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Ocena stanu technicznego transformatorów SN

Cel:

> Ocena stanu technicznego transformatora SN
> Szczególnie w izolacji stałej (żywiczne)

Korzyści

> Zmniejszenie ryzyka awarii

> Identyfikując defekt -> Możliwość przedwczesnego 
odstawienia transformatora do remontu

> Zmniejszenie ryzyka powstania poważnych awarii 
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Ocena stanu technicznego transformatorów SN

Wyzwania

> Trudnodostępne miejsca instalacji transformatorów

> Ograniczona przestrzeń robocza

> Duża ilość jednostek transformatorowych obok siebie

> Wysoki poziom szumów elektromagnetycznych (pomiary WNZ)

Propozycja zastosowania

> Mobilne źródło wysokiego napięcia (CPC 100 ~ 30 kg)

> Niski poziom elektromagnetycznych zakłóceń wewnętrznych

> Test napięcia indukowanego w miejscu instalacji transformatora
-> w połączeniu z pomiarem WNZ
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Source: https://www.wind-energie.de/



Próba napięcia indukowanego zgodnie z IEC 60076-11

Page 4© OMICRON

> Próba napięcia indukowanego

> Zasilanie transformatora od strony uzwojeń DN

> Połączone z pomiarem WNZ

> Dopuszczalny poziom WNZ <10 pC

Źródło: IEC 60076 -11:2004

3-fazowy transformator

DN GN



Wzbudzanie transformatora napięciem 1-fazowym

Page 5© OMICRON

> Testowanie każdej cewki z osobna

> Napięcie wyjściowe do 2 kV (MTR1) 

> 1-fazowy pomiar zgodnie z wymogami IEEE C57.12.91

> Częstotliwość sygnału pomiarowego > 50 Hz (typ. 100 – 200 Hz)



Zasilanie napięciem 1-fazowym – pobór mocy
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> Zmniejszenie potrzebnego źródła mocy

> ~50% mniej w porównaniu z mocą źródła 3-fazowego (200 Hz)



Zalety mobilnego źródła napięcia testowego

Page 7© OMICRON

> Możliwość swobodnego przenoszenia

> Dostęp do trudnodostępnych miejsc np. gondola farmy wiatrowej

> Skalowalny system pomiarowy odnośnie ilości faz i mocy źródła CPC Sync
(15 kVA moc wyjściowa pojedynczego systemu)

> Brak konieczności stosowania ciężkiego sprzętu pomiarowego

Transformator 17 MVA / 30 kVTransformator 10 MVA / 20 kV



Ocena wyników prób
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Testy akceptacyjne na terenie fabryki (FAT)

> Próba napięciem indukowanym

> 1.8 x Un (30s) + 1.3 x Un (180s)

> Uzupełnione o pomiary WNZ
 Dopuszczalny poziom <10 pC

Testy akceptacyjne w miejscu zainstalowania (SAT)

> Zredukowanie napięcie pomiarowe (np.: 80% Utest) ?

> Kryteria oceny dopuszczenia do eksploatacji ?

 Poziom WNZ (pC)
 Analiza napięcia zapłonu kV
 Rodzaj WNZ



Filtracja szumów & Separacja źródeł WNZ

> 3PARD (ang. 3-Phase Amplitude Relation Diagram)
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> 3CFRD (ang. 3Center Frequencies Relation Diagram)



Filtracja szumów & Separacja źródeł WNZ

Wykres 3CFRD
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Zakłócenia Wewnętrzne WNZKoronowe

Zarejestrowany przebieg 
WNZ na tle sinusoidy 
napięcia probierczego

3CFRD może być 
wykorzystany:

> tłumienie zakłóceń
> separacja różnych 

źródeł WNZ



Studium przypadku – transformator + kabel
> kabel 20 kV podłączony transformatora suchego 800 kVA (20/0,4 kV) Dyn5

> przekładniki wysokiej częstotliwości na stałe zainstalowane na żyłach 
powrotnych kabla 

> Okresowy pomiar online WNZ
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Studium przypadku – transformator + kabel 
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> Pomiar Online wykazał wysoki poziom WNZ na wszystkich fazach (100 – 300 pC)

> Odchylenie fazy spowodowane sprzężeniem indukcyjnym

> Kabel lub transformator może być źródłem WNZ ?

> Konieczność wykonania pomiaru WNZ Offline w celu detekcji uszkodzenia 
(obiektu)

L1 L2 L3

fc = 2.2 MHz  Δf = 160 kHz



Studium przypadku – pomiary online transformatora
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> Próba napięciem indukowanym w miejscu instalacji zgodnie z IEC 60076-11
(obniżone napięcie probiercze)

Jednostka sterująca Wzmacniacz Testowany obiekt Pomiar WNZ

1,0Un

800 kVA

0,4 / 20 kV

1,2Un

30 180

[sek]

U   [kV]

0,27
0,23

t

DN GN



Studium przypadku – pomiary online transformatora
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> WNZ występuje we wszystkich fazach

> Napięcie zapłonu WNZ = 16 kV < Un
> poniżej napięcia znamionowego 1,0 x Un !

> Napięcie zaniku WNZ = 15 kV

> Zidentyfikowano pęcherzyki powietrzne 
w izolacji stałej

> Wyniki pomiarów WNZ w trybie Offline 
i Online porównywalne

L1 – 104 pC

L2 – 130 pC

L3 – 102 pC

fc = 360 kHz  Δf = 160 kHz



Studium przypadku – pomiary online kabla
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> Transformator odłączony

> Napięcie probiercze 11,5 kV

> Brak WNZ świadczących od uszkodzeniu 
izolacji. Wysoki poziom WNZ świadczy o 
wysokich zakłóceniach. L1 – 28 pC

L2 – 28 pC

L3 – 27 pC

fc = 360 kHz  Δf = 160 kHz



Podsumowanie

> Ocena stanu technicznego izolacji transformatorów SN zwłaszcza
w trudnodostępnych miejscach zgodnie z wymaganiami normatywnymi

-> przedwczesna detekcja uszkodzenia izolacji na podstawie analizy WNZ

> Możliwość odstawienia jednostki transformatorowej do planowanego remontu

> Metoda pomiarów WNZ 3PARD & 3CFRD skutecznie stosowana w celu filtracji 
zakłóceń otoczenia oraz selekcjonowania źródeł WNZ.
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Dziękujemy za Państwa uwagę


