność cieplna wpływa
pozytywnie na zdolność do odprowadzania ciepła od powierzchni uzwojeń transformatora
[4-6]. Powszechnie znana jest też niższa wytrzymałość estrów na udary napięciowe.
Pojawienie się szybkich i energetycznych wyładowań w estrach ma miejsce przy znacznie
niższym napięciu niż w analogicznym układzie z olejem mineralnym [11, 12]. Estry
syntetyczne i naturalne ulegają jednak łatwej biodegradacji nie stwarzając zagrożenia dla
środowiska, a także są trudnopalne, co jest istotną pozytywną cechą z punktu widzenia
właściwości środowiskowych [5-7].

3.

Wybrane aspekty współpracy izolacji stałej z cieczami dielektrycznymi

3.1. Wytrzymałość elektryczna materiałów impregnowanych
Norma IEC-60243-1 "Wytrzymałość elektryczna materiałów elektroizolacyjnych Metody badań -- Część 1: Badania przy częstotliwości sieciowej" określa sposób
wyznaczania krótkotrwałej wytrzymałości elektrycznej materiałów elektroizolacyjnych
stałych przy częstotliwości sieciowej (48-62 Hz) uwzględniając możliwość badania
materiałów impregnowanych cieczami i w otoczeniu tych cieczy badanych. Norma
pozwala więc porównać wytrzymałość materiałów przy uwzględnieniu intensywności
impregnacji czy też rodzaju cieczy jaka do impregnacji została zastosowana. W tym
drugim przypadku można łatwo ocenić wpływ medium izolacyjnego na wytrzymałość
impregnowanej tym medium izolacji stałej [14-16]. Dodatkowo możliwa jest ocena
właściwości dielektrycznych materiałów np. po próbie przyspieszonego starzenia, co
wykonano m.in. w pracy [14]. Autorzy przeprowadzili badania porównawcze używając
dwóch komercyjnych cieczy dielektrycznych: oleju mineralnego i estru naturalnego. Jako
izolacji stałej użyto próbki preszpanu o grubości 0,3 mm i średnicy 45 mm, którą
zaimpregnowano identycznie w każdej z cieczy, a następnie przeprowadzono procedurę
przyspieszonego starzenia. Zarówno po impregnacji jak i po procedurze przyspieszonego
starzenia (kilka wybranych momentów od rozpoczęcia do zakończenia procesu)
pomierzono napięcie przebicia (5 wartości) zgodnie z wyżej przytoczoną normą.
Zastosowano układ elektrod do pomiaru napięcia przebicia jak na rysunku 3, a pomiary
wykonywano umieszczając ten układ w kadzi wypełnionej cieczą użytą do impregnacji
przy różnych temperaturach cieczy otaczającej układ.
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Rys. 3. Układ elektrod użyty w badaniach opisanych w [14]

Na rysunku 4 pokazane zostały wyniki w postaci wykresu wartości średniej napięć
przebicia z odpowiadającym im odchyleniem standardowym dla przypadku pomiarów
wykonywanych w trakcie przyspieszonego procesu starzenia.

Rys. 4. Zależność napięcia przebicia od czasu starzenia 0,3 mm próbki preszpanowej:
PIOM - preszpan impregnowany olejem mineralnym, PIEN - preszpan impregnowany estrem naturalnym [14]

Na rysunku 5 pokazane zostały natomiast wyniki zależności napięcia przebicia
(także wartość średnia i odchylenia standardowe) od temperatury.

Rys. 5. Zależność napięcia przebicia od temperatury dla preszpanu 0,3 mm: PIOM - preszpan
impregnowany olejem mineralnym, PIEN - preszpan impregnowany estrem naturalnym [14]
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Jak wyraźnie widać z obu rysunków wyższe napięcia przebicia uzyskano
w każdym przypadku dla preszpanu impregnowanego estrem naturalnym. Może
to świadczyć o skuteczniejszej impregnacji estrem próbki badanego preszpanu jak
i możliwościom spowolnienia procesów starzeniowych w izolacji stałej przy zastosowaniu
jako materiału ciekłego estru.
Podobnej natury podstawowe badania eksperymentalne przeprowadzone zostały
także przez autorów, z tym, że uwzględniono w nich także ester syntetyczny, a badania
ograniczono do wyznaczenia wytrzymałości elektrycznej przy temperaturze otoczenia.
Impregnowaną próbką była 1 mm płytka preszpanowa o wymiarach 15x15 cm, a układem
elektrod użytym w badaniach był ten, zaprezentowany na rysunku 6. Wykorzystany
preszpan to przemysłowy materiał stosowany jako izolacja stała m.in. w transformatorach
na napięcie 110 kV

Rys. 6. Układ elektrod użyty w badaniach autorskich [13]

Po impregnacji przeprowadzonej identycznie dla każdej z próbek, pomiary
przeprowadzono jak w pracy [14] w otoczeniu odpowiedniej cieczy. Aby uzyskać punkty
odniesienia do oceny procesu impregnacji, każda z próbek posiadała swój
nieimpregnowany wzorzec, który także poddany został pomiarom zgodnie z normą.
Wyniki w kategorii natężenia pola elektrycznego przebicia wyznaczonego ze stosunku
wartości średniej (2 x 6 pomiarów) do grubości próbki zostały zamieszczone na rysunku 7.
Jak poprzednio estry tak samo skutecznie spełniły postawione im zadanie impregnacji
próbki preszpanu, a w przypadku estru naturalnego została osiągnięta o kilka procent
wyższa wartość natężenia pola przebicia niż w oleju mineralnym.

Rys. 7. Wytrzymałość elektryczna próbek nieimpregnowanego i impregnowanego preszpanu
o grubości 1 mm
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Ciekawe wyniki uzyskano także w przypadku badania wytrzymałość układu
złożonego z kilku warstw bardzo cienkiego (0,009 mm grubości) papieru izolacyjnego.
Przygotowane arkusze o wymiarach 10x10 cm zostały poddane procedurze pomiaru
napięcia przebicia w układzie jak wyżej wykonując dla każdej próbki (liczba arkuszy
w próbce od 1 do 5) 5 pomiarów napięcia przebicia. W badaniach ponownie wykorzystano
olej mineralny, ester syntetyczny i ester naturalny jako ciecze, w których zanurzono
arkusze papieru przed przystąpieniem do pomiarów na okres 24 godzin. Na podstawie
wyników pomiarów obliczono średnie napięcia przebicia oraz wytrzymałość elektryczną
próbek uwzględniając grubość zależną od liczby użytych warstw. Wyniki pomiarów w
kategorii napięcia przebicia i wytrzymałości elektrycznej zestawione zostały na rysunku 8.

Rys. 8. Wytrzymałość elektryczna i napięcie przebicia od liczby warstw papieru

We wszystkich przypadkach napięcie przebicia rośnie z liczbą warstw z tym, że
największy wzrost obserwuje się w przypadku estru naturalnego. Wytrzymałość
elektryczna jest natomiast największa w całym zakresie liczby warstw także dla estru
naturalnego i w dalszej kolejności dla estru syntetycznego i oleju mienralnego. Wynik ten
nie będzie zaskoczeniem, jeśli porówna się właściwości fizyko-chemiczne rozpatrywanych
cieczy takie jak gęstość i lepkość. Wyższa wartość napięcia przebicia dla układu papierester może być spowodowana właśnie wyższymi wartościami obu tych parametrów.
W badanych przypadkach ze zwiększaniem liczby warstw, pomimo dbałości w układaniu
kolejnych warstw papieru na sobie, mogła pozostawać pomiędzy nimi pewna minimalna
ilość cieczy, która niejako "przyklejała się" do papieru tworząc mikrowarstwę pomiędzy
kolejnymi arkuszami. Szczególnie naturalny ester charakteryzujący się największej
gęstością i lepkością mógł zachowywać się w taki sposób. Stąd, przy znacznie niższej
gęstości i lepkości oleju mienralnego, a zbliżonych wytrzymałościach elektrycznych
samych cieczy można, przy założeniu istnienia takiej mikrowarstwy, przypuszczać, że ona
jest podstawą nieco wyższej wytrzymałości układów papier-ester niż papier-olej
mineralny.
3.2. Rozkład naprężeń elektrycznych w układach papier-ciecz dielektryczna
Istotną problematyką przy rozważaniach współpracy cieczy dielektrycznej
z izolacją stałą transformatora jest rozkład naprężeń elektrycznych wynikających np.
z różnych wartości przenikalności elektrycznych materiałów stałych oraz cieczy.
Powszechnie wiadomym jest, że im większa jest różnica pomiędzy przenikalnościami
materiałów izolacyjnych zastosowanych w danym układzie izolacyjnym, tym większa
powstaje nierównomierność naprężeń w tym układzie [8]. Nieimpregnowany preszpan
charakteryzuje się względną przenikalnością elektryczną ε równą 4, natomiast nasycenie
olejem mineralnym powoduje wzrost tego parametru do wartości ok. 4,4. Znacznie lepszy
rezultat można osiągnąć wykorzystując do impregnacji ester syntetyczny lub naturalny,
który ma wartość ε znacznie bliższą wartości nieimpregnowanego preszpanu. Wpływ
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zmiany medium izolacyjnego na otrzymane wartości natężenia pola elektrycznego są
łatwe do pokazania przy analizie układu uwarstwionego szeregowo składającego się
z dielektryka stałego w postaci papieru nasączonego cieczą oraz wolnej przerwy olejowej.
Dla układu tego typu można wykonać prostą kalkulację numeryczną rozkładu pola
elektrycznego, a także obliczyć wartości maksymalne zgodnie ze wzorem:

Ek =

U
n

εk ∑
i =1

ai

εi ,

w którym:
Ek - to natężenie pola elektrycznego w k-tej warstwie przy napięciu U przyłożonym do układu,
εi - przenikalności elektryczne poszczególnych dielektryków,
ai - grubości dielektryków.
Wyniki obliczeń z zastosowaniem powyższego wzoru przy uwzględnieniu
odpowiednich wartości przenikalności elektrycznych zostały zaprezentowane w tabeli 3.
Tabela 3. Wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola elektrycznego w układzie papier-ciecz dielektryczna
Olej mineralny
Ester syntetyczny
Ester naturalny
Przenikalność
Przenikalność
Przenikalność
Przenikalność
Przenikalność
Przenikalność
nasączonego
nasączonego
nasączonego
cieczy
cieczy
cieczy
papieru
papieru
papieru
2,2
4,4
3,2
4,7
3,1
4,6
Natężenie
Natężenie w
Natężenie
Natężenie w
Natężenie
Natężenie w
w cieczy
papierze
w cieczy
papierze
w cieczy
papierze
6, 87 kV/mm
3,44 kV/mm
6,81 kV/mm
4,64 kV/mm
6,81 kV/mm
4,59 kV/mm
Różnica natężenia pomiędzy warstwami
3,44 kV/mm
2,17 kV/mm
2.28 kV/mm

Na rysunku 9 przedstawione zostały natomiast wyniki prostej symulacji rozkładu
pola elektrycznego w identycznym układzie, dla którego wykonano obliczenia.
Uwzględniono na nim jedynie olej mineralny i ester syntetyczny, ponieważ maksymalna
wartość natężenia pola elektrycznego w obu estrach (natęprężenie elektryczne
w papierze) wyniosła tyle samo.

Rys. 9. Rozkład pola elektrycznego w układzie papier-ciecz dielektryczna

Otrzymane wyniki jednoznacznie świadczą, że układ papier-ester charakteryzuje się
bardziej równomiernym rozkładem pola elektrycznego niż układ papier-olej. Różnica wartości
natężenia pomiędzy cieczą a papierem jest znacznie mniejsza dla takiej konfiguracji.
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3.3. Starzenie papieru
Współpraca cieczy dielektrycznej z izolacją stałą transformatora związana jest też
z aspektem szybkości starzenia się papieru pracującego w otoczeniu danej cieczy.
Wskaźnikiem tej szybkości jest m.in. wyznaczany stopień depolimeryzacji, jako jeden
z najważniejszych wskaźników opisujących strukturę celulozy, lub obserwacja barwy
i struktury papieru. W trakcie normalnej eksploatacji transformatora energetycznego,
izolacja stała ulega starzeniu na skutek zjawisk pirolizy, hydrolizy, i utleniania, a więc
działania temperatury, wilgoci i tlenu. Procesem przeważającym jest proces utleniania.
Powoduje on rozpad łańcucha celulozowego, a produktami utleniania są związki: H2O,
CO2 i CO. Proces degradacji celulozy wskutek utleniania przyspiesza również proces
hydrolizy, ponieważ produktem rozpadu jest woda [8]. Estry syntetyczne i naturalne dzięki
właściwości „wysysania” wody z izolacji celulozowej w znaczny sposób mogą ograniczyć
szybkość depolimeryzacji, co za tym idzie przedłużyć żywotność samego transformatora
[4, 14-16].
Wyniki badań przedstawione w [16] potwierdzają ten fakt. W badaniach tych
oceniono wpływ medium izolacyjnego na szybkość starzenia papieru i preszpanu
przeprowadzając przyspieszony proces starzenia. W każdym przypadku w zbiorniku
o objętości 1 litr umieszczono daną ciecz, próbkę papieru i preszpanu oraz fragment
przewodu miedzianego. W temperaturze 130 ºC utrzymywano badane próbki przez okres
odpowiednio 15, 30 i 47 dni. Proces prowadzono w atmosferze powietrza i azotu. Wyniki
w odniesieniu do współczynnika depolimeryzacji pokazane zostały na rysunku 10.

Rys. 10. Zależność współczynnika depolimeryzacji od czasu starzenia: air - wynika dla procesu
przeprowadzanego w atmosferze powietrza, N2 - wyniki dla procesu przeprowadzanego
w atmosferze azotu, MO - olej mienralny, VO - ester naturalny, SE - ester syntetyczny [16]

W większości przypadków stabilność starzenia była porównywalna. Wyjątkiem stał
się okres 47 dni gdzie wyraźnie niższe wartości, a więc szybsze starzenia, uzyskano dla
oleju mineralnego.
Podobnie niekorzystne dla oleju mineralnego wyniki przedstawiono w pracy [15].
Opisano w niej także proces przyspieszonego starzenia, przy czym pomiar polegał na
umieszczeniu papieru w 150 ml fiolce i następnie grzanie takiej mieszaniny
w temperaturach odpowiednio 70, 110, 130, 150 i 170 ºC, w każdej przez okres tygodnia.
Po każdym tygodniu mierzono współczynnik depolimeryzacji. Wyniki tego procesu
pokazane zostały na rysunku 11.
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Rys. 11. Zależność współczynnika depolimeryzacji od temperatury starzenia [15]

Jak widać z rysunku 11, tylko w 70 ºC można mówić o podobnych wartościach
współczynnika DP dla wszystkich cieczy. Wzrost temperatury jak i czas trwania procesu
spowodował, że w estrze naturalnym starzenie zaczęło przebiegać wolniej niż w oleju
mineralnym i estrze syntetycznym, by finalnie dla temperatury 190 ºC otrzymać kolejność
malejącą współczynnika DP: ester naturalny-ester syntetyczny-olej mienralny.
Oba testy wykazały więc, że papier starzeje się w estrach dużo wolniej. Może mieć
to związek nie tylko z „wyciąganiem” wilgoci, ale również ze zjawiskiem transetryfikacji
celulozy, czyli tworzeniu się specjalnej warstwy impregnacyjnej chroniącej przed
ponownym wnikaniem wody. Z drugiej strony należy też krytycznie spojrzeć na fakt, że
sama stabilność oleju mineralnego w temperaturach wyższych niż 130 ºC jest już
graniczna i to może mieć istotne znaczenie przy ocenie wyników procesu
przyspieszonego starzenia. Niemniej jednak wizualna ocena porónawcza (rysunek 12)
papieru zestarzonego w estrze syntetycznym i oleju mineralnym zaprezentowana w [17]
jasno pokazuje, która z cieczy wypada korzystniej w aspekcie współpracy z papierem.

Rys 12. Stan papieru w zależności od czasu trwania testu przyspieszonego starzenia [17]

4.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule rozważania na temat ogólnych właściwości cieczy
dielektrycznych oraz ich właściwości w odniesieniu do współpracy z izolacją stałą transformatorów
pokazały, że biodegradowalne estry syntetyczne i naturalne mogą stanowić istotną alternatywę
dla oleju mineralnego stosowanego jako izolacja ciekła w transformatorach. Impregnowanie
izolacji stałej estrami utrzymuje wytrzymałość tej izolacji, co najmniej na takim samym poziomie
jak izolacji stałej impregnowanej olejem mineralnym. Rozkład pola elektrycznego w przybliżonym
układzie typu transformatorowego, kiedy zastosujemy estry jako ciecz dielektryczną, także wydaje
się być rozwiązaniem korzystnym ze względu na wyższą przenikalność samych estrów jak
i wyższą przenikalność papieru nimi impregnowanego. Dodatkowo zauważalne jest też
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spowolnienie procesów starzeniowych papieru, gdy zanurzony jest on w estrze. W tym ostatnim
przypadku należy jednak z dużą ostrożnością interpretować takie wyniki, gdyż temperatura 170
czy 190 ºC, w jakiej przeprowadza się często przyspieszony proces starzenia, nie jest naturalną
temperaturą pracy dla oleju mineralnego.
Nie można jednak zapominać o szeregu negatywnych właściwości estrów, które
często decydują np. o szerokości zastosowanych kanałów olejowych, a więc i gabarytach
transformatora. Do nich należą z pewnością gorsze niż w przypadku oleju mineralnego
właściwości chłodzące oraz niższa wytrzymałość estrów na przepięcia natury udarowej.
Finalnie, produkt jakim jest transformator napełniony estrem, uwzględniając
dodatkowo znacznie wyższe koszty samych estrów w stosunku do oleju mineralnego,
będzie w efekcie urządzeniem kosztowniejszym. Biorąc jednak pod uwagę tendencje
proekologiczne panujące na rynku transformatorowym i ciągle zwiększający się popyt na
urządzenia tego typu obserwowany w krajach Europy Zachodniej, Stanach
Zjednoczonych czy Chinach, w przyszłości cena ta może ulec wyraźnemu obniżeniu.
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WYZNACZENIE ZAWARTOŚCI WODY
W CIECZACH ELEKTROIZOLACYJNYCH
ZA POMOCĄ SONDY POJEMNOŚCIOWEJ

DETERMINATION OF WATER CONTENT IN INSULATING LIQUIDS
USING CAPACITIVE PROBE
Piotr Przybyłek, Krzysztof Siodła
Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Poznańska

Streszczenie:
W artykule omówiono problematykę pomiaru zawartości wody w cieczach elektroizolacyjnych za
pomocą sondy pojemnościowej. Opisano czynniki wpływające na poprawność pomiaru
zawartości wody. Autorzy pracy omówili zagadnienia związane z rozpuszczalnością wody
w cieczach elektroizolacyjnych. W artykule zaproponowana została metoda umożliwiająca
wyznaczenie współczynników, za pomocą których możliwe jest obliczenie rozpuszczalności
wody w cieczy elektroizolacyjnej w funkcji temperatury. Wyznaczenie współczynników umożliwia
poprawne obliczenie zawartości wody w ppm wagowo za pomocą zmierzonej sondą
pojemnościową wilgotności względnej.

1.

Wprowadzenie

Obecność wody w układzie izolacyjnym urządzeń elektroenergetycznych stanowi
duży problem eksploatacyjny. Problem ten dotycz przede wszystkim urządzeń
izolowanych materiałami celulozowymi zaimpregnowanymi cieczą elektroizolacyjną [1,2].
Przykładami takich urządzeń są transformatory energetyczne oraz przekładniki. Problem
ten dotyczy również izolatorów przepustowych.
Wraz z upływem lat eksploatacji danego urządzenia rośnie zawilgocenie jego
izolacji. Problem ten był wielokrotnie omawiany w różnych publikacjach naukowych
[1,3,4], głównie w kontekście zawilgocenia izolacji stałej transformatorów energetycznych.
Autorzy tych prac zauważają, że woda jest nie tylko produktem rozkładu izolacji
celulozowej, ale również do tego rozkładu się przyczynia. W wyniku obecności wody
w układzie izolacyjnym i oddziaływania wysokiej temperatury dochodzi do procesu
depolimeryzacji celulozy, co skutkuje spadkiem jej wytrzymałości mechanicznej. Innymi
negatywnymi następstwami obecności wody w układzie izolacyjnym są: spadek
wytrzymałości elektrycznej izolacji, obniżenie napięcia zapłonu wyładowań niezupełnych
oraz groźba wystąpienia zjawiska bąbelkowania, które jest tym większe im bardziej
zawilgocona jest izolacja celulozowa. W sytuacji izolacji o znacznym poziomie
zawilgocenia wymusza to ograniczenia w obciążalności urządzenia.
Ze względu na wieloletnią eksploatację urządzeń elektroenergetycznych problem
zawilgocenia jest poważny i dotyczy nie tylko polskiego systemu elektroenergetycznego,
ale również systemów większości krajów. Problem zawilgocenia izolacji jest znany
społeczności międzynarodowej już od kilkudziesięciu lat i jest zagadnieniem wciąż
aktualnym. Obecnie trwają prace międzynarodowej grupy roboczej CIGRE D1.52
Moisture measurement in insulating fluids and transformer insulation mające głównie na
celu poprawę wiarygodności metod pomiaru zawartości wody w cieczach
elektroizolacyjnych.

WYZNACZENIE ZAWARTOŚCI WODY W CIECZACH ELEKTROIZOLACYJNYCH ZA POMOCĄ SONDY ...

103

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TRANSFORMATOR ‘15

2.

Sonda pojemnościowa do pomiaru zawartości wody
w cieczy elektroizolacyjnej

Najczęściej wykorzystywaną metodą pomiaru zawartości wody w cieczach
elektroizolacyjnych jest miareczkowanie wykorzystujące reakcję Karla Fischera (KFT –
Karl Fischer Titration). Jest to metoda znormalizowana [5], którą cechuje duża dokładność
pomiaru zawartości wody. Zawartość wody zmierzona za pomocą metody KFT wyrażana
jest w ppm wagowo. Do pomiaru zawartości wody wymagane jest pobranie próbki cieczy
z badanego urządzenia.
W ostatnich latach duży nacisk kładzie się na monitoring wielkości pozwalających
ocenić stan urządzeń, szczególnie transformatorów energetycznych o strategicznym
znaczeniu. Dostępne na rynku sondy pojemnościowe pozwalają na prowadzenie
monitoringu zawilgocenia cieczy elektroizolacyjnej, co z pewnością jest ich dużą zaletą.
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż nieprawidłowa eksploatacja sond
pojemnościowych może prowadzić do stawiania błędnych diagnoz co do stanu
urządzenia.
Omawiane sondy, oprócz czujników pojemnościowych, wyposażone są również
w czujniki temperatury. Za pomocą czujnika pojemnościowego wyznaczana jest
wilgotność względna (RH) badanej cieczy, którą można wyrazić za pomocą poniżej
przedstawionego wzoru:

gdzie:
WCO
S

– zawartość wody w cieczy, w ppm wagowo,
– rozpuszczalność wody w cieczy, w ppm wagowo.
Rozpuszczalność wody w cieczy należy rozumieć jako maksymalną ilość wody
jaka może się w niej rozpuścić w danej temperaturze. Rozpuszczalność wody w danej
cieczy zależy nie tylko od temperatury, ale także od wielu innych czynników takich jak:
• rodzaj cieczy – estry syntetyczne (S=1758 ppm dla 20°C), naturalne (S=858 ppm dla
20°C) oraz oleje silikonowe (S=169 ppm dla 20°C) mają znacznie większą
rozpuszczalność wody niż oleje mineralne (S=47 ppm dla 20°C),
• skład cieczy – np. wraz ze wzrostem zawartości frakcji aromatycznej w oleju
mineralnym rośnie rozpuszczalność wody,
• stopień zestarzenia – ciecze zestarzone charakteryzujące się podwyższoną liczbą
kwasową posiadają polarne produkty starzenia, które wpływają na wzrost
rozpuszczalności wody.
Za pomocą czujnika pojemnościowego mierzona jest pośrednio wilgotność
względna, która jest wprost proporcjonalne do pojemności czujnika, który stanowi główny
element sondy pojemnościowej. Budowę czujnika przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Czujnik pojemnościowy; a) schemat budowy, b) zdjęcie czujnika [6]
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Czujnik pojemnościowy składa się z dwóch elektrod, pomiędzy którymi
umieszczony jest cienki, higroskopijny polimer. Elektrody są wykonane w sposób
umożliwiający kontakt polimeru z badaną cieczą izolacyjną. Obecne w cieczy izolacyjnej
cząsteczki wody penetrują do higroskopijnego polimeru, w ilości zależnej od wilgotności
względnej środowiska, w którym zanurzony jest czujnik. Wzrost zawartości wody
w polimerze powoduje wzrost jego przenikalności elektrycznej, co z kolei wiąże się ze
wzrostem pojemności elektrycznej czujnika [6].
Opisana powyżej zasada działania czujnika umożliwia poprawny pomiar
wilgotności względnej różnych cieczy elektroizolacyjnych. Problem pojawia się w sytuacji,
gdy potrzebna jest widza na temat zawartości wody wyrażonej w ppm wagowo, co
wymuszają, nie koniecznie zasadnie, normy i instrukcje eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych [7,8]. Istnieje możliwość obliczenia stężenia wody WCO w cieczy
w ppm wagowo na podstawie wzoru (1). Aby to zrobić niezbędne jest obliczenie
rozpuszczalność wody w cieczy na podstawie poniżej przedstawionego wzoru:

gdzie:
A, B
T

– współczynniki charakterystyczne dla danej cieczy izolacyjnej,
– temperatura cieczy, w K.

Obliczenie rozpuszczalności wody w cieczy jest możliwe w sytuacji, gdy znane są
współczynniki A i B. Niestety współczynniki te są zależne od szeregu, wyżej
wymienionych czynników, wpływających na rozpuszczalność wody w cieczy
elektroizolacyjnej. Montowane w urządzeniach sondy pojemnościowe mają wbudowany
algorytm pozwalający na obliczenie zawartości wody w cieczy elektroizolacyjnej w ppm
wagowo, jednak do obliczeń wykorzystują najczęściej współczynniki A i B, które zostały
wyznaczone dla danego, nowego oleju mineralnego. Pomiar zawartości wody w ppm
wagowo za pomocą sondy pojemnościowej, w cieczach o innej rozpuszczalności
wody niż nowy olej mineralny, może być znacząco zaniżony. Z tego też względu,
przy obliczaniu zawartości wody w ppm wagowo na podstawie zmierzonej sondą
pojemnościową
wilgotności
względnej
niezbędne
jest
wyznaczenie
współczynników A i B opisujących rozpuszczalność wody w badanej cieczy.

3.

Metoda wyznaczania współczynników A i B

Krótki opis metody
W ramach grupy roboczej CIGRE D1.52 trwają prace, które mają na celu
zaproponowanie metod pozwalających na wiarygodne wyznaczenie współczynników A i B
opisujących rozpuszczalność wody w cieczach elektroizolacyjnych. Poniżej opisana
została jedna z proponowanych do zamieszczenia w broszurze CIGRE metod.
Proponowana metoda opiera się na kondycjonowaniu cieczy elektroizolacyjnej
w szczelnie zamkniętym naczyniu dla trzech różnych wartości temperatury. Po uzyskaniu
stanu równowagi zawilgocenia, dla każdego poziomu temperatury, mierzone
są następujące parametru oleju: zawartość wody, wilgotność względna oraz temperatura.
Na podstawie tak uzyskanych danych wyznaczane są współczynniki A i B.
Układ pomiarowy
W skład układu pomiarowego (rys. 2) wchodzi szklane naczynie o objętości około
jednego litra wypełnione cieczą elektroizolacyjną. Naczynie powinno być szczelnie
zamknięte za pomocą pokrywy wykonanej z politetrafluoroetylenu (PTFE). Zamiast szkła
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i PTFE do budowy układu mogą być wykorzystane inne materiały, które charakteryzują
się małą higroskopijnością i nie wchodzą w reakcję chemiczną z badaną cieczą.

Rys. 2. Układ pomiarowy służący do wyznaczania współczynników A i B [9]
W pokrywie przygotowane są dwa otwory. Pierwszy z nich umożliwia montaż
sondy z czujnikami pojemnościowym i temperatury. Natomiast drugi otwór służy do
montażu igły z zaworem. Za pomocą igły pobierana jest próbka cieczy do pomiaru
zawartości wody za pomocą metody Karla Fischera. Podczas kondycjonowania badana
ciecz jest mieszana za pomocą mieszadła magnetycznego. Czujniki pojemnościowy
i temperatury umieszczony jest bezpośrednio nad mieszadłem magnetycznym.
Procedura pomiarowa
Kondycjonowanie oleju przeprowadza się dla trzech poziomów temperatury
wybranych z zakresu od 20 do 60°C, przy czym różnica pomiędzy kolejnymi poziomami
temperatury powinna wynosić co najmniej 10°C. Natomiast wilgotność względna cieczy,
w wyżej wskazanym zakresie temperatury, powinna mieścić się w zakresie od 15%
(dla wysokiej wartości temperatury cieczy) do 75% (dla niskiej wartości temperatury
cieczy). Z tego względu konieczne jest wstępne zawilgocenie cieczy do poziomu około
70% wilgotności względnej przy temperaturze 20°C. Kondycjonowanie naczynia z olejem
powinno odbywać się w komorze klimatycznej, której zadaniem jest wymuszenie
odpowiedniej temperatury cieczy. Ponadto wskazane jest aby, po ustaleniu się zadanej
wartości temperatury oleju, ustawić wartość wilgotności względnej powietrza w komorze
na tym samym poziomie, co wilgotność względna badanej cieczy. W ten sposób
zapobiegnie się migracji wody w sytuacji wystąpienia nieszczelności w układzie
pomiarowym. Po ustaleniu się temperatury należy również, na bardzo krótki czas,
otworzyć zawór igły w celu wyrównania ciśnienia powietrza w naczyniu do ciśnienia
atmosferycznego.
Czas kondycjonowania cieczy, dla każdego poziomu temperatury, powinien być na
tyle długi, aby układ osiągnął stan równowagi zawilgocenia i temperatury.
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Dla każdego poziomu n temperatury, po osiągnięciu stanu równowagi, wartość
wilgotności względnej RHn i temperatury Tn badanej cieczy powinna być zapisana.
Ponadto, należy pobrać próbkę cieczy i zmierzyć zawartość wody WCOn metodą Karla
Fischera.
Rozwiązując układ trzech równań zbudowany na podstawie poniższego wzoru i
wyników uzyskanych w powyżej opisany sposób możliwe jest wyznaczenie
współczynników A i B.

Wyniki badań – przykład zastosowania metody
Na rysunku 3 przedstawiono zastosowanie powyżej opisanej procedury do
wyznaczania współczynników A i B dla nowego oleju mineralnym. Czas kondycjonowania
w tym przypadku wynosił 24 h dla każdego poziomu temperatury.

Rys. 3. Procedura wyznaczania współczynników A i B; wyniki uzyskane dla nowego oleju
mineralnego: T1=20,47°C, RH1=70,21%, WCO1=33,6 ppm; T2=35,54°C, RH2=38,17%,
WCO2=34,2 ppm; T3=50,59°C, RH3=22,25%, WCO3=35,4 ppm [9]

Na podstawie wyników badań przedstawionych na rysunku 3 oraz wykorzystując
wzór (3) wyznaczono współczynniki A=7,288 i B=1646,897 dla nowego oleju mineralnego.
Badanie to powtórzono dwukrotnie, a otrzymane wyniki zestawiono w tablicy 1 oraz na
rysunku 4.
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Tablica 1. Porównanie współczynników A i B oraz obliczonej na ich podstawie
rozpuszczalności wody w nowym oleju mineralnym
Temperatura [°C] 0
Pomiar 1 – A=7,288, B=1646,897
18
rozpuszczalność wody [ppm]
Pomiar 2 – A=7,246,B=1635,942
18
rozpuszczalność wody [ppm]
Pomiar 3 – A=7,342,B=1662,676
18
rozpuszczalność wody [ppm]
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105 153 216 301 411 551 727
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108 157 224 314 430 580 769

Na podstawie wyników badań przedstawionych w tablicy 1 oraz na rysunku 4
można stwierdzić dużą powtarzalność wyników uzyskiwanych za pomocą proponowanej
metody. Wartości średnie współczynników dla nowego oleju mineralnego, obliczone na
podstawie trzech pomiarów w warunkach powtarzalności, wynoszą: A=7,292,
B=1648,505.

Rys. 4. Porównanie wyników rozpuszczalności wody w nowym oleju mineralnym w funkcji temperatury

Należy zwrócić uwagę, że na wiarygodność współczynników pozwalających na
opisanie rozpuszczalności wody w cieczy elektroizolacyjnej duży wpływ ma dokładność
pomiaru zawartości wody metodą Karla Fischera. Nawet niewielki błąd pomiaru
zawartości wody może spowodować znaczący błąd wyznaczanej rozpuszczalności wody,
szczególnie w zakresie wysokich wartości temperatury.
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4.

Podsumowanie

W artykule zaproponowana została metoda wyznaczania współczynników
pozwalających na opisanie rozpuszczalności wody w cieczy elektroizolacyjnej w funkcji
temperatury. Znajomość rozpuszczalności wody w funkcji temperatury jest potrzebna
w sytuacji konieczności przeliczenia zmierzonej, za pomocą czujnika pojemnościowego,
wilgotności względnej na zawartość wody wyrażoną w ppm wagowo.
W artykule przedstawiono procedurę wyznaczania współczynników na przykładzie
nowego oleju mineralnego. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wyznaczone
wartości współczynników są poprawne jedynie dla zbadanego w ramach pracy oleju
mineralnego. Zastosowanie ich do innych cieczy elektroizolacyjnych, a szczególnie dla
olejów mineralnych zestarzonych, silikonowych oraz estrów spowoduje znaczące
zaniżenie wyników zawartości wody w ppm wagowo.
Przeprowadzone do tej pory badania pozwalają na stwierdzenie, że przedstawiona
metoda wyznaczania współczynników pozwalających na opisanie rozpuszczalności wody
w funkcji temperatury może być stosowana dla różnych cieczy elektroizolacyjnych, takich
jak: oleje mineralne, silikonowe, estry syntetyczne i naturalne. Stwierdzono dużą
powtarzalność wyników uzyskiwanych za pomocą wyżej opisanej metody.
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EFEKT ENDOTERMICZNY
TOWARZYSZĄCY ROZWOJOWI BUBBLE-EFFECT’U

ENDOTHERMIC PHENOMENON
ACCOMPANYING BUBBLE EFFECT DEVELOPMENT
Piotr Przybyłek, Hubert Morańda, Krzysztof Walczak, Hanna Mościcka-Grzesiak
Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Poznańska

Streszczenie:
W artykule zdefiniowano zjawisko bubble effect (b.e.), którego skutkiem jest wzrost ciśnienia
w obudowie urządzenia. Zjawiska tego można się spodziewać w transformatorach i w izolatorach
przepustowych typu OIP i RBP. Zjawisku bubble effect towarzyszy efekt endotermiczny,
powodujący znaczne obniżenie temperatury izolacji i wygaszenie zjawiska. Efekt endotermiczny
występuje również w sytuacji, gdy źródłem ciepła, prowadzącym do b.e., są starty dielektryczne.

1.

Wprowadzenie

Zjawisko bubble effect (b.e.) jest typowe dla układów izolacyjnych papier-olej.
Polega ono na gwałtownym uwalnianiu wody z zawilgoconej izolacji celulozowej po
przekroczeniu krytycznej temperatury. W pierwszej kolejności zjawisko zostało
zidentyfikowane w transformatorach i opisane przez Oommena w fundamentalnej
publikacji [1]. Bardzo groźnym skutkiem b.e. jest wzrost ciśnienia w kadzi.
Wzrost ciśnienia, w ujęciu liczbowym, można oszacować na przykładzie
wybranego, popularnego w Polsce autotransformatora ANAR 3Gb, o mocy 160 MVA.
Masa izolacji papierowej wynosi w nim 549 kg, a preszpanu 2715 kg [2]. Przyjmujemy, że
jednostka ta pracowała w systemie około 30 lat. Po takim czasie można się spodziewać,
że zawartość wody w izolacji celulozowej wynosi około 3 %, co stanowi 98 kg wody [3].
Przy zawartości wody równej 3 % bubble effect wystąpi przy temperaturze 130 °C [1].
Zakładamy, że b.e. występuje tylko w obszarach hot spot (o najwyższej temperaturze) i że
w procesie bubble effect’u zostanie uwolniony tylko 1 kg wody. W wyniku tego powstanie
0,67 m3 nasyconej pary wodnej o prężności aż 2,7 bara. Para ta spowoduje wyrzucanie
oleju przez odwilżacz. W konsekwencji nastąpi odsłonięcie izolacji, wyładowania
i eksplozja. Autorom tej publikacji znany jest przypadek wyżej opisanego rozwoju zjawisk
na transformatorze 160 MVA na stacji w Czerwonaku. Na szczęście w porę wyłączono
transformator z sieci i nie doszło do pożaru. Ilość oleju wyrzuconego z kadzi wynosiła
około 1000 l [4]. W transformatorach hermetycznych zjawisko to jest szczególnie groźne.
Trwa dyskusja na ile systemy zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia mogą być
skuteczne w przypadku jego skokowego wzrostu.
Innymi obiektami o izolacji papierowo-olejowej, narażonymi na bubble effect, są
izolatory przepustowe typu OIP (Oil Impregnated Paper) oraz RBP (Resin Bonded Paper).
W górnej części mają one niewielką komorę ekspansyjną, której rolą jest niwelowanie
wzrostu ciśnienia w wyniku rozszerzalności cieplej materiałów. Wystąpienie bubble
effect’u z reguły kończy się eksplozją przepustu. Są to obecnie najczęściej notowane
awarie.
Obserwacje na modelach i analiza nierównomierności zawilgocenia izolacji
w transformatorze sugerują, że bubble effect występuje w obszarach lokalnych, w których
spełnione są jednocześnie warunki krytycznego zawilgocenia i krytycznej temperatury.
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Bardzo istotną rolę w rozwoju bubble effect’u, szczególnie jego spowalniania,
odgrywa zjawisko endotermiczne. Uwalnianie wody, będące skutkiem desorpcji wody
z włókien celulozowych, wymaga dostarczenia znacznej energii, co jest równoznaczne
z ochładzaniem obszaru objętego bubble effect’em. W rezultacie następuje lokalne
wygaszenie zjawiska.
Zjawisko endotermiczne, towarzyszące bubble effect’owi w transformatorze,
można traktować jako pewne dobrodziejstwo, nieco spowalniające rozwój tego groźnego
zjawiska. W przypadku izolatora przepustowego można się spodziewać, że znaczna
część izolacji przylegającej do sworznia będzie podlegała zjawisku bubble effect. Bubble
effect nie „wybiera” lokalnych obszarów, a obejmuje znaczącą część długości izolatora.
Zjawisko ma większą dynamikę, przez co jest groźniejsze.

2.

Eksperyment

Pierwszymi badanymi obiektami były wymienne patrony nasuwane na grzałkę.
Patron był wykonany z aluminiowej rurki o długości 120 mm i zewnętrznej średnicy 16
mm. Na rurkę nawinięto 15 warstw papieru. W wybranych miejscach rozlokowano 5
termopar, a mianowicie w kanale wydrążonym w rurce aluminiowej, między 1 a 2, 2 a 3, 3
a 4 oraz 14 a 15 warstwą papieru.
W badaniach wykorzystano szklaną komorę cylindryczną, przedstawioną na rysunku
1. Komora umożliwiała regulację mocy grzałki, pomiar temperatury w pięciu miejscach
w patronie oraz w oleju w górnej i dolnej warstwie. Kamera filmowała rozwój zjawiska.
Na rysunku 2 przedstawiono temperaturę zmierzoną w obiekcie badań przy użyciu
pięciu termopar, w czasie od trzeciej do jedenastej minuty od rozpoczęcia grzania
patronu.
Póki nie wystąpił b.e. (charakterystyka dla trzeciej minuty) temperatura kolejnych
warstw papieru jest zbliżona. Po wystąpieniu b.e. (charakterystyka dla siódmej minuty)
manifestuje się efekt chłodzenia, szczególnie pierwszej i drugiej warstwy papieru. Gdyby
nie wystąpił b.e., temperatura dwóch pierwszych warstw byłaby o około 20 °C wyższa,
co wynika z interpolacji. Tak znaczne obniżenie temperatury wystarcza aby wygasić b.e.

Rys. 1. Szklana komora cylindryczna
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Rys. 2. Temperatura w czasie grzania patronu zmierzona przy użyciu pięciu termopar,
ulokowanych w różnych miejscach

Celem drugiej części eksperymentu było uzyskanie odpowiedzi na temat roli strat
dielektrycznych w rozwoju zjawiska bubble effect, a następnie zjawiska endotermicznego.
Rysunek 3 przedstawia schematycznie obiekt badań. Próbkę stanowiło 14 warstw
papieru o łącznej grubości 1 mm. Próbkę umieszczono między dwiema płaskimi
elektrodami. Aby ograniczyć odbieranie ciepła przez lite elektrody i efekt chłodzenia
próbki, zastosowano elektrody wyoblone z cienkiej blachy aluminiowej. Próbka wraz
z elektrodami została zanurzona w oleju. Do pomiaru temperatury wykorzystano kamerę
termowizyjną – głównie ze względu na możliwość bezstykowego i bezprzewodowego
pomiaru. Najkorzystniejsze warunki pomiaru temperatury metodą termowizyjną
uzyskujemy w przypadku ciała płaskiego, matowego, czarnego. Dlatego na górnej
elektrodzie naniesiono krążek z czarnej, matowej farby. Dolna elektroda była pod
napięciem, górna była uziemiona. W stanie wyjściowym ustalono kilka wybranych
wartości temperatury próbki, co uzyskiwano przy użyciu odpowiedniego grzejnika,
podgrzewającego olej.
W celu zademonstrowania oczekiwanych efektów w krótkim czasie, przyjęto
zawilgocenie papieru i natężenie pola elektrycznego znacznie większe niż mogą wystąpić
w rzeczywistości. Zawilgocenie papieru wynosiło 7,5 % a natężenie pola elektrycznego
8 kV/mm.

Rys. 3. Przekrój układu do badania bubble effect’u
w próbce poddanej działaniu pola elektrycznego [5]
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Na rysunku 4 przedstawiono trzy wybrane charakterystyki, będące zależnością
temperatury próbki od czasu działania pola elektrycznego.

Rys. 4. Temperatura w zależności od czasu dla nowej izolacji (DP=1357, Nv=0,02 mgKOH/goleju),
dla temperatury początkowej (ϑ) równej 25, 37 i 62oC, dla zawartości wody w papierze 7,5%,
natężenia pola elektrycznego 8 kV/mm [5]

Wyjściowa temperatura próbki wynosiła kolejno, 25, 37 i 62 °C. Założono, że im
wyższa temperatura wyjściowa, tym większy jest współczynnik strat dielektrycznych i tym
szybszy będzie wzrost temperatury próbki. Eksperyment to potwierdził. Po wystąpieniu
bubble effect’u przy temperaturze 85-86 °C następowało szybkie obniżanie temperatury,
co jest skutkiem efektu endotermicznego. Straty dielektryczne, malejące wraz z maleniem
temperatury, nie są w stanie wyhamować zjawiska endotermicznego, ale w wielu
sytuacjach mogą spowalniać dynamikę efektu endotermicznego.

3.

Wnioski

Wykazano, że proces bubble effect’u jest silnie endotermiczny. Obszar, w którym
występuje bubble effect ulega intensywnemu chłodzeniu, które powoduje wygaszanie
zjawiska.
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Straty dielektryczne, typowe dla izolacji silnie zdegradowanej, są w stanie wywołać
bubble effect. W takiej sytuacji też obserwujemy skutki efektu endotermicznego, mimo
ciągłej generacji ciepła w wyniku strat dielektrycznych.
Efekt endotermiczny, towarzyszący zjawisku bubble effect, nieco je łagodzi,
szczególnie w ujęciu statystycznym – w obiektach wielkogabarytowych.
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OGRANICZANIE PRĄDÓW ZWARCIA
W TRANSFORMATORACH NADPRZEWODNIKOWYCH

LIMITATION OF SHORT-CIRCUIT CURRENTS
IN SUPERCONDUCTING TRANSFORMERS
Łukasz Woźniak
ENEA Wytwarzanie S.A., Politechnika Lubelska, Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Streszczenie:
W artykule dokonano analizy parametrów transformatora nadprzewodnikowego, które pozwalają
ograniczać prądy w stanach przejściowych. Poprawne projektowanie i wykonanie uzwojeń
nadprzewodnikowych wraz z doborem parametrów taśmy nadprzewodnikowej 2G pozwala na
ograniczenie prądów w stanach przejściowych do wartości ich prądu znamionowego. Etap
modelowania komputerowego uzwojeń pozwoli na optymalizacje doboru parametrów
i materiałów do produkcji transformatorów nadprzewodnikowych.
Słowa kluczowe:
transformator nadprzewodnikowy, ograniczanie prądów zwarcia, stany przejściowe.
Abstract:
In this paper, the analysis of the parameters of the superconducting transformer, which allows to
limit transient currents, has been performed. The proper designing and carrying out the
superconducting winding as well as selecting a proper superconducting 2G HTS tape allows to
limit transient currents to the value of winding’s rated current. The stage of computer modelling
of the transformer transient behaviour will enable the optimization of the parameter and material
design for superconducting transformer manufacture. (Limitation of short-circuit currents
in superconducting transformers).
Keywords:
superconducting transformer, fault current limitation.

Wstęp
Obecnie stosowane taśmy nadprzewodnikowe HTS 2G w stanie
nienadprzewodzącymi posiadają dużą rezystywność. Dzięki temu istnieje możliwość
budowania transformatorów nadprzewodnikowych, które ograniczają prąd w stanach
przejściowych takich jak: zwarcia, włączanie transformatora do sieci. Rezystancja
uzwojeń wzrasta po przekroczeniu gęstości prądu krytycznego nadprzewodnika do
wartości, która pozwala ograniczać prądy zwarcia. [6]
Do głównych zalet transformatora z uzwojeniami nadprzewodnikowymi należy:
• Mniejsze straty w uzwojeniach
• Wyeliminowanie strat Joule’a w stanie nadprzewodnikowym ze względu na zerową
rezystancję
• Zmniejszenie gabarytów i masy transformatora
• Brak oleju w układzie chłodzenia transformatora
• Odporność na zwarcia. Prąd zwarcia nie może przekroczyć wartości prądu
krytycznego
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Parametry pozwalające na ograniczenie prądu w stanie zwarcia
Jedną z największych korzyść zastępowania transformatorów konwencjonalnych,
transformatorami z uzwojeniami nadprzewodnikowymi jest odporność na zwarcia, dzięki
ograniczeniu prądu zwarcia przez uzwojenia nadprzewodnikowe. Wartość ograniczenia
prądu zwarcia zależy od budowy uzwojeń nadprzewodnikowych oraz parametrów danej
taśmy nadprzewodnikowej HTS 2G. Odporność na zwarcia transformatora
nadprzewodnikowego możliwa jest dzięki małej wartości procentowego napięcia zwarcia.
Siła elektrodynamiczna przy zwarciach oraz wartość prądu zwarciowego, zależy od
podstawowego parametru transformatora czyli od napięcia zwarcia uz, podawanego
w procentach. W tabeli 1 przedstawiono procentowe napięcie zwarcia uz%
w transformatorach konwencjonalnych oraz w transformatorach nadprzewodnikowych.
Wysokość uzwojeń oraz szczelina między uzwojeniami jest taka sama w obu
transformatorach. [6]
Tabela 1. Procentowe napięcia zwarcia w transformatorach konwencjonalnych
i transformatorach nadprzewodnikowych w zależności od mocy jednostki [1], [2], [3]
Transformator
Małej mocy
Dużej mocy

Procentowe napięcie zwarcia - uz%
Konwencjonalne
Nadprzewodnikowe
<6
<2–5
10-15
< 6 – 10

W transformatorach z uzwojeniami nadprzewodnikowymi procentowe napięcie
zwarcia jest znacznie mniejsze niż w transformatorach z uzwojeniami konwencjonalnymi.
Im większa moc jednostki tym różnica pomiędzy napięciem zwarcia wzrasta.
Napięcie zwarcia w transformatorach konwencjonalnych i transformatorach
nadprzewodnikowych jest proporcjonalne od pola powierzchni trapezu rys.1.

Rys. 1. Zależność grubości uzwojeń transformatora na procentowe napięcie zwarcia

Grubość uzwojeń w transformatorach nadprzewodnikowych jest znacznie mniejsza
od grubości uzwojeń z miedzi, przy tej samej wielkości szczeliny powietrznej δ, dlatego
też jest mniejsze pole powierzchni trapezu. Mniejsze pole trapezu oznacza mniejsze
procentowe napięcie zwarcia. W projektowaniu transformatora nadprzewodnikowego
możemy założyć pominięcie grubości uzwojeń transformatorów nadprzewodnikowych
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gdyż są bardzo cienkie (acu>>aHTS), (rys.1). Procentowe napięcie zwarcia
w transformatorach nadprzewodnikowych zależeć będzie tylko od szerokości szczeliny
powietrznej δ. [7]
Dobór odpowiedniego procentowego napięcia zwarcia w transformatorach
konwencjonalnych uzależnione jest od dopuszczalnej wartości prądu zwarciowego.
W transformatorach dużej mocy wartość prądu zwarciowego powinna być jak najmniejsza
żeby ograniczyć dynamiczne skutki zwarcia. Obecnie stosowaną metodą ograniczenia
prądu zwarcia i im towarzyszących sił dynamicznych jest zwiększenie procentowego
napięcia zwarcia w transformatorach. Z kolei zwiększenie napięcia zwarcia odbywa się
poprzez zwiększenie szerokości szczelnie powietrznej δ pomiędzy uzwojeniami. [6]
W transformatorach nadprzewodnikowych przekroczenie prądu krytycznego na
skutek zwarcia, skutkuje tym że nadprzewodnik przechodzi do stanu rezystywnego co
powoduje powstanie efektu samoograniczenia prądu zwarcia. Przejście nadprzewodnika
do stanu rezystywnego oraz czas przejścia zależy od charakterystyki prądowo
napięciowej nadprzewodnika. Na rysunku 2 przedstawiony jest efekt samoograniczenia
prądu zwarcia w uzwojeniu transformatora nadprzewodnikowego. [4]

Rys. 2. Efekt samoograniczenia prądu zwarcia w uzwojeniu transformatora nadprzewodnikowego [7]

Uzwojenie nadprzewodnikowe w stanie nadprzewodzącym ma rezystancję R
równą zero. W stanie nadprzewodzącym prąd znamionowy In nadprzewodnika jest
mniejszym od prądy krytycznego Ic (In<Ic). Podczas zwarcia prąd znamionowy In
uzwojenia zaczyna rosnąć i w czasie t1 osiąga wartość prądu krytycznego Ic (In=Ic).
Po przekroczeniu wartości prądu krytycznego uzwojenie nadprzewodnikowe przechodzi
w stan przejściowy który trwa do czasu t2. W tym czasie uzwojenie nadprzewodnikowe ze
stanu nadprzewodzącego przechodzi w stan rezystywny. Rezystancja uzwojenia osiąga
wartość R>>0 a prąd zwarcia zostaje ograniczonym do wartości Ic > I >In. Czas trwania
stanu przejściowego ∆t pracy uzwojenia nadprzewodnikowego, jest znacznie krótszy od
¼ czasu trwania okresu prądu zwarcia i nie przekracza 1 ms. [5]
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Pomiary stanu jałowego oraz stanu zwarcia komputerowego
modelu transformatora nadprzewodnikowego z fizycznym modelem
transformatora nadprzewodnikowego o mocy 10 kVA
Fizyczny model transformatora nadprzewodnikowego o mocy 10 kVA znajduje się
w Pracowni Technologii Nadprzewodnikowych w Lublinie, którego uproszczony schemat
przedstawiono na rys. 3. Fizyczny model transformatora nadprzewodnikowego zasilany
był z autotransformatora połączonego z siecią za pośrednictwem transformatora
separacyjnego [9].

Rys. 3. Uproszczony schemat układu pomiarowego
fizycznego modelu transformatora nadprzewodnikowego [9]

W celu porównania charakterystyk stanu jałowego fizycznego transformatora
nadprzewodnikowego,
wykonano
komputerowy
model
transformatora
nadprzewodnikowego, o tych samych parametrach elektrycznych tabela 2. Komputerowy
model wykonano w programie PSpice rys 4.
Tabela 2. Parametry modelu fizycznego oraz komputerowego
transformatora nadprzewodnikowego o mocy 10 kVA oraz szerokości szczeliny δ [9]
Parametry transformatora
prąd krytyczny taśmy, A
napięcie strony GN (pierwotne), V
napięcie strony DN (wtórne), V
prąd znamionowy uzwojenia GN (pierwotnego)
prąd znamionowy uzwojenia DN (wtórnego)
Indukcja robocza B, T
szerokość szczeliny δ (I wariant)
szerokość szczeliny δ (II wariant)

117
230
115
44
88
1,6
0,01
0,001

Rys. 4. Uproszczony schemat układu pomiarowego
komputerowego modelu transformatora nadprzewodnikowego (PSpice)
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Dla
zaproponowanego
schematu
zastępczego
transformatora
nadprzewodnikowego można zapisać równania różniczkowe stanu, które opisują jego
działanie.
'
'
 di µ RFe
i Fe
=

Lµ
 dt
'
'
 di1 e(t ) − (R1 )i1 − R Fe
i Fe
=

L1
 dt
'
'
'
 di '
R i − R2 n i2'
 2 = Fe Fe
L2
 dt
'
i Fe = i1 − i µ − i2'


gdzie poszczególne parametry modelu wyznaczane są z zależności:

L1 =
L2 =

µ 0 N 12 S
l

- związana ze strumieniem rozproszenia uzwojenia pierwotnego

µ0 N 22 S

- związana ze strumieniem rozproszenia uzwojenia wtórnego
l
W równania stosowane są wielkości odniesione do strony uzwojenia pierwotnego, gdzie
N
przekładnia ∂ = 1 :
N2
•

indukcyjności - L'2 = ∂ 2 L2

'
rezystancje - R2' = ∂ 2 R2 , RFe
= ∂ 2 RFe
i
i
'
• prądy - i2' = 2 , iFe
= Fe
∂
∂
Do równań opisujących przepływy prądu w analizowanym modelu dołożyć należy
piąte równanie opisujące zmiany temperatury w nadprzewodnikowym uzwojeniu wtórnym
[10].
dTN
1  ' ' 2 TN − T0 

 R2 n i2 −
=
dt
C N 
RTN 0 
gdzie CN – ciepło właściwe nadprzewodnika, TN – temperatura nadprzewodnika,
T0 – temperatura medium chłodzącego (ciekły azot 77 K), RTN0 – rezystancja termiczna
układu nadprzewodnik – ciekły azot.
Podstawowym celem próby stanu jałowego oraz próby zwarcia transformatora było
upewnienie się czy zamodelowany transformator nadprzewodnikowy odzwierciedla,
istniejący fizyczny model transformatora nadprzewodnikowego. Komputerowy model
transformatora nadprzewodnikowego w późniejszym etapie ma służyć do projektowania
optymalnego transformatora nadprzewodnikowego, dzięki któremu będzie możliwość
ograniczenie prądu w stanach przejściowych [9].

•

()

Próba stanu jałowego
Próba stanu jałowego polega na zasilaniu transformatora i pomiarze pobieranego
przez transformator prądu. W czasie pomiarów uzwojenie wtórne jest otwarte.
Charakterystykę stanu jałowego fizycznego modelu transformatora nadprzewodnikowego
oraz komputerowego modelu transformatora dla dwóch wartości szczeliny powietrznej
δ przedstawia rys. 5. [9].
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Rys. 5. Charakterystyki stanu jałowego dla dwóch wartości szczeliny δ = 0,01m δ = 0,001m

Prąd jałowy IO w fizycznym modelu transformatora nadprzewodnikowego dla
wartości znamionowej napięcia pierwotnego oraz szerokości szczeliny δ równej 0,01 m i
0,001 m wynosi odpowiednio 3,3 A i 3,1 A. Natomiast w komputerowym modelu
transformatora nadprzewodnikowego dla szerokości szczeliny δ równej 0,01 m i 0,001 m
prąd jałowy równy jest odpowiednio 3,6 A i 3,5 A.

Próba stanu zwarcia
Próba stanu zwarcia polega na zasilaniu transformatora z dowolnej strony oraz
pomiarze pobranego przez transformator prądu Iz i mocy Pz oraz napięcie zasilania. W
czasie próby zwarte było uzwojenie wtórne. Wartości obliczeniowe dla przyjętych
parametrów oraz wartości prądu uzwojenia pierwotnego 44 A oraz szerokości szczeliny
δ = 0,01 m i δ = 0,001 m wynoszą odpowiednio 4,78% oraz 1,13%. Charakterystykę stanu
zwarcia fizycznego modelu transformatora nadprzewodnikowego dla dwóch wartości
szczeliny powietrznej δ przedstawia rys. 7. Charakterystykę stanu jałowego
komputerowego modelu transformatora nadprzewodnikowego dla dwóch wartości
szczeliny powietrznej δ przedstawia rys. 8 [9].

Rys. 6. Charakterystyki stanu zwarcia dla dwóch wartości szczeliny δ = 0,01m δ = 0,001m
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Napięcie zwarcia dla fizycznego modelu transformatora nadprzewodnikowego dla
szerokości szczeliny δ równej 0,01 m i 0,001 m wynosi odpowiednio 4,95 % i 0,95 %.
Bardzo zbliżone wyniki otrzymane są dla komputerowego modelu transformatora
nadprzewodnikowego. Napięcie zwarcia w tym wypadku wynosi 4,8 % dla szerokości
szczeliny δ = 0,01 m oraz 1,15% dla szerokości szczeliny δ = 0,001 m. Otrzymane wyniki
wskazują dużą zgodność z wartościami obliczeniowymi.
Dla szerokości szczeliny δ = 0,01 m napięcie zwarcia jest ponad 4 razy większe
niż dla szerokości szczeliny δ równej 0,001 m. Mniejsze napięcie zwarcia transformatora
nadprzewodnikowego wpływa na zmniejszenie wahań napięcia w sieci.
Różnica w wartości prądu jałowego IO oraz napięcia zwarcia uz% dla modelu
fizycznego i komputerowego transformatora nadprzewodnikowego wynika z pominięcia
w modelu komputerowym takich parametrów jak wymiary rdzenia, długość taśmy, ilości
warstw. Parametry te zostaną zaimplementowane w późniejszym etapie. Ponadto
w fizycznym modelu transformatora nadprzewodnikowego była utrzymywana stała
temperatura chłodzenia na poziomie 77 K. Na różnice wartości prądu jałowego IO mogły
wpłynąć również sposób zasilania. W fizycznym modelu transformatora
nadprzewodnikowego zasilanie odbywało się poprzez autotransformator połączony
z siecią za pośrednictwem transformatora separacyjnego, natomiast w komputerowym
modelu transformatora nadprzewodnikowego zasilanie odbywało się za pomocą
generatora. W tym przypadku nie występowały zakłócenia z sieci, których nie da się
uniknąć w rzeczywistych warunkach.

Wnioski
Prąd zwarcia w transformatorach nadprzewodnikowych zależy od rodzaj taśmy
nadprzewodnikowej, długość i grubość uzwojenia, szerokość szczeliny, prąd krytycznego
nadprzewodnika oraz procentowego napięcie zwarcia. Dlatego poprawny dobór tych
parametrów pozwolą na etapie projektowania stworzyć optymalny transformator
nadprzewodnikowy, dzięki któremu będzie możliwość ograniczenie prądu w stanach
przejściowych (zwarcia transformatora, włączenie transformatora do sieci). Do tego celu
potrzebne jest stworzenie programu, który odzwierciedli rzeczywiste charakterystyki oraz
zweryfikuje obliczenia w fazie projektowania.
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PROBLEMY ZMIENNOŚCI NAPIĘCIA W SIECIACH SN
SPOWODOWANE INTEGRACJĄ ROZPROSZONYCH,
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
ORAZ SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA

VOLTAGE REGULATION PROBLEMS
IN MEDIUM VOLTAGE NETWORKS
CAUSED BY INTEGRATION OF DISTRIBUTED GENERATION
AND METHODS OF SOLVING THEM
Paweł Kłys, Witold Sobczak, Przemysław Szczepanik
ABB Sp. z o.o.

Streszczenie:
Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym krajów jest trendem
ogólnoświatowym, związanym z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
i minimalizacją negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.
Referat porusza problemy związane z integracją odnawialnych, rozproszonych źródeł
generowania energii, które powodują zwiększone powyżej dopuszczalnych granic wahania
napięcia w sieciach SN i nn. Artykuł przedstawia różne metody rozwiązywania problemu.
W pierwszej z nich zaprezentowano rozwiązanie z zastosowaniem tradycyjnych przełączników
pod obciążeniowych zainstalowanych bezpośrednio na transformatorze rozdzielczym.
Omówione zostały konsekwencje takiego rozwiązania konstrukcyjnego oraz jego zalety i wady.
Druga metoda dotyczy rozwiązania z zainstalowanym na transformatorze przełącznikiem pod
obciążeniowym "Gridcon Itap" pozwalającym na istotne ograniczenie wymiarów gabarytowych
zastosowanego urządzenia.

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. Na przestrzeni ostatnich 20 lat, starając
się pokryć wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną, jej światowa produkcja
wzrosła o prawie 85% [1]. Poniższy wykres prezentuje wielkość produkcji energii
elektrycznej w latach 1992-2012.
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Rys. 1. Produkcja Energii Elektrycznej na Świecie 1992-2012 [2]

Według najnowszych prognoz prezentowanych w „International Energy Outlook
2013”, w 2040 roku podaż elektryczności wyniesie 39 000 TWh, czyli blisko o 100%
więcej niż w roku 2010. Równocześnie, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię
rośnie koszt pozyskania surowców naturalnych wykorzystywanych do jej produkcji oraz
ich kurczące się 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 technologii związanych
z odnawialnymi źródłami energii oraz ciągle zwiększający się udział tych źródeł
w bilansach energetycznych większości krajów rozwiniętych.
Ogółem w 2010 roku blisko 20% energii elektrycznej zostało wyprodukowanych
z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, z czego największy udział miały elektrownie
wodne i wiatrowe.

Rys. 2. Produkcja Energii Elektrycznej na Świecie w 2010 roku [4]
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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 1.1). 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
nominalnej wartości. Dalsza część referatu poświęcona jest przykładowym sposobom
niwelowania wahań napięcia w sieciach dystrybucyjnych poprzez zastosowanie
transformatora rozdzielczego wyposażonego w podobciążeniowy przełącznik zaczepów.

2.

Metody regulacji pod obciążeniowej 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 po przez
zmianę przekładni zwojowej zgodnie ze znanym powszechnie równaniem transformatora.
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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 ma odpowiednio liczbę zwojów Z2.
Wyróżniamy 3 podstawowe typy przełączników, sposobów regulacji:
A- Liniowy
B- Z regulacją odwracalną
C- Z regulacją zgrubną i dokładna

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 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.
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Rys. 6. Wybrane parametry techniczne przełączników podobciążeniowych z regulacją liniową
produkcji firmy ABB do instalacji na kadzi i w kadzi [8]

Ze względu na zakresy prądowe i napięciowe urządzenia te możemy zaliczyć do
tańszych. Zastosowanie tychże rozwiązań z pewnością gwarantuje długotrwałą
i bezawaryjną eksploatację zestawu transformator rozdzielczy - przełącznik
podobciążeniowy, 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 o urządzeniu
w dużym stopniu bezobsługowym w przypadku rozwiązania, które obejmuje transformator
rozdzielczy z przełącznikiem podobciążeniowym z komorami próżniowymi. Poniżej
zamieszczone zostały przykładowe specyfikacje przełączników produkcji ABB, które
obejrzeć możemy na sąsiednich rysunkach.

Rys. 7. Wybrane parametry techniczne przełączników podobciążeniowych z komorami
próżniowymi produkcji firmy ABB do instalacji na kadzi i w kadzi [9]
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Jednostki wyposażone w pod obciążeniowe 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 możemy posłużyć się poniższą ryciną
gdzie widoczne są fizyczne rozmiary rożnych przełączników produkowany 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 podobciążeniowych
z komorami próżniowymi produkcji firmy ABB do instalacji na kadzi i w kadzi [10]

Jak widać na załączonej rycinie w zestawieniu transformator rozdzielczy plus
przełącznik zaczepów dominującym gabarytowo elementem jest wymieniony 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.
Stosunkowo nowym rozwiązaniem, a zarazem ciekawą alternatywą dla
klasycznych
podobciążeniowych
przełączników
zaczepów
do
zastosowania
w transformatorach dystrybucyjnych jest konstrukcja stworzona przez firmę Reinhausen
o nazwie Gridcon iTap. Jest to produkt przeznaczony do transformatorów rozdzielczych,
głównie ze względu na swoje gabaryty.
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Rys. 9. Przełącznik GRIDCON iTAP wraz ze skrzynką sterowniczą [11]

Dzięki stosunkowo niewielkim rozmiarom pod obciążeniowy przełącznik zaczepów
typu GRIDCON nie wymaga tak znacznego powiększania kadzi transformatora jak ma to
miejsce w przypadku zastosowania klasycznych, olejowych przełączników dedykowanych
do transformatorów mocy.

Rys. 10. Transformator rozdzielczy 630kVA 20/0,4kV produkcji ABB z przełącznikiem iTAP
wyprodukowanym na początku 2013 roku przez firmę ABB w Zakładzie Transformatorów
Rozdzielczych w Łodzi [12]

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. 700 000
cykli łączeniowych [13]. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż łuk elektryczny
palący się na stykach komory próżniowej został w ten sposób odseparowany od oleju
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w kadzi transformatora, co sprawiło, że proces przełączania zaczepów nie wpływa na jego
zanieczyszczenie i nie degraduje go.
W przełączniku Gridcon iTap zastosowano dławiki, które pełnią dwojaką funkcję.
Mają one za zadanie ograniczyć prąd, jaki płynie w zamkniętej pętli prądowej utworzonej
przez dwa sąsiednie (zwarte ze sobą w czasie procesu przełączania) odczepy uzwojenia
transformatora.
To, co wyróżnia rozwiązanie firmy Reinhausen to wykorzystanie tych dławików do
pracy ciągłej. Mianowicie ich drugą funkcją jest podział napięcia, jakie występuje
pomiędzy dwoma sąsiednimi odczepami uzwojenia na pół. Pozwala to na osiągnięcie
9-cio pozycyjnej regulacji napięcia w uzwojeniu, w którym fizycznie znajduje się pięć
odczepów w strefie regulacyjnej. Wyróżniamy tu 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. Obecnie
największą możliwą liczbą dostępnych pozycji jest wersja 9-cio pozycyjna [14], przy
ograniczeniu maksymalnego napięcia jednego kroku do sześciuset woltów.
Tabela 1. Parametry znamionowe przełącznika iTAP [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%.
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Rys. 11. Przykładowy schemat połączeń jednej fazy transformatora z przełącznikiem (TW_0_W,
TW_2_W: główne części uzwojenia strony górnej; TW_1_W: część regulacyjna uzwojenia górnej
strony; TS_W: pod obciążeniowy przełącznik zaczepów; L_W: dławik ograniczający prąd zwarcia
dwóch sąsiednich odczepów, będący jednocześnie dzielnikiem napięcia) [16]

Niestety takie rozwiązanie posiada też pewne wady, z których dominującą są
dodatkowe straty, które są generowane przez wspomniane dławiki w przypadku, gdy
przełącznik ustawiony jest na jednej z pozycji mostkowych (pozycja nr 2,4,6 lub 8
przełącznika zaczepów). Oczywistym jest również fakt, iż potrzeba umieszczenia
dodatkowych elementów, jakimi są dławiki w kadzi transformatora, wymaga zwiększenia
jej gabarytów w celu zachowania niezbędnych odległości izolacyjnych poszczególnych
elementów przełącznika. W zależności od poziomu napięcia, mocy transformatora
i zakresu regulacji producent przełącznika projektuje i dostarcza dławiki ograniczające
o odpowiednich parametrach i gabarytach.

Rys. 12. Model 3D transformatora 630 kVA o napięciu strony górnej 20 kV ± 4 x 2,5 % produkcji
ABB z przełącznikiem GRIDCON (widok przełącznika i dławików w kadzi transformatora) [17]
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Zarówno wymiary samych dławików jak i generowane w nich straty dodatkowe
można zredukować stosując rozwiązanie z tzw. uzwojeniem kompensacyjnym. Pozwala
to na redukcję gabarytów każdego z trzech jednofazowych autotransformatorów o ponad
40% oraz zmniejszenie strat o ok. 30% (dane na podstawie projektu transformatora
630kVA). Pociąga to jednak za sobą pewne konsekwencje. W takim rozwiązaniu
dodatkowe straty w dławikach generowane są na każdej z pozycji przełącznika (zarówno
na pozycjach stacjonarnych jak i mostkowych).

Rys. 13. Przykładowy schemat jednej fazy transformatora z przełącznikiem i uzwojeniem
kompensacyjnym (TW_0_W, TW_2_W: główne części uzwojenia GN; TW_1_1_W:
część regulacyjna uzwojenia GN; TW_1_2_W: uzwojenie kompensacyjne; TS_W:
przełącznik zaczepów; L_W: dławik [18]

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 każdej z faz napięcia strony
dolnej 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.
Podsumowując, rozwiązanie firmy Reinhausen o nazwie GRIDCON iTAP jest
ciekawym produktem pozwalającym na realizację pod obciążeniowej zmiany napięcia
w transformatorach rozdzielczych, a co za tym idzie na produkcję transformatorów
dystrybucyjnych z automatyczną regulacją napięcia, które z powodzeniem mogą być
elementami składowymi inteligentnej sieci dystrybucyjnej. Niekwestionowanymi zaletami
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tego typu rozwiązania jest brak konieczności znacznego powiększania kadzi
transformatora (za wyjątkiem wysokości) oraz bezobsługowość wynikająca z odizolowania
palącego się łuku elektrycznego od oleju w kadzi transformatora.
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PRZEŁĄCZNIKI ZACZEPÓW POD OBCIĄŻENIEM
– BUDOWA I EKSPLOATACJA
OLTC – DESIGN AND OPERATION
Marceli Kaźmierski
Instytut Energetyki

Streszczenie:
Transformatory z przełącznikami zaczepów pod obciążeniem (PPZ) są istotnymi elementami
systemu energetycznego a ich rola wzrasta wraz z rozwojem infrastruktury sieciowej. PPZ
umożliwia regulację napięcia w drodze zmiany przekładni transformatora pod obciążeniem.
Zakres stosowania PPZ jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno transformatory sieciowe,
z jednostkami na najwyższe napięcia włącznie, jak i transformatory do zastosowań
przemysłowych. W pracy przedstawiono skrótowo przegląd konstrukcji PPZ, obejmujący
również lokalizację uzwojeń regulacyjnych, lokalizację PPZ w transformatorze oraz zasady
ich eksploatacji. Omówiono niektóre nowe rozwiązania PPZ.

1.

Wprowadzenie

Idea zmiany przekładni transformatora przy wykorzystaniu uzwojenia z zaczepami
jest niemal tak stara jak sam transformator [5, 13, 14, 29]. Podobciążeniowe przełączniki
zaczepów (PPZ), które umożliwiają zmianę przekładni transformatora bez przerywania
jego pracy pojawiły się już w drugiej dekadzie dwudziestego wieku w postaci
przełączników wolno działających z dławikowym ograniczeniem prądu oraz szybko
działających (przerywacz migowy) z rezystancyjnym ograniczaniem prądu. Te ostatnie
powstały wg patentu dr B. Jansena [30].
Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że rola transformatorów regulacyjnych,
a w konsekwencji również i PPZ, wzrasta w miarę rozbudowy sieci energetycznych oraz
połączeń między nimi. Zakres stosowania PPZ ilustruje fakt, iż niemal wszystkie
transformatory sieciowe oraz transformatory do zastosowań przemysłowych w energetyce
światowej mają regulację napięcia pod obciążeniem. W niektórych krajach stosuje się
przełączniki zaczepów pod obciążeniem także w transformatorach blokowych.
Przykładowo w energetyce niemieckiej większość transformatorów blokowych jest
w wykonaniu z PPZ. Rozwiązanie takie było również dyskutowane w kraju [38].
W ostatnich latach wraca się do tej koncepcji.
Ponad dziesięć lat temu jeden z większych producentów PPZ, firma
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH sprzedała dla odbiorców na całym świecie ponad
70 000 przełączników zaczepów pod obciążeniem [54]. Informacje podane w tablicy 1
dają pogląd na temat parametrów eksploatacyjnych przełączników w różnych
zastosowaniach.
Tendencjom do uzyskania wysokiej niezawodności dostaw energii elektrycznej
towarzyszy poprawa konstrukcji PPZ, nowe warunki ich prób oraz wyższe standardy jakości.
Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat postęp w konstrukcji PPZ wyraża się przede wszystkim
w ich bardziej zwartej budowie [27], w zastępowaniu higroskopijnej izolacji fenolowo
− papierowej izolacją poliestrową i szkłoepoksydową oraz w udoskonalaniu materiałów na
styki. Istotnymi elementami prowadzącymi do uzyskania wysokiej niezawodności
w eksploatacji są także zawansowane metody produkcji. Na przykład w Wielkiej Brytanii [26]
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częste awarie PPZ w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku zaowocowały zmianą
warunków technicznych oraz technologii wykonania. W warunkach krajowych na uwagę
zasługują efekty rozszerzonej statystyki awaryjności transformatorów prowadzonej
w latach 1970 − 1990 w dawnym Północnym Okręgu Energetycznym [18]. To właśnie
dane statystyczne dotyczące dużej liczby uszkodzeń PPZ polegających na
przemieszczaniu się styków ruchomych w przełącznikach zaczepów skłoniły producenta
do podjęcia działań mających na celu poprawę sposobu mocowania tych styków.
Tablica 1. Typowe warunki pracy PPZ w różnych typach transformatorów [3].

Przemysłowe

Energetyczne

Typ transformatora

Blokowe
Przekształtnikowe HVDC
Sieciowe
Do elektrolizy
W przemyśle
chemicznym
Piecowe

Dane transformatora
Moc
Napięcie
Prąd
MVA
kV
A
100 ÷
100 ÷ 1300
110 ÷ 765
2000

Roczna liczba przełączeń
MiniŚrednia
Maksymalna
malna
500

3 000

5 000

200 ÷ 1500

110 ÷ 765

300 ÷
3000

300

5 000

50 000

15 ÷ 400

60 ÷ 525

50 ÷
1600

2 000

7 000

20 000

10 ÷ 300

20 ÷ 110

10 000

30 000

150 000

1,5 ÷ 80

20 ÷ 110

1 000

20 000

70 000

2,5 ÷ 150

20 ÷ 230

20 000

50 000

300 000

50 ÷
3000
50 ÷
1000
50 ÷
1000

Postęp w sposobie eksploatacji PPZ wyraża się w ostatnim okresie między innymi we
wprowadzaniu systemów monitoringu stanu technicznego tychże urządzeń, pracujących
w czasie rzeczywistym (tryb on − line), do czego przyczyniły się również aspekty
ekonomiczne. Mimo, iż PPZ stanowi jedynie 5 − 10% ceny transformatora dużej mocy, to
jego parametry eksploatacyjne i niezawodność są kluczowymi w odniesieniu do tegoż
transformatora. Wymagane inspekcje wewnętrzne PPZ w głównej mierze decydują
o częstości i czasie trwania wyłączeń transformatora oraz stanowią nieproporcjonalnie dużą
część kosztów zabiegów eksploatacyjnych prowadzonych na danej jednostce.
Problemy związane z przełącznikami zaczepów pod obciążeniem od czasu do
czasu są przedmiotem dyskusji na forum Komitetu Studiów A2 (Transformatory) CIGRE.
Miały one miejsce w roku 1993 (Berlin Symposium of Diagnostic and Maintenance
Techniques − [7, 23, 24, 28, 32, 41, 42]), w roku 1995 (Malmö Transformer Colloquium −
[22]) oraz na Sesji Ogólnej w roku 1996 − [11, 16, 21, 22, 54]. W roku 1995 odbyło się
w Regensburgu Seminarium Europejskie na temat „On − Load Tap − Changers − Current
Experience and Future Developments” [26, 27, 44, 55], W kraju w 2002 roku miało
miejsce Seminarium poświęcone współczesnym konstrukcjom, eksploatacji i diagnostyce
PPZ − [8, 10, 15, 29, 34, 35, 40, 46, 48, 50, 52, 56].

2.

Konstrukcja PPZ

Przełączniki zaczepów pod obciążeniem zasadniczo dzielą się na dwie grupy
w zależności od rodzaju impedancji do ograniczania prądu wykorzystywanej przy
przejściu przełącznika mocy z jednej pozycji na drugą (w tzw. czasie przejścia). Pierwszą
grupę stanowią szybko działające przełączniki z rezystancyjnym ograniczaniem prądu.
Drugą przełączniki stosunkowo wolno działające z dławikowym ograniczaniem prądu.
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PPZ z rezystancyjnym ograniczaniem prądu są przeznaczone do transformatorów
na wysokie napięcie i wymagają szybkiego mechanizmu celem ograniczenia czasu,
w którym rezystory ograniczające prąd są włączone w obwód.
PPZ z dławikowym ograniczaniem prądu są stosowane w transformatorach na
niższe napięcia (poniżej 138 kV), ale mogą one przenosić większe obciążenia i nie mają
ograniczeń w odniesieniu do czasu przejścia.
W energetyce europejskiej przełączniki szybko działające z rezystancyjnym
ograniczaniem prądu są dominujące z uwagi choćby na możliwość uzyskania bardziej
zwartej ich budowy oraz występowanie znacząco mniejszego efektu degradacji oleju
i korozji styków niż w rozwiązaniu z dławikowym ograniczeniem prądu. System
z dławikowym ograniczeniem prądu jest stosowany na większą skalę w USA oraz
w pewnym stopniu w krajach dawnego ZSRR. Ostatnio w energetyce krajowej zaczęto
stosować ten typ przełączników w transformatorach rozdzielczych instalowanych
w sieciach SN obejmujących rozproszone odnawialne źródła energii [37].
W artykule zajęto się wyłącznie przełącznikami zaczepów pod obciążeniem szybko
działającymi z rezystancyjnym ograniczaniem prądu.
2.1. Zasada działania
Zmianę przekładni transformatora uzyskuje się w drodze dodawania lub odejmowania
zwojów w uzwojeniu pierwotnym lub wtórnym. PPZ przełącza prąd obciążenia transformatora
I z jednego zaczepu na zaczep sąsiedni bez przerywania obwodu prądowego, jak i bez
zwarcia sekcji zaczepowej uzwojenia. Napięcie pomiędzy wspomnianymi zaczepami,
zwane „napięciem na stopień” zazwyczaj zawiera się w granicach pomiędzy 0,8 % i 2,5 %
napięcia znamionowego transformatora.
Rys. l ilustruje sekwencję przełączania (układ flagowy) PPZ z pozycji 6 na pozycję 5
[1], przebiegającą w sześciu etapach:
1. Pozycja 6. Styk wybieraka V jest na zaczepie 6 a styk wybieraka H jest na zaczepie
7. Styk główny x przenosi prąd obciążenia.
2. Styk wybieraka H przemieszcza się w stanie bezprądowym z zaczepu 7 na zaczep 5.
3. Styk główny x zostaje otwarty. Prąd obciążenia przepływa przez rezystor Ry oraz styk
przejściowy (rezystorowy) y.
4. Styk przejściowy u zostaje zamknięty. Prąd obciążenia rozdziela się pomiędzy gałęzie
Ry i Ru. Prąd wyrównawczy ograniczony jest rezystancją Ry + Ru.
5. Styk przejściowy y zostaje otwarty. Prąd obciążenia przepływa przez rezystor Ru oraz
styk u.
6. Styk główny v zostaje zamknięty, rezystor Ru zwarty; prąd obciążenia jest przenoszony
przez styk główny v. Przełącznik jest na pozycji 5.

PRZEŁĄCZNIKI ZACZEPÓW POD OBCIĄŻENIEM – BUDOWA I EKSPLOATACJA

139

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TRANSFORMATOR ‘15

Rys. 1. Przykładowa sekwencja przełączania [1].

2.2. Budowa PPZ
Omawiany typ przełącznika składa się z przełącznika mocy, zwanego również
przerzutnikiem obciążenia, oraz wybieraka, uruchamianych mechanizmem napędowym za
pośrednictwem wałka (wałków) izolacyjnego. W niektórych rzadziej spotykanych konstrukcjach
funkcje przełącznika mocy i wybieraka spełnia przełącznik mocy.
Przełącznik mocy − rys. 2 − zawiera rezystory przejściowe oraz styki główne
i przejściowe, które zwierają i rozwierają obwód prądowy. Styki ruchome są montowane na
samoblokującym się wybieraku wielokątnym, który zostaje wprawiony w ruch zespołem
sprężyn. Sprężyny są zazbrajane w czasie, gdy ruchomy zespół styków jest zablokowany
na pozycji załączenia. Gdy sprężyny są w pełni zazbrojone, blokada ramienia zostaje
zwolniona i całe ramię z zespołem styków przemieszcza się do następnej pozycji,
zamykając obwód kolejnego zaczepu i otwierając równocześnie obwód zaczepu
poprzedniego. Zazwyczaj przełącznik mocy znajduje się w wypełnionej olejem szczelnej
komorze, co zapobiega mieszaniu się oleju z przełącznika z olejem w kadzi transformatora.
Wybierak (rys. 3), który znajduje się pod przełącznikiem mocy zawiera styki stałe
i ruchome regulacji dokładnej oraz często zespół zmieniacza. W takich przypadkach jest on
wykorzystywany do realizacji regulacji odwracalnej lub zgrubnej/dokładnej − patrz p. 3.
Zmiana styków wybieraka ma miejsce w stanie bezprądowym. Styki stałe połączone są
bezpośrednio z zaczepami uzwojenia regulacyjnego. Styki ruchome natomiast
z przełącznikiem mocy za pośrednictwem przepustów znajdujących się w ścianie komory
przełącznika mocy.
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Rys. 2. Widok przełącznika mocy o typowej konstrukcji [33] oraz sekwencja przełączania
mechanizmu (od lewej do prawej); 1 − główne styki stałe; 2 − główne styki ruchome.

Rys. 3. Uproszczony schemat wybieraka [5]

PPZ jest uruchamiany silnikiem napędowym, z którym, za pośrednictwem przekładni
zębatej, połączony jest wybierak. Jednocześnie z pracą wybieraka zostaje obrócony
mechanizm w głowicy przełącznika mocy, co powoduje napinanie sprężyn przełącznika
mocy, w wyniku czego, po ich zwolnieniu, przełącznik mocy zostaje uruchomiony w bardzo
krótkim okresie czasu, niezależnie od obrotów silnika napędowego. Zadziałanie przełącznika
mocy ma miejsce zawsze po zakończeniu operacji zmiany zaczepu. We współczesnych
konstrukcjach całkowity czas sekwencji przełączania przełącznika mocy zawiera się
w granicach 40 do 60 ms, przy czym rezystory przejściowe są obciążane w okresie
20 − 30 ms a średni czas łukowy jest rzędu 6 ms.
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3.

Układy regulacji

Uzwojenia regulacyjne transformatorów sieciowych o typowym zakresie regulacji
± 10 ÷ ± 16 %, zazwyczaj stanowią część uzwojeń strony górnej i są łączone w gwiazdę.
Umożliwia to umieszczenie tychże uzwojeń oraz przełącznika w punkcie zerowym −
rys. 4. W takim układzie przełączniki poszczególnych faz można połączyć w jeden
przełącznik trójfazowy.
Główne układy takiej regulacji, to regulacja liniowa, odwracalna i zgrubna/drobna.
Ogólnie rzecz biorąc układy regulacji odwracalnej są prostsze w konstrukcji i stwarzają
mniej zagrożeń, głównie podczas próby napięciem piorunowym. W eksploatacji jednakże
charakteryzują się większymi stratami obciążeniowymi na zaczepach „minusowych”.
W warunkach krajowych ten system regulacji jest popularny do zakresu około ± 10 %
i jest stosowany w transformatorach na napięcie 220 kV i wyższe [56].

Rys. 4. Układy regulacji napięcia w transformatorach sieciowych:
a) regulacja liniowa; b) regulacja odwracalna; c) regulacja zgrubna/drobna

Autotransformatory służące do sprzęgania sieci najwyższych napięć mogą mieć
regulację napięcia pod obciążeniem zarówno po stronie GN, jak i DN. Ograniczeniem są
tutaj wartości przepięć w uzwojeniach regulacyjnych oraz prądy i napięcia na stopień.
Schemat regulacji po stronie GN przedstawiono na rysunku 5 a).
Typowym przykładem takiej jednostki w energetyce krajowej jest autotransformator
160 MVA, 220/110 kV. Jego zespół regulacyjny składa się z trzech jednofazowych
przełączników zaczepów do regulacji napięcia w wersji odwracalnej z poziomem izolacji
doziemnej odpowiadającym napięciu 110 kV. Wielkość przepięć pojawiających się na
uzwojeniu regulacyjnym, a co za tym idzie i na elementach przełącznika zaczepów, wynosi
tu ponad 400 kV. Implikowało to stosowanie w starszych wersjach autotransformatora
specjalnych odgromników zainstalowanych na przepustach strony DN celem ograniczenia
tych przepięć – rys. 6.
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Rys. 5. Układy regulacji napięcia w autotransformatorach, wg [56]: a) w uzwojeniu GN;
b) w uzwojeniu DN przy zmiennym strumieniu; c) w uzwojeniu DN przy stałym strumieniu,
regulacja liniowa; d) w uzwojeniu DN przy stałym strumieniu, regulacja odwracalna.

Rys. 6. Zewnętrzne odgromniki instalowane na przepustach 110 kV
w autotransformatorze 160 MVA, 220/110 kV

Innym rozwiązaniem stosowanym w autotransformatorach jest regulacja po stronie
DN w punkcie gwiazdowym przy wykorzystaniu przełącznika trójfazowego − rys. 5 b). Ten
sposób regulacji polegający na jednoczesnej zmianie liczby zwojów w uzwojeniu DN i GN
wiąże się ze zmianą strumienia w rdzeniu. Praktycznie stosowany jest przy przekładniach
autotransformatorów większych od 3, co w warunkach krajowych ma miejsce przy
sprzęganiu sieci 400 i 110 kV. Zaletą tego układu jest prostota, małe zagrożenie
przepięciami przenoszonymi do uzwojeń regulacyjnych, a więc i do przełącznika oraz
mniejsze prądy, odpowiadające prądom uzwojeń wspólnych autotransformatora. Istotną
wadą są wahania napięcia w uzwojeniach trójkątowych, nawet w stanie jałowym,
towarzyszące zmianom zaczepu. Wahania te są rzędu od ± 5 % przy przekładniach około
4 do ± 10 % przy przekładniach około 2 [56].
Regulacja napięcia w autotransformatorach po stronie DN przy stałym strumieniu −
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liniowa − rys. 5 c) lub odwracalna − rys. 5 d) − wymaga instalowania przełączników
zaczepów w pobliżu zacisku liniowego strony DN. W obu wariantach napięcie pracy
przełącznika oscyluje wokół napięcia fazowego strony DN a prąd wynika z mocy
przechodniej autotransformatora. Pomiędzy przełącznikami poszczególnych faz
występuje tu pełne napięcie robocze strony DN, co stwarza określone trudności zarówno
w odniesieniu do konstrukcji, jak i eksploatacji takich jednostek. Zalety to brak wahań
napięcia w uzwojeniach wyrównawczych oraz mniejsze straty stanu jałowego
w porównaniu z wersją przy zmiennym strumieniu.
Przedstawione tu układy regulacji w żadnej mierze nie wyczerpują zagadnienia.
Omówienie bardzo interesujących rozwiązań układów z głęboką regulacja stosowanych
w transformatorach piecowych, przekształtnikowych, transformatorach do zasilania
układów elektrolizy, czy też układów z transformatorami dodawczymi można znaleźć
w literaturze, np. w [50] i [56].
Na zakończenie należy wspomnieć o możliwości regulacji napięcia pod
obciążeniem w uzwojeniach połączonych w trójkąt. Jedynym rozwiązaniem jest wówczas
użycie trzech przełączników jednofazowych. Mogą one znajdować się bądź przy
zaciskach liniowych, bądź w środku uzwojeń − rys. 8. W takich przypadkach bardzo
istotną sprawą jest zachowanie odpowiednio wysokiej wytrzymałości dielektrycznej
przełącznika, gdyż jest on przyłączony bezpośrednio do sieci, w związku z czym
dochodzą do niego wszystkie pojawiające się w niej zakłócenia i przepięcia, szczególnie
międzyfazowe. Jeżeli uzwojenia regulacyjne znajdują się w środku uzwojeń
transformatora połączonych w trójkąt, można przyjąć, iż wartość dochodzących do
przełącznika zagrożeń napięciowych jest dwukrotnie mniejsza niż na zaciskach liniowych.

Rys. 8. Dwie podstawowe lokalizacje PPZ w uzwojeniach połączonych w trójkąt:
a) przy zacisku liniowym, b) w środku uzwojenia [54].

Regulację w uzwojeniach połączonych w trójkąt stosuje się do Um=132 kV (bardzo
rzadko do 245 kV) [22].

4.

Lokalizacja PPZ w transformatorze

Istotnym problemem we wszystkich transformatorach z przełącznikami zaczepów
pod obciążeniem jest niedopuszczenie do tego, aby zanieczyszczony związkami węgla
olej z przełącznika mocy lub wybieraka dotarł do części czynnej transformatora. Na
rysunku 9 przedstawiono podstawowe typy konstrukcji kadzi wykorzystywane przy
montażu PPZ w transformatorze oraz wymieniono główne zalety i wady poszczególnych
rozwiązań.
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Rys. 9. Podstawowe typy konstrukcji kadzi wykorzystywane przy montażu PPZ w transformatorze [3]

5.
•

Układy zabezpieczeń PPZ
Zadaniem układów zabezpieczeń PPZ jest zadziałanie w następujących sytuacjach:
wystąpienia nadciśnienia w komorze przełącznika mocy,
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•
•
•

pracy PPZ przy nadmiernym prądzie,
wystąpienia niedopuszczalnych przepięć na izolacji wewnętrznej przełącznika mocy,
pracy PPZ przy temperaturze oleju poniżej wartości dopuszczalnej (wg normy [58] minus
25°C).
Komorę przełącznika mocy zabezpiecza się przed nadciśnieniem zazwyczaj w drodze
zamontowania w górnej części komory przekaźnika nadciśnieniowego (zaworu
bezpieczeństwa) oraz/lub przekaźnika olejowo przepływowego znajdującego się w rurze
pomiędzy głowicą PPZ a konserwatorem. Przekaźniki te często działają równolegle.
Przekaźnik olejowo przepływowy reaguje na stosunkowo krótkotrwałe zakłócenia o szerokim
zakresie energii − od niskich do wysokich w komorze przełącznika mocy [14], podczas gdy
przekaźnik nadciśnieniowy (o nieco szybszej reakcji) działa po przekroczeniu nastawionej
wartości nadciśnienia, np. 100 kPa ± 10% − [1]. Przykładowo w USA około 1/3
użytkowników PPZ stosuje przekaźniki ciśnieniowe (różnych typów) w komorze PPZ,
których zadaniem jest generowanie sygnałów alarmowych i/lub wyłączenie transformatora
[17].
Za efektywne urządzenia do ograniczania przepięć od lat uważane są ograniczniki
przepięć ZnO instalowane wewnątrz transformatora [14, 22]. Bez ich stosowania
wymagane wyższe poziomy izolacji prowadzą do nieekonomicznych rozwiązań układu
izolacyjnego uzwojeń oraz PPZ.
Sekwencje przełączania PPZ oraz mechanizm napędowy przełącznika są
nadzorowane, sterowane i zabezpieczane przy wykorzystaniu konwencjonalnej aparatury
sterowniczo kontrolnej.

6.

Uszkodzenia PPZ w eksploatacji

Zasadniczo przyczyny uszkodzeń PPZ w eksploatacji, to z jednej strony błędy
konstrukcyjne, materiałowe i wykonawcze, z drugiej zaś niewłaściwe warunki eksploatacji
(liczba przełączeń, przeciążenia, przepięcia, okres eksploatacji itp.). Przyjmuje się [49],
że największy wpływ na obniżenie niezawodności PPZ w eksploatacji ma duża liczba
przełączeń, w wyniku której występuje nadmierne zużycie styków i elementów
mechanicznych, degradacja oleju spowodowana częstym gaszeniem łuku elektrycznego
oraz degradacja izolacji.
6.1. Statystyka uszkodzeń
Zależnie od rodzaju uszkodzenia może powodować ono bądź ograniczenia
w eksploatacji transformatora (np. praca przy zmniejszonym obciążeniu lub tylko na
jednym zaczepie), bądź być przyczyną planowanego lub awaryjnego wyłączenia
jednostki. Do 75% uszkodzeń PPZ prowadzi jedynie ograniczeń w eksploatacji. Są to przede
wszystkim uszkodzenia układu napędowego. Wybierak odpowiada za 3% do 18%
wszystkich uszkodzeń a przełącznik mocy za 5% do 12%. Przyczyną 18% uszkodzeń
wybieraka są uszkodzenia mechaniczne [22].
Naprawę lub wymianę zespołu napędowego oraz przełącznika mocy można
stosunkowo szybko przeprowadzić w miejscu zainstalowania transformatora. Większe
kłopoty występują w przypadku niesprawności wybieraka. Już przegląd klatki wybierakowej
wymaga nie tylko wyłączenia jednostki, ale również upuszczenia oleju, zależnie od
lokalizacji przełącznika w transformatorze − z komory przełącznika lub z kadzi i wejścia do
jej wnętrza [36], stąd kontrolę klatki wybierakowej wykonuje się sporadycznie a jej
naprawy najczęściej dokonuje się w fabryce.
Opinie dotyczące awaryjności PPZ wyrażane przez producentów tych urządzeń
oraz użytkowników różnią się dość istotnie. Na rysunku 10 przedstawiono dane
statystyczne opublikowane przez firmę Reinhausen [54].
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Rys. 10. Awaryjność PPZ wg MR [54]. 1 − Całkowita liczba PPZ w eksploatacji,
dostarczonych przez producenta.

Dostępne dane dotyczące awaryjności prezentowane przez użytkowników PPZ są
trudne do oceny. Najczęściej jeżeli są, to prezentują pewne uśrednione wartości zarówno,
co do producenta PPZ, jak i lat eksploatacji. Nie ma informacji o jakości i rodzaju
przeprowadzanych zabiegów eksploatacyjnych (przeglądy, remonty), które mogą być
różne w różnych krajach, jak również w różnych przedsiębiorstwach w tym samym kraju.
W szeregu publikacji, np. [39], omawiane są jedynie indywidualne przypadki uszkodzeń
PPZ, jak przegrzania styków, zużycie mechaniczne itp.
Konkludując można stwierdzić, iż − podobnie jak w [22] − PPZ są przyczyną
10% − 75% wszystkich uszkodzeń i awarii transformatorów.
6.2. Uszkodzenia PPZ w energetyce krajowej
W energetyce krajowej duża liczba pracujących przełączników zaczepów pod
obciążeniem to urządzenia już wyeksploatowane o starej konstrukcji, które stwarzają określone
problemy w eksploatacji (zużycie elementów, nieszczelności) [53]. Są one sukcesywnie
wymieniane na nowe, mniej zawodne w eksploatacji. Niemniej spotyka się doniesienia − np. [47]
− o problemach eksploatacyjnych z przełącznikami o stosunkowo krótkim okresie eksploatacji.
Dostępne materiały nie pozwalają na określenie poziomu awaryjności PPZ
w energetyce krajowej nawet w przybliżeniu, z uwagi na brak danych statystycznych.
Zagadnienie ma szerszy charakter i dotyczy m. in. transformatorów w ogólności. Analizy
statystyczne awaryjności transformatorów prowadzone niegdyś centralnie dla całej
krajowej energetyki zostały zawieszone w końcu lat 80 − tych. Przekształcenia
własnościowe oraz decentralizacja gospodarki doprowadziły do podziału energetyki
polskiej na szereg niezależnych podmiotów, w zasadzie nie zainteresowanych
prowadzeniem takich analiz. Podejmowane lokalnie inicjatywy w tym zakresie
charakteryzują się niejednolitym sposobem zbierania danych i niejednolitymi kryteriami
oceny przyczyn awarii. Z drugiej strony opracowany kilka lat temu przez autorów referatu
[9] prosty formularz opisu awarii, oparty w głównej mierze na podobnym dokumencie
o charakterze międzynarodowym [2], mimo zachowania stosownej procedury poufności
nie spotkał się z większym zainteresowaniem.
Wymienione niżej typowe, najczęściej spotykane w energetyce krajowej
uszkodzenia PPZ zostały przyporządkowane do uszkodzeń przełącznika mocy, wybieraka
oraz układu napędowego.
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6.2.1.

Uszkodzenia przełącznika mocy
Należą do nich: zużycie/nadpalenie styków głównych i przejściowych oraz
uszkodzenie rezystorów [34, 48], osłabienie/pęknięcie sprężyny głównej [48].
Powszechną bolączką jest również nieszczelność głowicy przełącznika mocy, w wyniku
czego olej z komory przełącznika mocy przedostaje się do kadzi głównej [53]. Efekty
takiego stanu w postaci zanieczyszczeń osadzających się na izolacji uzwojenia
regulacyjnego ilustruje rys. 11.

Rys. 11. Zanieczyszczenia osadzone na uzwojeniu regulacyjnych na skutek
przedostawania się oleju z komory przełącznika mocy do kadzi głównej transformatora.
Transformator 160 MVA 220/110 kV − [19]

6.2.2.

Uszkodzenia wybieraka
Z doświadczeń firm remontowych [10, 48, 53] wynika, że po około 20 letniej
eksploatacji PPZ, pod wpływem drgań mechanicznych, elementy klatki wybierakowej są
w mniejszym lub większym stopniu poluzowane. Dotyczy to także połączeń z zaczepami
uzwojenia regulacyjnego. Wszystko to prowadzić może do przegrzań połączeń, styków
stałych i ruchomych oraz elementów izolacyjnych, w których są one osadzone − rys. 12,
jak również do zwiększonych luzów w zestykach, skutkujących w stadium końcowym
wystąpieniem przerwy w procesie przełączania. Częstym uszkodzeniom mechanicznym
ulegają również wałki napędowe wybieraka [48].

Rys. 12. Przegrzania elementów wybieraka [19] − a) przegrzanie połączenia
z uzwojeniem regulacyjnym, transformator 160 MVA, 220/110 kV; b), c) transformator 25 MVA,
110/6,3 kV − przegrzanie izolacyjnego wałka napędowego wybieraka oraz wypalenie styku stałego.
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6.2.3.

Uszkodzenia układu napędowego
Są to głównie usterki spowodowane zużyciem mechanizmów [8, 48]. Należą do
nich poluzowania mocowań przegubów na wałkach napędowych, poluzowania mostków,
blokowanie przekładni kątowych, uszkodzenia sprężyny hamulca oraz samego hamulca.
Często występuje również „klejenie” się styków styczników.

7.

Eksploatacja PPZ

7.1. Zasady ogólne
Właściwa eksploatacja PPZ w sposób oczywisty rzutuje na niezawodność
transformatorów regulacyjnych. Zaleca się okresowe ich sprawdzanie (przegląd) bądź po
upływie określonego czasu eksploatacji, bądź po określonej liczbie przełączeń. Okres
pomiędzy kolejnymi przeglądami, określany liczbą przełączeń zależy od typu przełącznika
zaczepów, prądu znamionowego, doświadczeń własnych oraz konkretnych warunków
pracy i zasadniczo zawiera się pomiędzy 20 a 200 tysięcy operacji − patrz np. tablica 3.
Zalecany harmonogram przeglądów modyfikuje się w konkretnych przypadkach w oparciu
o oczekiwane warunki pracy PPZ, tzn. liczbę przełączeń oraz obciążenie. Na przykład
w transformatorach sieciowych pracujących przy niskim obciążeniu można przekroczyć
przypisany im czas pomiędzy przeglądami PPZ, ale nie należy przekraczać liczby
operacji. Szybkie PPZ z rezystorowym ograniczaniem prądu, które są eksploatowane
w długim okresie czasu przy bardzo małym obciążeniu mogą mieć większe zużycie
styków przejściowych (rezystorowych), gdyż wartość rezystorów przejściowych jest
dobierana tak, aby były one dopasowane do 75 % lub 100 % obciążenia transformatora
[3]. Z drugiej strony przy tego typu przełącznikach liczba przełączeń na godzinę jest
ograniczona możliwością odprowadzania ciepła z rezystorów do oleju (typowo
150 przełączeń na godzinę). Ponadto przy określaniu wspomnianego odstępu czasu
uwzględnia się również takie czynniki, jak korozję i przecieki oleju.
Według normy IEEE [57] wykaz sprawdzeń elementów przełącznika, wykonywany
w ramach jego przeglądu, powinien zawierać: przegląd styków celem wykrycia
nadmiernych wypaleń oraz śladów łuku elektrycznego pomiędzy stykami i między stykami
a ziemią, sprawdzenie części mechanicznych celem wykrycia ich uszkodzeń (złamanie,
pogięcie) oraz niejednoczesności działania, sprawdzenie stanu zespołu napędowego,
wskaźnika poziomu oleju, sprawdzenie poprawności działania ograniczników krańcowych
− elektrycznych i mechanicznych, sprawdzenie stanu rezystorów przejściowych,
uszczelnień, odwilżacza silikażelowego, styków ruchomych, stanu zmieniacza, kontrolę
położenia wszystkich styków, określenie stopnia zanieczyszczenia przełącznika cząsteczkami
węgla oraz jego zawilgocenia. W zależności od wyników sprawdzeń podejmuje się
odpowiednie zabiegi eksploatacyjne (wymiana elementów, mycie, czyszczenie, regulacja).
Podobny zakres czynności wykonywanych w czasie przeglądu PPZ występuje w energetyce
krajowej [48].
Ponadto trzeba wspomnieć, iż duża liczba użytkowników (patrz np. [12, 25, 39, 42,
43, 45]) posiada własne programy przeglądów przełączników zaczepów pod obciążeniem,
ostatnio coraz częściej wspomagane techniką komputerową (np. bazy danych), zazwyczaj
realizowanych w połączeniu z przeglądem całego transformatora.
Przeglądy wewnętrzne są kosztowne i wymagają znacznego nakładu pracy.
Transformator musi być odstawiony z eksploatacji, należy przewidzieć odpowiednie środki
ochrony personelu. Aby wyrównać położenie styków, przeprowadzić pełną sekwencję badań
i prób, sprawdzić czasy przejścia styków głównych i pomocniczych oraz ich zużycie należy
spuścić olej z komory przełącznika zaczepów. Pozostaje to w oczywistej sprzeczności
z coraz większym naciskiem na obniżenie kosztów eksploatacji. Niemniej, uniknięcie
katastrofalnych uszkodzeń ze wszystkimi ich implikacjami − technicznymi
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i ekonomicznymi − jest uważane jako priorytetowe w stosunku do jakichkolwiek aspektów
ekonomicznych.
Zasadniczo możliwość obniżenia kosztów eksploatacji sprowadza się w tym
przypadku do wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi przeglądami w drodze
zainstalowania urządzeń do filtrowania oleju i, jeśli to konieczne, do jego osuszania, oraz
wprowadzania badań diagnostycznych opartych o stan transformatora (condition − based),
przy których stan przełącznika zaczepów jest monitorowany w sposób ciągły a przeglądy
przeprowadza się wówczas, kiedy jest to konieczne.
7.2. Filtrowanie i osuszanie oleju w PPZ podczas eksploatacji (on-line)
W celu wydłużenia okresu pomiędzy przeglądami przełącznika zaczepów pod
obciążeniem instaluje się układy filtrów do oczyszczania i osuszania oleju w komorze
przełącznika zaczepów, pracujące w trybie on-line. Schemat takiej instalacji pokazano na
rysunku 13. Zastosowanie filtrowania oleju daje bezpośrednią korzyść, jaką jest możliwość
zwiększenia liczby przełączeń pomiędzy przeglądami o 50 % ÷ 200 % w zależności od
obciążenia prądowego [3].
Korzyści będące konsekwencją wprowadzenia filtrowania oleju w trybie on-line są
najbardziej wyraźne w następujących przypadkach:
− PPZ na duże prądy,
− PPZ zlokalizowane na zaciskach liniowych uzwojeń lub w uzwojeniach połączonych
w trójkąt,
− Przy dużej liczbie przełączeń w skali roku (transformatory przekształtnikowe
wysokiego napięcia, transformatory piecowe).

Rys. 13. Instalacja do filtrowania oleju w PPZ [54]; 1 − zbiornik ciśnieniowy, 2a − manometr stykowy,
2b − wyłącznik temperaturowy, 3, 7 − rury powrotne oleju, 4, 8 − rury doprowadzające olej,
5 − zawór do pobierania próbek oleju, 6 − zawór odcinający, 9 − komora przełącznika mocy
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Zwykle nie stosuje się filtrowania oleju podczas eksploatacji w PPZ
zainstalowanych w punkcie neutralnym. W obszarach o klimacie tropikalnym lub
subtropikalnym filtrowanie oleju w trybie on-line łącznie z jego osuszaniem jest często
stosowane celem utrzymania tegoż oleju w stanie, w którym nadaje się on do eksploatacji.
Dalszą korzyścią filtrowania oleju w trybie on-line jest bardziej czyste środowisko przy
pracach związanych z zabiegami eksploatacyjnymi. Na zakończenie trzeba zaznaczyć, że
decyzja o zastosowaniu filtrowania oleju w trybie on-line wymaga porównania korzyści
z dodatkowymi kosztami w eksploatacji (wymiana wkładów filtrów), jak i z kosztem
początkowym inwestycji.
7.3. Krajowa praktyka eksploatacyjna
W energetyce krajowej zasady eksploatacji transformatorów, a co za tym idzie
przełączników zaczepów pod obciążeniem, zostały ujęte w Instrukcji Eksploatacji
Transformatorów [6], która z uwagi na fakt, iż firmy eksploatujące transformatory nie
wykazywały zainteresowania opracowaniem własnych i przystosowanych do lokalnych
potrzeb zasad, ma charakter ramowy, tzn. aplikuje się do całej populacji eksploatowanych
w kraju transformatorów, przy uwzględnieniu oczywiście krajowych doświadczeń
eksploatacyjnych oraz przyzwyczajeń.
W Instrukcji [6] podano terminy przeglądów, które opracowano na podstawie
zaleceń producentów oraz doświadczeń, zebranych podczas eksploatacji przełączników
zaczepów różnych typów z układem filtrowania oleju i bez niego. W charakterze przykładu
niżej przytoczono zalecenia dotyczące przełączników typu M firmy MR Reinhausen
o napięciu Um < 245 kV instalowanych w punkcie gwiazdowym transformatora. Przeglądy
tych przełączników należy wykonywać, co 7 lat lub po wykonaniu liczby przełączeń
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Liczba przełączeń do przeglądu przełącznika produkowanego przez MR Reinhausen
o napięciu Um < 245 kV
Rodzaj
przełącznika

Prąd roboczy
transformatora

M III 350 Y

do 350 A
do 350 A
do 500 A

M III 500 Y
M III 600 Y

do 350 A

M III 600 Y

do 350 A

M I 351/M II 352
M I 501/M II 502
M I601/M II 602

do 350 A
do 500 A
do 600 A
do 500 A
do 800 A
do 800 A
do 1200 A
do 1200 A
do 1500 A

M I 802
M I 1200
M I 1500

Liczba przełączeń do przeglądu
przełącznika
bez filtra
z filtrem
100000
150000
100000
150000
80000
150000
100000
150000
80000
150000
100000
150000
80000
150000
100000
150000
100000
150000
100000
150000
100000
150000
80000
150000
80000
150000
70000
140000
70000
140000
50000
100000

W przypadku obecności filtra olejowego, wskazane jest wykonanie okresowego
jego czyszczenia lub wymiany w terminach podanych przez producenta (zgodnie z DTR
podobciążeniowego przełącznika zaczepów).
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7.4. Eksploatacja oleju w podobciążeniowych przełącznikach zaczepów
Olej z głowic podobciążeniowych przełączników zaczepów podlega okresowej
kontroli w terminach przeglądu przełącznika.
Zalecenia
ogólne
co
do
akceptowalnych wartości napięcia przebicia oraz zawilgocenia oleju, opracowane na
forum CIGRE zostały podane w tablicy 4. Tamże umieszczono krajowe
kryteria/wymagania, które − skorelowane z normą [61] − zostały zawarte w IET [6].
Powstały one na bazie dostatecznej liczby zebranych wyników badań, realizowanych
głównie przez Energopomiar − Elektrykę [15] oraz Zakład Energetyczny Wrocław [43].
Obróbka oleju z głowicy przełącznika zaczepów może być dokonana podczas
pracy transformatora, jeżeli przełącznik ma zainstalowane stacjonarne urządzenie do
oczyszczania oleju. W każdym innym przypadku obróbkę, lub najczęściej wymianę oleju,
przeprowadza się podczas przeglądu przełącznika zaczepów transformatora.
Tablica 4. Wymagania techniczne dotyczące oleju pobranego z przełącznika zaczepów

Napięcie przebicia [kV]
Zawartość wody [ppm]

Napięcie przebicia [kV]
Względne odchylenie
standardowe
Zawartość wody metodą
K. Fischera

8.

Zalecenia WG A2.34 CIGRE [3]
Olej nowy przed
Olej nowy po
zalaniem
uruchomieniu
powyżej 60
powyżej 50
poniżej 12
poniżej 15

Olej zestarzony
powyżej 30
poniżej 30

Wymagania krajowe wg [6]
Napięcie znamionowe PPZ:
powyżej 220 kV
do 110 kV
zainstalowany w
zainstalowany przy
punkcie zerowym
zacisku liniowym
zgodnie z DTR
powyżej 30 kV
powyżej 35 kV
lub powyżej 25 kV
zgodnie z DTR
poniżej 20%
poniżej 20%
lub poniżej 20%
zgodnie z DTR
poniżej 40 ppm
poniżej 35 ppm
lub poniżej 45 ppm

Nowe konstrukcje PPZ

8.1. Przełączniki zaczepów pod obciążeniem z łącznikami próżniowymi
Radykalne ograniczenie negatywnego wpływu łuku elektrycznego na olej
w przełączniku mocy uzyskano poprzez wprowadzenie komory próżniowej (wyłącznika
próżniowego) do otwierania i zamykania obwodu z prądem roboczym, zamiast olejowego
przełącznika migowego. Komora próżniowa całkowicie izoluje łuk elektryczny od oleju
w przełączniku i jednocześnie zapewnia znacznie mniejszą degradację styków niż
w przypadku łącznika pracującego w oleju [29].
W początkach XXI wieku firma MR Reinhausen rozpoczęła produkcję takich
przełączników zaczepów pod obciążeniem (typ VV) − [40], w których zastosowano
pomocnicze styki mechaniczne połączone szeregowo z łącznikiem próżniowym, służące
do odłączenia łącznika próżniowego od napięcia powrotnego. Pomocnicze styki
mechaniczne zostają otworzone pomiędzy 14 a 20 ms po przerwaniu prądu przez łącznik
próżniowy, w konsekwencji czego zapłon wtórny może wystąpić jedynie w okresie co
najwyżej 20 ms i jest gaszony najpóźniej przy następnym przejściu prądu przez zero, tj.
w okresie do 30 ms, licząc od momentu przerwania prądu przez łącznik w komorze
próżniowej.
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Widok łącznika próżniowego oraz pomocniczych styków mechanicznych,
zainstalowanych w przełączniku zaczepów typu VV pokazano na rys. 14. Sekwencję
przełączania z zaczepu 1 na zaczep 2, zawierającą 9 etapów, ilustruje rysunek 15. Jest
on na tyle czytelny, że nie wymaga dodatkowego komentarza.
Przełączniki zaczepów typu VV pracują już od kilku lat w energetyce krajowej.
Zalecane przez IET [6] okresy przeglądów przełączników mocy, to 15 lat lub 150 000
łączeń. Okresy pomiędzy przeglądami powinny być skrócone w przypadku występowania
przeciążeń lub w przypadku transformatorów o szczególnym znaczeniu (dużym stopniu
wykorzystania).

Rys. 14. Łącznik próżniowy w komorze zainstalowany w przełączniku typu VV.
Po lewej stronie widoczny zestaw trzech styków, które wraz z całym mechanizmem
przesuwają się wokół stylu stałego [40]

Rys. 15. Sekwencja przełączania z jednego stopnia regulacji na następny
w przełączniku zaczepów typu VV [40]

8.2. Tyrystorowe przełączniki zaczepów pod obciążeniem
Innym nowym rozwiązaniem zastosowanym w PPZ jest zastąpienie łącznika
łukowego, mającego elementy ruchome, urządzeniem bez tychże elementów − łącznikiem
półprzewodnikowym sterowanym, czyli tyrystorem. Eliminuje to definitywnie łuk
elektryczny podczas operacji przełączania. Przerywanie prądu przez tyrystor w stanie
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przewodzenia następuje w sposób naturalny przy przechodzeniu prądu przez zero, po
jego spadku poniżej tzw. wartości podtrzymania, która w odniesieniu do nowoczesnych
tyrystorów jest bardzo mała i powoduje znacznie mniejsze przepięcie z powodu
końcowego di/dt, niż łącznik łukowy [29].
Przełączniki zaczepów oparte na tej zasadzie (typ TADS) w latach 1999 − 2001
zaczęła produkować firma Elin OLTC. W następstwie wykupienia firmy przez MR
Reinhausen produkcji zaprzestano. W rozwiązaniu przemysłowym zastosowano parę
tyrystorów odwrotnie równoległych na fazę oraz prądnicę obrotową, zamocowaną na wale
przełącznika i wykonującą w czasie operacji łączeniowej tylko część obrotu, która
doprowadza do tyrystorów impulsy bramkowe w odpowiednich chwilach czasowych [29].
Sekwencja przełączania z jednego zaczepu na drugi, pokazana na rysunku 16 [51],
składa się z sześciu etapów:

Rys. 16. Sekwencja przełączania z zaczepu n na zaczep n + 1 w przełączniku TADS. Linią
grubszą zaznaczono obwód, którym przepływa prąd; tyrystory w stanie przewodzenia są
zaczernione. M1, M2 − styki główne; CT1, CT2, CR1, CR2, SR − styki pomocnicze

Stan wyjściowy − prąd z zaczepu n przepływa przez styki główne M1.
Zamknięcie styku SR, wyzwolenie tyrystora; prąd płynie równolegle w obwodzie
styków głównych i tyrystora.
3. Rozwarcie styków głównych, prąd przewodzony jest przez tyrystor.
4. Wyłączenie tyrystora, prąd płynie przez styk CR1 i rezystor ograniczający R,
przełączenie przełącznika CT w położenie CT2.
5. Wyzwolenie tyrystora, prąd płynie przez tyrystor z zaczepu n + 1.
6. Zamknięcie styku głównego M2, wyłączenie tyrystora, otwarcie styku SR,
przełączenie przełącznika CR w położenie CR2. Stan końcowy.
W energetyce krajowej pracuje kilka tego typu przełączników. Na podstawie
dotychczas wykonanych badań − jednego po około 15 tys. łączeń oraz drugiego po
kolejnych 15 tys. łączeń, stwierdzono, iż [51]:
• Ilość gazów wydzielonych w oleju przełącznika jest znacząco mniejsza niż
w przełącznikach konwencjonalnych.
• Czasy własne przełącznika nie wykazały występowania nieprawidłowości.
• Nie stwierdzono występowania przerw i zwarć w przełączniku mocy.
1.
2.
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9.

Podsumowanie

Zaprezentowano skrótowo spektrum informacji o przełącznikach zaczepów pod
obciążeniem − o ich budowie, konstrukcji oraz eksploatacji. Krajowe doświadczenia
eksploatacyjne pozwoliły na zebranie sprawdzonych zasad eksploatacji w formie
Ramowej Instrukcji Eksploatacji. [6]. Niemniej celowym jest prowadzenie mniej lub
bardziej szczegółowych rejestracji uszkodzeń i awarii PPZ, w tym również badań
poawaryjnych. Wiele cennych informacji traci się np. w sytuacjach kwalifikowania
transformatorów/przełączników do złomowania w ogóle bez oględzin wewnętrznych.
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VACUUM TAP CHANGERS. QUALIFICATION
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DOŚWIADCZENIA W EKSPLOATACJI
PODOBCIĄŻENIOWYCH PRZEŁĄCZNIKÓW ZACZEPÓW
W RWE STOEN OPERATOR

CHANGES IN THE MAINTENANCE OF OLTC
IN RWE STOEN OPERATOR
Wanda Rachaus-Lewandowska, Janusz Jakubowski
RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Streszczenie:
W wyniku potrzeb rynku i klientów indywidualnych nastąpił w Warszawie, w ostatnim
10-leciu, duży postęp w zakresie modernizacji sieci elektroenergetycznej. Dotyczy to również
transformatorów WN/SN, w tym podobciążeniowych przełączników zaczepów.
W referacie zostały przedstawione bieżące problemy w eksploatacji, związane z nową
technologią tych urządzeń. Wytyczne producentów dotyczące serwisu nie są jednoznaczne
i skłaniają do zastanowienia nad rozwiązaniem problemów związanych z eksploatacją
podobciążeniowych przełączników zaczepów nowej generacji.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury energetycznej w Warszawie wymusiły
duże inwestycje związane ze zwiększeniem o prawie 1000MVA mocy zainstalowanej.
W ciągu ostatnich 10 lat powstało pięć nowych wnętrzowych stacji 110/15kV,
z rozdzielniami 110kV w systemie GIS. Zmodernizowano w pełni sześć istniejących stacji
110/15kV.
Rok
Moc tr.
[MVA]
10
16
25
31,5
40
63
80
160
Razem

Ilość
[szt.]
2
9
21
5
29
4
0
1
71

2000
Moc zainstalowana
[MVA]
20
144
525
157,5
1160
252
0
160
2418,5

Ilość
[szt.]
0
2
14
0
37
22
2
1
78

2014
Moc zainstalowana
[MVA]
0
32
350
0
1320
1386
160
160
3408

Tabela 1. Ilość i moc zainstalowana transformatorów NN/WN/SN w latach 2000-2014

Obecnie trwa budowa kolejnych czterech nowych stacji 110/15kV i drugiej linii
220kV.
Do chwili obecnej eksploatujemy 77 transformatorów WN/SN, w tym 40 nowych
jednostek i 20 sztuk po generalnym remoncie.
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Wykres 1: Ilość transformatorów WN/SN w RWE Stoen Operator

Wykres 2: Zestawienie jednostek pod względem wieku

Nowe rozwiązania konstrukcyjne transformatorów były podstawą do
przeprowadzenia analizy europejskiego rynku, dotyczącej wyboru producenta
podobciążeniowych przełączników zaczepów (dalej w tekście ppz). Główne kryterium
stanowiły parametry techniczne, warunki pracy (ilość przełączeń), niezawodność oraz
opinia użytkowników. Mając również na uwadze, typizację oraz serwis tych urządzeń
wybraliśmy jednego producenta , firmę MR Reinhausen Germany.
Do 2014 roku zainstalowaliśmy 58 sztuk ppz produkcji tej firmy. W eksploatacji
jest jeszcze 20 sztuk starej generacji ppz typu VEL i PO, przewidzianych w planach
inwestycyjnych do wymiany.

Wykres 3: Ilość ppz w RWE Stoen Operator

Wymiana urządzeń spowodowała zmianę strategii eksploatacji nowych
podobciążeniowych przełączników zaczepów. Zalecenia producenta i dotychczasowe
doświadczenie ukierunkowały niżej wymienione działania.
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Zakres badań i pomiarów ppz typy VEL i PO nie zmienił się. Wykonywane są co 2
lata i ich zakres obejmuje:
1. pomiary:
- czasów własnych przełącznika,
- niejednoczesności otwierania styków głównych,
2. przeglądy:
- oględziny wewnętrzne, po wyjęciu głowicy przełącznika mocy,
- pomiary rezystancji oporników,
- pomiary grubości nakładek styków stałych i ruchomych,
- wymianę oleju.
Ppz o nowej konstrukcji, poddawane są przeglądom i badaniom w następujących
czasookresach:
¾ co 70 000 – 100 000 przełączeń lub co 7 lat,
¾ co 150 000 przełączeń lub co 12 lat.
Zalecane terminy mają przede wszystkim na celu, obniżenie kosztów eksploatacji,
jednocześnie ograniczając do minimum konieczność wyłączeń związanych
z konserwacją. Ze względu na potrzeby aglomeracji miejskiej liczba przełączeń jest
niewielka i średnio rocznie jest ich kilka tysięcy. Kryterium dotyczące ilości przełączeń nie
jest w RWE Stoen Operator brane pod uwagę.
Średnia ilość
przełączeń ppz
w ciągu jednego roku
2770
2364
1200
5145
1680
3636
3703
2752
1300

Typ ppz
VEL
PO
MI
MIII
MSIII
VIII
VVIII
VMIII
UBBRN

Średnia ilość
przełączeń ppz
w ciągu pięciu lat
13850
11821
6000
25725
8400
18179
18514
13760
6500

Tabela 2: Średnia ilość przełączeń w ppz

Pierwszy ppz typu MIII został zainstalowany w 1998roku, próżniowy typu VV
w 2011roku. Biorąc pod uwagę tylko zalecany przez producenta czasookres przeglądów
ppz, rocznie wykonujemy ich kilka. Prace dotyczą sprawdzenia działania ppz w zakresie
pomiaru jednoczesności czasów własnych oraz czyszczenia i wymiany oleju w głowicy.
Pomimo wyżej wymienionych założeń, wytyczne producenta co do zasad
wykonywania przeglądów nie są jednoznaczne. W instrukcjach obsługi ppz, w zależności
od typu urządzenia zalecenia są podane w zestawieniu, w tabeli 3.
TYP ppz

VEL

Ilość
10 000
przełączeń
Termin między
1 lub 2
przeglądami
(lata)
nie
Badanie oleju

PO
10 000

M*
MSIII*
VIII*
bez/z filtr. bez/z filtr. bez/z filtr.
100 000/
100 000/
100 000/
150 000
150 000
150 000

UBBRN

VVIII*

VMIII*

<500 000

150 000

300 000/
1 200 000

1 lub 2

4 lub 7

7

4 lub 7

5

15

brak

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

TABELA 3. Wymagania różnych producentów dotyczące przeglądów ppz
*prod. MR Reinhausen
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W przełącznikach typu M, MS oraz V przedstawione kryteria producenta są
zbliżone. Różnice polegają na wyznaczonym czasookresie i ilości przełączeń po
pierwszych dwóch latach eksploatacji; dla ppz typu:
¾ M po 2 latach lub 20 000 przełączeń
¾ MS brak wytycznych
¾ V po 2 latach bez określenia ilości przełączeń
¾ VV i VM brak wytycznych.
Producent zaleca również okresowe badanie oleju w ppz. Termin jest określony
tylko w instrukcji ppz typu VM i zalecany, jako 7-letni okres eksploatacji.
Z naszych doświadczeń wynika, że badanie oleju pochodzącego z głowicy ppz
nie ma sensu z punktu widzenia analizy technicznej. W trakcie pracy ppz, olej w sposób
naturalny, ulega bardzo dużemu zanieczyszczeniu i degradacji. Badanie nie daje nam
żadnych, diagnostycznie przydatnych wyników.
Zdjęcie nr 1 przedstawia fragment przeglądu ppz typu M, przeprowadzonego w
2014 roku.
Po wyjęciu ppz widoczne są resztki silnie zanieczyszczonego oleju. Bardzo duża
zawartość osadu skłoniła nas do płukania i czyszczenia ppz oraz wymiany oleju.

Zdjęcie nr 1: Rewizja wewnętrzna ppz

Zgodnie z zaleceniami producenta, wyżej wymienione prace zostały
przeprowadzone po 7 latach eksploatacji, po zaledwie 14 341 przełączeniach. Osad
pozostały w głowicy, świadczy o wysokim stopniu zanieczyszczenia oleju produktami
jego rozkładu w efekcie działania łuku elektrycznego.
W tej sytuacji przeprowadzanie badań oleju uważamy za zbędne.
Należy pamiętać także o konsekwencjach użycia przyrządów pomiarowych
przeznaczonych do diagnostyki , jakie wynikłyby z próby badania oleju
elektroizolacyjnego o tak skrajnie wysokim stopniu zanieczyszczenia.
Wyżej wymienione doświadczenia nie są głównym problemem eksploatacji
podobciążeniowych przełączników zaczepów.
Po kilku latach eksploatacji pojawił się problem z serwisem, w tym z częściami
zamiennymi.
W instrukcjach obsługi ppz , w rozdziałach dotyczących konserwacji jest zalecenie:
„Przy zamawianiu części zamiennych prosimy o podanie numeru seryjnego (patrz
tabliczka znamionowa na głowicy OLTC oraz motorowej jednostce napędowej) oraz liczbę
operacji przełączania”.

176

DOŚWIADCZENIA W EKSPLOATACJI PODOBCIĄŻENIOWYCH PRZEŁĄCZNIKÓW ZACZEPÓW W RWE ...

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TRANSFORMATOR ‘15

Wniosek nasuwa się jeden – części zamienne nie są znormalizowane, a instrukcje
obsługi pozostają niezmieniane, pomimo wprowadzenia zmian w konstrukcji ppz.
Na konferencji w Wiśle, w 2008 roku, zwracaliśmy uwagę na ten problem.
W instrukcjach obsługi brakuje nadal wykazu części zamiennych, a także zakresu
przeglądów.
Ponadto producent nakłada na eksploatujących obowiązek wykonywania prac
serwisowych przez wykwalifikowany i przeszkolony przez MR personel, choć już
w najnowszych instrukcjach pojawił się zapis:
„Jeżeli prace konserwacyjne nie są przeprowadzane przez serwisantów naszego Działu
Obsługi Technicznej, prosimy upewnić się, że personel wykonujący prace konserwacyjne
został przeszkolony przez MR lub został w innych sposób odpowiednio przygotowany do
przeprowadzania tych prac”.
ZAŁĄCZNIK – instrukcja
Mając na uwadze powyższe zalecenia, w 2007 roku wysłaliśmy grupę naszych
pracowników do firmy Reinhausen w Regensburgu. Spotkanie to pozwoliło nam
zobaczyć wewnętrzną konstrukcję ppz i uczestniczyć w przeglądzie urządzenia. W celu
zdobycia większego doświadczenia uczestniczyliśmy w szkoleniach, a także
w przeglądach ppz wykonywanych przez inne wyspecjalizowane w tym zakresie firmy.
Dzisiaj, mając 15-letnie doświadczenie w eksploatacji ppz produkcji MR
Reinhausen możemy stwierdzić, że koszt serwisu proponowanego przez producenta
przewyższa koszty przeglądów dokonywanych obecnie przez eksploatację OSD.
Jednocześnie możemy potwierdzić, że dokonany przez RWE Stoen Operator
wybór dostawcy podobciążeniowych przełączników zaczepów był trafny, ze względu na
ich bezawaryjną pracę.
WNIOSKI:
1. Przeprowadzenie przez firmę MR Reinhausen szkoleń dla pracowników eksploatacji
ppz w zakresie obsługi, serwisu i konserwacji, w ramach umów dostaw.
2. Uzupełnienie przez firmę MR Reinhausen instrukcji obsługi ppz w zakresie
przeglądów i wykazu części zamiennych dla każdego typu urządzenia.
3. Zmiany konstrukcyjne w ppz
na bieżąco powinny być aktualizowane przez
producenta w instrukcji obsługi.
4. Rezygnacja z wykonywania badań oleju w ppz, jako czynnika diagnozującego
kondycję urządzenia.
Literatura
Materiały wewnętrzne RWE Stoen Operator, oparte na danych statystycznych
i dokumentacji.
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Załącznik do referatu: Doświadczenia w eksploatacji
podobciążeniowych przełączników zaczepów w RWE Stoen Operator
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DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE
Z DIAGNOSTYKI PODOBCIĄŻENIOWYCH PRZEŁĄCZNIKÓW
ZACZEPÓW METODĄ EMISJI AKUSTYCZNEJ

OLTC ACOUSTIC DIAGNOSIS-PRACTICAL EXPERIENCES
Andrzej Cichoń
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,
Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnych
Piotr Mański
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Sebastian Borucki
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,
Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnych

Streszczenie:
W artykule przedstawiono praktyczny przykład diagnostyki podobciążeniowych
przełączników zaczepów (PPZ) z wykorzystaniem metody emisji akustycznej (EA). Badania
przeprowadzono zestawu trzech jednofazowych przełączników typu PO firmy ELTA. Badany
zestaw PPZ był zainstalowany w kadzi transformatora elektroenergetycznego. Badania
przeprowadzono w warunkach rzeczywistych dla transformatorów znajdujących się pod
napięciem, zainstalowanych na stacjach elektroenergetycznych. Analizę uzyskanych
wyników wykonano w dziedzinie czasowej i czasowo – częstotliwościowej. Opis sygnałów
EA generowanych przez PPZ w dziedzinie czasowej wykonano za pomocą przebiegów
czasowych i modułu transformaty Hilberta. W dziedzinie czasowo – częstotliwościowej
mierzone sygnały opisano za pomocą spektrogramów widma gęstości mocy przy
wykorzystaniu krótkoczasowej transformaty Fouriera. Dodatkowo wyniki pomiarów
uzyskanych metodą emisji akustycznej porównano z rezultatami badań oscylograficznych.
Słowa kluczowe:
podobciążeniowy przełącznik zaczepów, diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych,
metoda emisji akustycznej

1.

Wprowadzenie

Większość transformatorów elektroenergetycznych eksploatowanych w polskim
systemie elektroenergetycznym jest wyposażona w podobciążeniowe przełączniki
zaczepów (PPZ), które umożliwiają regulację napięcia poprzez zmianę ich przekładni.
Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych PPZ przedstawiono w m. in. pracach [1, 3, 5, 7, 9].
Urządzenia te są przystosowane do współpracy z automatycznymi regulatorami napięcia
sieci, które porównując zadaną wartość z wartością mierzoną, dokonują zmiany położenia
zaczepów PPZ [2, 6, 10, 11].
W praktyce eksploatacyjnej spotyka się dwa rozwiązania technologiczne związane
z montażem PPZ w kadzi transformatora. Większość przełączników charakteryzuje się
budową trójfazową i umożliwia wykonanie procesu łączeniowego we wszystkich fazach
równocześnie (rys. 1a). Ze względu na dużą wartość prądów łączeniowych stosuje się
również rozwiązania jedofazowe, w których wewnątrz kadzi transformatora instaluje się
zestawy trzech jednofazowych przełączników wykonujących procesy łączeniowe
w poszczególnych fazach (rys. 1b).
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a)

b)

Rys. 1. Widok ogólny PPZ trójfazowego (a) i zestawu trzech przełączników jednofazowych (b).

Analizując przyczyny występowania awarii transformatorów wysokiego napięcia
można stwierdzić, że jednym z najczęstszych powodów wyłączeń jednostek z ruchu są
uszkodzenia PPZ. Od kilku lat prowadzi się prace zmierzające do opracowania nowych
metod diagnostycznych pozwalających na ocenę stanu technicznego bez konieczności
wyłączenia transformatora z ruchu energetycznego. Jedną z takich metod jest metoda EA
bazująca na wykorzystaniu sygnałów akustycznych generowanych przez PPZ. Sygnały te
mierzone są zarówno w paśmie niskich jak i wysokich częstotliwości.
W czasie procesu łączeniowego sygnały te mogą być generowane przez układ
mechaniczny przełącznika, pracę styków lub wyładowania elektryczne. Dla większości
typów PPZ, środowiskiem pracy jest olej izolacyjny, w którym powstająca fala ciśnienia
akustycznego propaguje i dociera do metalowej kadzi. Istnieje więc możliwość rejestracji
sygnałów EA przez przetwornik piezoelektryczny przymocowany do zewnętrznej części
kadzi. Uzyskany w ten sposób sygnał EA zawiera informacje charakteryzujące pracę
przełącznika mocy i wybieraka [8]. Wyniki prac związanych z wykorzystaniem metody EA
do diagnostyki PPZ trójfazowych przedstawiono mi w pracach [2, 3, 4]
W artykule przedstawiono przykład diagnostyki zestawu trzech jednofazowych
PPZ umieszczonych we wspólnej kadzi transformatora.

2.

Charakterystyka układu pomiarowego

Pomiary wykonano dwoma przetwornikami pomiarowymi przymocowanymi do
zewnętrznej ścianki kadzi transformatora w obszarze pracy PPZ. Zastosowano dwa
rodzaje przetworników: szerokopasmowy przetwornik stykowy typu WD AH 17
(rejestrujący sygnał akustyczny) służący do rejestracji sygnałów w paśmie wysokich
częstotliwości i akcelerometr typu 4514-B-001 rejestrujący drgania mechaniczne – sygnał
wibroakustyczny, w paśmie niskich częstotliwości.
Przetwornik WD AH 17 charakteryzuje się wysoką czułością (55 dB ± 1,5 dB
w odniesieniu do V/ms-1) i szerokim pasmem przenoszenia: od 100 kHz do 1 MHz
w zakresie ± 10 dB. Przetwornik ten wyposażony jest w układ różnicowy pomiaru
sygnałów EA. Zastosowanie tego układu pozwala na eliminację sygnałów zakłócających,
które mogą pojawić się pod wpływem pola elektromagnetycznego oddziałującego na
przetwornik i przewód pomiarowy. Ma to szczególne znaczenie podczas wykonywania
pomiarów przy przepływie prądu podczas procesu przełączania PPZ.
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Rys. 2. Widok ogólny układu pomiarowego:
a) przetworniki pomiarowe, b) układ akwizycji danych, c) system Pulse DYN-XI

Drugim rodzajem przetwornika był akcelerometr typu 4514-B-001. Do rejestracji
i analizy sygnałów wibroakustycznych generowanych podczas procesu przełączania
badanych PPZ wykorzystano tor pomiarowy bazujący na systemie Pulse DYN-XI, firmy
Bruel&Kjael.
Wykorzystany system Pulse DYN-XI posiadał 4 kanały, możliwość równoległych
pomiarów bez multipleksowania w zakresie do 51200 Hz oraz cechował się dużą
dynamiką, która pokrywała zakres napięć wyjściowych typowego akcelerometru
z wbudowanym przedwzmacniaczem. Rozdzielczość przetwarzania systemu Pulse
wynosiła 24 bity bez względu na wartość zadanej częstotliwości próbkowania. Podczas
pomiarów stosowano akcelerometry typu 4514-B-001, firmy Brüel & Kjær, które
charakteryzowały się czułością 10 +12/-8% mV / ms-2 (f = 160 Hz), częstotliwością
rezonansową frez = 32 kHz i liniowym pasmem w zakresie 5 – 10000 Hz z tolerancją
±10%. Natomiast jako wzorzec drgań wykorzystano kalibrator typu 4294 firmy
Brüel & Kjær o częstotliwości wzorcowej f = 159,15+/- 0,02% i przyśpieszeniu g = 10 +/3% m/s2.
Wszystkie rodzaje pomiarów przeprowadzono podczas normalnej pracy
transformatora pod obciążeniem. Zakres zmiany położeń styków PPZ wynikał
z
możliwości
regulacyjnych
wynikających
z
aktualnego
stanu
systemu
elektroenergetycznego. W trakcie pomiarów przeprowadzono: rejestrację sygnałów
wibroakustycznych generowanych przez PPZ w paśmie niskich częstotliwości oraz
rejestrację sygnałów akustycznych generowanych w paśmie wysokich częstotliwości.

3.

Analiza wyników pomiarowych

Pierwszym etapem badań było przeprowadzenie pomiarów metodą
oscylograficzną. Podczas pomiarów tą metodą w badanym układzie PPZ wymuszano
przepływ prądu stałego, a następnie rejestrowano jego przebiegi czasowe w trakcie
przełączeń na kolejne zaczepy. Rejestrację prowadzono osobno dla każdej fazy.
Przykładowy przebieg prądów rejestrowanych w badanym PPZ przedstawiono na rys. 3.
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Rys. 3. Wyniki pomiarów oscylograficznych badanego zestawu przełączników.

Cechą charakterystyczną pracy zestawu trzech jednofazowych PPZ jest
przesunięcie w dziedzinie czasu cyklu łączeniowego przełączników w poszczególnych
fazach. Wynika ono z budowy układu PPZ i sposobu jego regulacji. Zjawisko to można
zaobserwować również na rys. 3. Cykl łączeniowy rozpoczyna się zadziałaniem
przełącznika w fazie B, następnie po jego zakończeniu rozpoczyna się przełączenie
w fazie C, a na końcu po pewnym czasie można zaobserwować cykl łączeniowy w fazie A.
Zjawisko nierównoczesnego zadziałania przełączników w poszczególnych fazach
umożliwia wyodrębnienie z sygnałów wibroakustycznych zarejestrowanych za pomocą
akcelerometru i z sygnałów akustycznych zarejestrowanych za pomocą
szerokopasmowego przetwornika stykowego struktur odpowiadającym kolejnym cyklom
łączeniowym w poszczególnych fazach. Na rys. 4 przedstawiono przebiegi czasowe
i moduły transformaty Hilberta sygnałów wibroakustycznych.
a)

b)

Rys. 4. Przebieg czasowy (a) i moduł transformaty Hilberta (b) sygnałów wibroakustycznych

Na rys. 4a przedstawiono struktury czasowe sygnału wibroakustycznego.
Widoczne są wyraźne trzy składowe odpowiadające pracy poszczególnych PPZ. Struktury
te odpowiadają kolejno przełączeniom odpowiednio w fazach: B, C i A. Czas przerwy
między zadziałaniem kolejnych przełączników jest zbliżony do czasów zarejestrowanych
metodą oscylograficzną. Obserwacja sygnałów wibroakustycznych w dziedzinie czasu
umożliwia wyodrębnienie z zarejestrowanego sygnału składowych odpowiadających
kolejnym cyklom łączeniowym PPZ zainstalowanym w poszczególnych fazach. Na ich
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podstawie możliwe jest określenie czasów niejednoczesności działania zestawu trzech
jednofazowych PPZ zainstalowanych w transformatorze.
Ocenę sygnałów zarejestrowanych sygnałów w dziedzinie czasowoczęstotliwościowej, wykonano za pomocą dwuwymiarowych spektrogramów widmowej
gęstości mocy. Na rys. 5 przedstawiono spektrogramy widmowej gęstości mocy sygnałów
wibroakustycznych generowanych przez badany zestaw PPZ

Rys. 5. Spektrogramy widmowej gęstości mocy sygnałów wibroakustycznych generowanych przez
zestaw trzech jednofazowych PPZ zainstalowanych w transformatorze elektroenergetycznym

Analiza czasowo – częstotliwościowa prowadzona jest w paśmie niskich
częstotliwości w zakresie od 0 do 8 kHz. Umożliwia ona wykrycie defektów związanych
z mechanicznym zużyciem styków przełącznika oraz defektami związanymi z układem
przeniesienia napędu. W omawianym przypadku zarówno kształt jak i zawartość
składowych częstotliwościowych nie wskazują na występowanie defektów natury
mechanicznej.
Zastosowanie akcelerometrów nie pozwala na obserwację intensywności zjawisk
elektrycznych występujących podczas procesu łączeniowego. Dlatego wyniki badań
zestawu PPZ metodą akustyczną powinny być uzupełnione o pomiary wykonane za
pomocą szerokopasmowego przetwornika stykowego. Na rys. 6 przedstawiono przebiegi
czasowe i moduł transformaty Hilberta sygnałów akustycznych rejestrowanych w paśmie
wysokich częstotliwości.
a)

b)

Rys. 6. Przebieg czasowy (a) i moduł transformaty Hilberta (b) sygnałów akustycznych
rejestrowanych w paśmie wysokich częstotliwości
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W przedstawionym na rys. 6 przebiegu czasowym widoczna jest większa liczba
zdarzeń akustycznych niż w przebiegu wibroakustycznym zaprezentowanym na rys. 4.
Wynika to z większej czułości zastosowanego przetwornika i większej częstotliwości
próbkowania sygnału. Poza mechaniczną praca styków głównych badanych PPZ
w analizowanym sygnale widoczne są również zdarzenia akustyczne generowane przez
pracę styków rezystancyjnych i zjawiska elektryczne towarzyszące normalnej pracy PPZ.
Na rys. 7 przedstawiono spektrogram widmowej gęstości mocy sygnałów akustycznych
rejestrowanych w paśmie wysokich częstotliwości.

Rys. 7. Spektrogramy widmowej gęstości mocy sygnałów akustycznych generowanych przez
zestaw trzech jednofazowych PPZ zainstalowanych w transformatorze elektroenergetycznym

Na przedstawionych spektrogramach widmowej gęstości mocy widoczne są
struktury czasowo – częstotliwościowe, których pasmo dominujących częstotliwości
zawiera się w przedziale ok. 10 – 100 kHz. Największą amplitudą odznaczają się struktury
związane z mechaniczną pracą styków głównych PPZ. Na obrazach widmowej gęstości
mocy można wyróżnić dwa główne przedziały częstotliwości, w których występują lokalne
maksima. Pierwszy zawiera częstotliwości z zakresu (10 – 30 kHz), natomiast drugi (75 –
100 kHz). Przedstawiony na rys. 7 udział składowych czasowo – częstotliwościowych jest
typowy dla badanego typu PPZ i nie wskazuje na istnienie defektów natury elektrycznej.

4.

Podsumowanie

Na podstawie przedstawionych w artykule rezultatów można stwierdzić, że dzięki
zastosowaniu nowoczesnych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w dziedzinie
czasu i w dziedzinie czasowo-częstotliwościowej, istnieje możliwość wykorzystania
metody EA do oceny stanu technicznego zestawu trzech jednofazowych PPZ
zainstalowanych w transformatorze elektroenergetycznym. Główną zaletą zastosowanej
metody jest możliwość wykonywania pomiarów podczas normalnej pracy transformatora
bez konieczności wykonywania wyłączeń. Istnieje więc możliwość budowy systemu
diagnostyki PPZ działającego on-line.
Ważnym kierunkiem dalszych prac prowadzonych nad tym zagadnieniem jest
również stworzenie bazy tzw. „odcisków palca” dla różnych typów PPZ znajdujących się
w eksploatacji. Powinna ona zawierać sygnatury akustyczne wraz z ich parametrami
charakterystycznymi wyznaczone dla przełączników nowych lub po remoncie. Wykonanie
takiego cyklu badań może pozwolić na uszczegółowienie parametrów sygnałów EA
charakteryzujących poszczególne typy uszkodzeń występujących w warunkach
rzeczywistych.
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