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Systemy monitoringu transformatorów w Polsce 

 
     
   

 
  Transformatory  
  w elektrowniach:  
 

• El. Opole - 13 TR 

• El. Jaworzno - 6 TR 

• El. Turów – 6 TR 

• Borysow *Białoruś – 4TR 

Razem 112 wdrożeń. 

 Transformatory sieciowe: 

• 160-500MVA  

• 83 wdrożenia 
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Tematyka     

• Analizatory zawilgocenia i gazów w oleju o większej ilości 

wykrywanych gazów 

• Moduł monitorowania izolatorów przepustowych 

• Moduł monitoringu wyładowań niezupełnych  

• Bezpieczna komunikacja z systemami monitoringu      
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Analizatory zawartości gazów i zawilgocenia oleju  

Rozbudowa o funkcje diagnostyki: 

• trójkąt Duvala on-line, 

• algorytmy oparte na stosunkach Rogersa  

• szacowanie zawilgocenia papieru oraz temp. bubble effects 

Problem: wpływ niepewności pomiarów na wnioskowanie  

 

 

   

Rodzaj substancji 
zakres [ppm, %] niepewność [%, ppm] 

Hydrocal 1005 Hydrocal 1008 Hydrocal 1005 Hydrocal 1008 

wodór H2 0 ... 2.000 0 ... 2.000 ±15 % ±25  ±15 % ±25  

metan CH4 Brak 0 ... 2.000 Brak ±20 % ±25  

tlenek węgla CO 0 ... 5.000 0 ... 5.000 ±20 % ±25  ±20 % ±25  

acetylen C2H2 0 ... 2.000 0 ... 2.000 ±20 % ±5  ±20 % ±5  

etylen C2H4 0 ... 2.000 0 ... 2.000 ±20 % ±10 ±20 % ±10 

dwutlenek węgla CO2 Brak 0 ... 20.000 Brak ±20 % ±25 

etan C2H6 Brak 0 ... 2.000 Brak ±20 % ±15 

zawilgocenie H2O 0 ... 100 0 ... 100 ±3 % ±3  ±3 % ±3  
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Nowe możliwości diagnostyczne 
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Nowe możliwości diagnostyczne 
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Autorskie rozwiązanie w monitoringu izolatorów 

przepustowych SMT-105 
• niepewność obliczania tgd do 0.01% w zakresie 0,2-2% – 

(eliminacja błędów powodowanych synchronizacją czasu) 

• Identyfikacja i rejestracja przepięć    
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Identyfikacja i rejestracja przepięć  
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Dokładniejszy pomiar tgδ  
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Dokładniejszy pomiar C1 
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Moduł monitoringu wyładowań niezupełnych 

• Integracja trzech metod pomiarowych EA, HF, UHF 

• Całkowicie światłowodowa transmisja danych 

• Okno dielektryczne UHF/EA – zgłoszenie patentowe 

• Możliwość zastosowania w transformatorach mocy  

modernizowanych lub remontowanych 

• Wykresy PRPD – on-line w systemie 

• Moduł monitoringu wnz może funkcjonować autonomicznie 

lub współpracować z dowolnym systemem monitoringu 

transformatora    
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Struktura i funkcjonowanie modułu monitoringu wnz   
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Możliwości diagnostyczne 

   

 
• Analiza obrazów PRPD gromadzonych on-line w serwerze  

• Statystyki dotyczące trendów zmian intensywności wnz 

• Ostrzeżenia kierowane do systemu nadrzędnego  

• Lokalny i zdalny dostęp do danych      
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Podziękowanie  

Mikronika bardzo dziękuje Dyrekcji i Pracownikom Fabryki 

Transformatorów w Żychlinie za pomoc w zaprojektowaniu, 

wykonaniu i instalacji sond pomiarowych, a także Dyrekcji 

i Pracownikom KWB Bełchatów za wyrażenie zgody na instalację 

systemu i pomoc w trakcie prac montażowych. 

Bez wsparcia życzliwych osób zrealizowanie tego projektu nie 

byłoby możliwe. 
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Zagrożenia bezpieczeństwa związane z 

komunikacją w systemach monitoringu 

Podejmowane działania: 

• Zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonalnego – wysoka jakość 

urządzeń, protokół PRP 

• Cyber security - ?  
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Bezpieczna komunikacja PRP w systemach 

monitoringu transformatorów blokowych 
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PRP - Parallel Redundancy Protocol  

komunikacja TLM-DCS w elektrowniach 
• PRP - protokół sieciowy dla sieci Ethernet. Przełączanie strumienia 

danych w razie awarii dowolnego elementu sieci.  

• Węzły PRP mają dwa porty i są podłączone do dwóch oddzielnych 
sieci lokalnych, bez żadnych wspólnych elementów.   

• Węzeł źródłowy wysyła jednocześnie dwie kopie ramki, po jednej na 
każdy port, które dotrą do węzła docelowego w określonym czasie. 
Węzeł docelowy akceptuje pierwszą ramkę pary i odrzuca drugą - jeśli 
nadejdzie. 

• Dopóki któraś LAN działa, aplikacja docelowa otrzymuje dane  

• Odbiornik monitoruje oba kanały i identyfikuje uszkodzony 

 

zalety: większa pewność działania (MTBFurz=10lat ale MTTFprp=30lat), 

            serwisowanie „on-line”    

wady: większe koszty, komplikacja połączeń  
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Wdrożenie PRP w komunikacji TLM-DCS w dla 

bloków w El. Opole i Turów 
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Bezpieczna komunikacja w rozproszonych 

systemach monitoringu  
Zagrożenia  

• Możliwość nieuprawnionego dostępu do danych 

• Nieumyślne lub umyślne zainfekowanie współpracujących systemów i 
urządzeń  

• Nieautoryzowane zmiany nastaw i parametrów sieci/ adresów IP, 
routingu, rekonfiguracja urządzeń 

Obecnie stosowane środki bezpieczeństwa 

• Dwupoziomowy system haseł  (użytkownik/administrator) 

• Bezpieczny standard transmisji plików SFTP  

Przyszłościowe rozwiązania 

• Standardy wykluczające stosowanie rozwiązań dedykowanych 

• Oparcie na normach i uznanych standardach  
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Podsumowanie 

• Urządzenia wielogazowe do analizy zawartości wody i gazów 

rozpuszczonych w oleju umożliwiają rozwój algorytmów 

wnioskowania on-line 

• Moduły monitoringu przepustów mogą identyfikować i rejestrować 

przepięcia. Powinny być gromadzone informacje statystyczne, 

dotyczące ich rodzaju i wielkości. Są to jednak informacje „wrażliwe”, 

ze względu na możliwe konsekwencje ekonomiczne 

• Przetestowano moduł monitoringu integrujący trzy metody 

identyfikacji wnz. Potwierdzono bardzo dobre właściwości pomiarowe 

i dużą odporność zintegrowanego układu pomiarowego z anteną i 

światłowodowym łączem komunikacyjnym na zakłócenia stacyjne 

• Brak znormalizowanych wymagań odnośnie zasad bezpieczeństwa 

systemów monitoringu staje się istotnym ograniczeniem ich rozwoju   
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