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„Wyładowania niezupełne” są zjawiskiem 

bardzo chętnie wykorzystywanym jako 

narzędzie diagnostyczne w badaniach 

wysokonapięciowych układów izolacyjnych    

 

Międzynarodowa Konferencja TRANSFORMATOR’19 

Toruń, 7-9 maja 2019 



Metody badania wyładowań niezupełnych:  
 

 metoda emisji akustycznej EA, 

 metoda wysokiej częstotliwości HF,  

 metoda ultra wysokiej częstotliwości UHF.    

 

Każda z metod ma pewne ograniczenia, zalety i wady. 
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Metoda emisji akustycznej EA 
 

wnz generują impulsy ciśnienia stanowiące fale 
akustyczne,  

wyładowania pochodzące z wielu źródeł 
charakteryzuje widmo częstotliwościowe od kilku Hz 
do ~300 kHz,  

 tłumienie fali:   

  największe w dielektrykach stałych, 

  mniejsze w metalach, 

  najmniejsze w cieczach. 
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 EA odporna na zakłócenia, dlatego chętnie 

stosowana do badań transformatorów na stacji, 

stanowi to wielką zaletę,  

 możliwość lokalizacji źródeł wnz,  

 możliwość identyfikacji defektów,  

 łatwość instalowania przetworników piezoelektry-

cznych na zewnątrz kadzi bez konieczności 

wyłączania transformatora,  

 wadą jest mała czułość. 
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Metoda wysokiej częstotliwości HF 
 

 urządzeniem pomiarowym jest transformator 
wysokiej częstotliwości; jest sprzężony indukcyjnie z 
obiektem badań,  

przekładnik prądowy w.cz. (transformator z 
rdzeniem), wykonywany jako dwudzielna obejma; 
nakładany jest na przewód łączący punkt zerowy 
transformatora z uziemieniem,  

 cewka Rogowskiego (transformator bez rdzenia) 
mocowany do zacisku pomiarowego izolatora 
przepustowego.    
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 transformator prądowy z rdzeniem zapewnia dużą 

czułość,  

 łatwość instalowania – zaleta,  

wpływ zakłóceń – wada,  

 niemożność lokalizacji defektów – wada.   
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Metoda ultra wysokiej częstotliwości UHF 
 

 sonda jest sprzężona pojemnościowo z obiektem 

badań,  

metoda bezprzewodowa, zdalna,  

 przebiegi bardzo wysokiej częstotliwości, rzędu GHz,  

 sondę wprowadza się do wnętrza kadzi; kadź staje 

się klatką Faraday’a  metoda bardzo odporna na 

zakłócenia,     

Międzynarodowa Konferencja TRANSFORMATOR’19 

Toruń, 7-9 maja 2019 



 

 duża czułość – zaleta,  

 kłopotliwa instalacja sondy – w zaworze spustowym 

oleju lub w oknie rewizyjnym,   

 lokalizacja defektów bardzo trudna, identyfikacja 

możliwa ale też trudna. 
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Dysponując trzema metodami mamy znaczny komfort 

badań.   

 

Badania okresowe wnz w transformatorach są 

niezbędne, ale nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa. 

 

Jedynie monitoring pozwala na śledzenie dynamiki 

rozwoju wyładowań niezupełnych, pozwala ocenić 

groźbę zbliżającej się katastrofy i umożliwia szybkie 

podjęcie decyzji.   
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Systemy monitoringu służą do ciągłego śledzenia 

wybranych wielkości oraz nadzoru nad najbardziej 

awariogennymi częściami transformatora.   

 

Systemy monitoringu o wyższym stopniu złożoności 

mogą uruchamiać urządzenie alarmowe, a w 

przypadku wbudowanego systemu ekspertowego 

mogą proponować środki zaradcze.  
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W Politechnice Poznańskiej zrealizowano dwa 
projekty finansowane przez NCBR.  

 

„Monitoring wyładowań niezupełnych w 
wysokonapięciowych transformatorach energetycznych 
przy wykorzystaniu metody akustycznej”   2007-2010  

 

„System monitoringu wyładowań niezupełnych w 
transformatorze energetycznym oparty na 
wykorzystaniu metod EA, HF i UHF”   2015-2018 
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Drugi projekt realizowany był przez konsorcjum: 
 

 Politechnika Poznańska,  Instytut Elektroenergetyki  
    

    lider projektu  

    
 

 Badawczo-Rozwojowa      Spółdzielnia     Pracy  

   Mikroprocesorowych   Systemów   Automatyki 

   MIKRONIKA,  Poznań 
    instytucja wdrażająca wyniki realizacji projektu do własnej  

działalności gospodarczej 
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Okres realizacji projektu: 

1.04.2015 – 30.09.2018 

 

koszty projektu ogółem:  3.448.977 zł 

dofinansowanie z NCBiR:  2.059.365 zł 

wkład własny MIKRONIKI:  1.389.612 zł 
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Autorzy projektu: 

 

Politechnika Poznańska: 

Hanna Mościcka-Grzesiak 

Wojciech Sikorski 

Krzysztof Siodła – kierownik projektu 

 

MIKRONIKA: 

Wiesław Gil 
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Prace projektowe i konstruktorskie  
 

Wykonano kilka wersji transformatorów w.cz. 

rdzeniowych (nakładane na przewód łączący punkt 

zerowy transformatora z uziemieniem)  
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Wykonano kilka wersji transformatorów w.cz. 

bezrdzeniowych (mocowanych do zacisku 

pomiarowego izolatora przepustowego)  
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Przejściówka (adapter) z zacisku 

pomiarowego izolatora przepustowego
na złącze N 

Przekładnik prądowy wysokiej 

częstotliwości mocowany na zacisku 
pomiarowym izolatora przepustowego



Wykonano prototypy sond UHF do zainstalowania w 
zaworach olejowych lub oknach inspekcyjnych 

 

 

 
 

           Antena h-fraktal     Fraktal Hilberta 

 

 

 
 

         Kołowo-krzyżowa  Spiralna 

 

Międzynarodowa Konferencja TRANSFORMATOR’19 

Toruń, 7-9 maja 2019 
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Opracowano moduł przetwarzania danych MPD, 

zintegrowano z nim moduły HF, UHF i EA, 

opracowano odpowiednie oprogramowanie.  
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Wybrane wyniki badań laboratoryjnych  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Identyfikacja defektów z wykorzystaniem metody HF;  

wynik klasyfikacji 3266 impulsów wnz 
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Wybrane wyniki badań laboratoryjnych 
 

 

 

 
 

        ślizgowe              powierzchniowe           w oleju mineralnym  
                     ostrze-płyta 
 
 
 
 
  
 
 
 
  we wtrącinach gazowych    w klinie olejowym 
 

 
Identyfikacja defektów z wykorzystaniem metody UHF. 

Takie periodogramy są podstawą do opracowania zasad identyfikacji defektów  
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Wdrożenia 
 monitoring wnz (EA) na transformatorze 68 MVA w Zakładach 

Produkcyjno-Rementowych Energetyki w Czerwonaku – po 

generalnym remoncie 

 mobilny system monitoringu wnz metodą EA wykorzystano 

kilkadziesiąt razy, w ramach usług badawczych, m.in. na 

transformatorach należących do PSE Północ, PSE Zachód, 

Lubelski Węgiel „Bogdanka”, Elektrownia Rybnik  
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 system stacjonarny monitoringu EA zainstalowano na 

transformatorze 330 MVA, 400 kV na stacji Ostrów 

Wielkopolski. Podłączono go do nadrzędnego systemu 

monitoringu SYNDIS (firmy MIKRONIKA)  
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 system monitoringu HF, UHF, EA poddano kompleksowym 

testom na nowym transformatorze 330 MVA w Zakładzie 

Produkcyjnym EthosEnergy w Lublińcu – testy pozytywne 

 System monitoringu HF, UHF, EA poddano testom na 

transformatorze w eksploatacji 31,5 MVA KWB Bełchatów 

(producent Żychlińskie Transformatory). 

 Program monitoringu HF, UHF, EA zintegrowano z nadrzędnym 

systemem monitoringu SYNDIS. 

 Potwierdzono poprawną transmisję danych wnz do 

nadrzędnego systemu monitoringu.    
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