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SCHEMATY ZASTĘPCZE WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE 

IZOLACJI TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH  
 

EQUIVALENT SCHEMAS USED IN DIAGNOSTIC OF POWER 
TRANSFORMERS INSULATION 

 
Streszczenie: Schemat zastępczy układu izolacyjnego transformatorów energetycznych ma wiele postaci. 

W badaniach stratności tgδ izolacji głównej schemat zastępczy upraszcza się zwykle do dwójników RC, połą-

czonych równolegle bądź szeregowo. W badaniach izolacji głównej napięciem stałym odwzorowywanie ukła-

du izolacyjnego wymaga już dwóch dwójników: jeden dla ładowania i zwarcia, a drugi dla napięcia powrotne-

go po krótkotrwałym zwarciu. Izolację międzyzwojową można także odwzorowywać dwójnikiem. Parametry 

tego dwójnika można wyznaczać prądem stałym. Uzwojenie badane zasila się prądem stałym, a następnie wy-

łącza się prąd i rejestruje przebieg napięcia na uzwojeniu. Z przebiegu napięcia oblicza się parametry izolacji 

międzyzwojowej (parametry schematu zastępczego), które można wykorzystać dla celów diagnostycznych. 
 
Abstract: Equivalent circuit of power transformer insulation system may be presented differently. Equivalent 

circuit of groundwall insulation assigned to the test of dielectric loss tangent (tgδ), has been simplified  

to two-terminal RC circuit connected in series or in parallel. Representation of groundwall insolation as an 

equivalent circuit already requires two two-terminals circuits: one for charging and shorting, and the other for 

voltage recovering after shorting. Turn-to-turn insulation may be presented by two-terminal, also. The parame-

ters of the two-terminal circuit can be determined by direct current. Tested winding is energized by DC volt-

age, the current is interrupted and the voltage waveform on the terminals of winding is recorded. The parame-

ters of turn-to-turn insulation (equivalent circuit parameters) are calculated from the voltage waveform and 

they can be used for diagnostic purposes. 
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1. Wstęp 
Układy izolacyjne: kabli, transformatorów, ma-

szyn elektrycznych i innych urządzeń elek-

trycznych, są wielowarstwowe. Zjawiska elek-

tryczne zachodzące w układach izolacyjnych w 

literaturze przyjęto odwzorowywać na schema-

tach zastępczych. Nie ma jednego prostego 

schematu zastępczego dla układu izolacyjnego. 

Na przykład Вайда Г. [6] podaje kilkanaście 

różnych wersji schematów zastępczych. Jed-

nym z najprostszych przykładów układu izola-

cyjnego jest izolacja kabla jednożyłowego w 

ekranie metalowym. Nawet ten prosty układ 

izolacyjny cechuje się rozłożeniem przestrzen-

nym i z tego powodu jego schemat zastępczy 

ma parametry rozłożone, który można przed-

stawić dwójnikiem o wewnętrznej strukturze 

drabinkowej złożonej z pojemności i rezystan-

cji, jak to pokazano na rysunku 1. 

Układ izolacyjny transformatora jest bardziej 

złożony, można w nim wyróżnić: izolację mię-

dzyzwojową, izolację między uzwojeniami 

górnego i dolnego napięcia oraz izolację do 

rdzenia i obudowy. Na rysunku 2 przedstawio-

no przykładowy schemat zastępczy transforma-

tora. Nie ma jednak jednego uniwersalnego 

schematu zastępczego który odtwarzałby 

wszystkie zjawiska zachodzące w układzie izo-

lacyjnym, w szczególności przy szybkich sta-

nach nieustalonych. W literaturze [6] autor po-

daje wiele schematów zastępczych, tworzonych 

na potrzeby odwzorowania określonych zjawisk 

elektrycznych w układzie izolacyjnym np. roz-

chodzenia się fali napięciowej generowanej 

przez zjawiska burzowe. Schemat zastępczy z 

rysunku 2 dobrze odwzorowuje zjawiska elek-

tryczne w układzie izolacyjnym w stanach eks-

ploatacyjnych transformatora. Schemat ten, w 
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zależności od potrzeb, można upraszczać bądź 

zwijać do prostych dwójników RC.  

Schemat zastępczy układu izolacyjnego przed-

stawiony na rysunku 2 zawiera dwa ortogonalne 

schematy: dla izolacji głównej i izolacji mię-

dzyzwojowej. Schematy te można wykorzystać 

zarówno w badaniach odbiorczych transforma-

tora jak i w diagnostyce. 

 
Rys. 1. Jeden z przykładów drabinkowego 

schematu zastępczego układu izolacyjnego 

 
Rys. 2. Przykładowy schemat zastępczy układu 

izolacyjnego transformatora obejmujący izola-

cję główna i izolację międzyzwojową 

W badaniach odbiorczych transformatora i w 

diagnostyce układu izolacyjnego przyjęto po-

sługiwać się schematem uproszczonym (zwinię-

tym), przy czym struktura tego schematu jest 

dostosowana do stosowanej metody pomiaro-

wej. 

2. Badanie izolacji głównej transforma-
tora 
2.1. Badanie układu izolacyjnego napięciem 
przemiennym 

Badania układu izolacyjnego napięciem prze-

miennym przeprowadza się przy badaniach od-

biorczych transformatora nowego bądź po re-

moncie i w diagnostyce. Program badań od-

biorczych transformatora, zgodnie z Normą [4] 

i Ramową Instrukcją Eksploatacji [5] obejmuje 

pomiar impedancji układu izolacyjnego Xx i 

współczynnika stratności tgδ oraz próbę napię-

ciową. Wartość impedancji Xx układu izolacyj-

nego wykorzystuje się między innymi do okre-

ślenia mocy znamionowej transformatora pro-

bierczego stosowanego w próbie napięciowej. 

W diagnostyce transformatora napięciem prze-

miennym zwykle bada się współczynnik strat-

ności tgδ. W pomiarach napięciem przemien-

nym schemat zastępczy układu izolacyjnego 

upraszcza się do dwójnika o parametrach sku-

pionych Cx, Rx, połączonych równolegle bądź 

szeregowo, jak to pokazano na rysunkach 3 i 4. 

Wymienione badania przeprowadza się zwykle 

na jednym uzwojeniu, przy drugim uzwojeniu i 

obudowie uziemionych, stąd pojemność Cx jest 

pojemnością zastępczą wyliczoną ze schematu 

(rys. 2). Podobnie rezystancja Rx jest rezystan-

cją zastępczą wyliczoną także ze schematu 

(rys. 2). 
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Ze schematu przedstawionego na rysunku 2 wi-

dać, że w zależnościach na pojemność Cx i re-

zystancję Rx nie wchodzą parametry izolacji 

zwojowej Riz, Ciz, układy izolacyjne są więc or-

togonalne.  
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Rys. 3. Równoległy schemat zastępczy układu 

izolacyjnego i definicja kąta stratności δ 

 

W układzie równoległym współczynnik 

stratności tgδ : 
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Rys. 4. Szeregowy schemat zastępczy układu 

izolacyjnego i definicja kąta stratności δ 
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W układzie szeregowym współczynnik stratno-

ści tgδ  wyraża się wzorem: 
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W tabeli 1 zestawiono przykładowe wyniki ba-

dań diagnostycznych współczynnika stratności 

tgδ transformatora o parametrach znamiono-

wych 160 MVA, GN-220 kV, DN-15,75 kV, 

nowego i w kolejnych latach eksploatacji [2]. 

 

Tabela 1. Zestawienie współczynnika stratności 

tgδ transformatora [2] 
Czas eks-

ploatacji 

tgδ x10-2 Pojemność 

lata 

 

GN –

(DN+Z) 

DN – 

(GN+Z) 

pF 

0 0,58 0,40 CGN-DN= 

8390 

CGN-

(DN+Z)=16120 

CDN-

(GN+Z)=31890 

1 0,80 0,49 

5,5 1,24 0,76 

11,2 1,99 1,46 

16 2,60 1,94 

22,5 4,89 3,85 

 

Wyniki zamieszczone w tabeli są dobrą ilu-

stracją postępującej degradacji izolacji pa-

pierowo – olejowej transformatora. Prowa-

dzone równolegle pomiary gazów rozpusz-

czonych w oleju wykazały, że wskaźniki te, 

po 16 latach eksploatacji, osiągnęły już 

wartości uznawane w diagnostyce za gra-

niczne.  

2.2. Badanie układu izolacyjnego napięciem 
stałym 

W diagnostyce układu izolacyjnego napięciem 

stałym schemat zastępczy musi zawierać co 

najmniej trzy elementy: dwie rezystancje i po-

jemność, jak to pokazano na rysunku 5. 

 
Rys. 5. Interpretacja ładowania i rozładowania 

układu izolacyjnego napięciem stałym 
 

Badanie napięciem stałym polega na skokowym 

załączeniu (w chwili t = 0) napięcia stałego U0, 

na nienaładowany układ izolacyjny i rejestracji 

przebiegu prądu i(t) i napięcia uiz(t) w układzie 

pomiarowym jak na rysunku 5. Stan nieustalo-

ny trwa od 60 do 600 s. Czas ten zależy od na-

pięcia znamionowego uzwojenia i objętości 

układu izolacyjnego. Po ustaleniu się prądu, w 

chwili t1, wyłącza się napięcie U0 (wyłączni-

kiem W1) i zwiera się układ izolacyjny (wy-

łącznikiem W2). Czas zwarcia układu izolacyj-

nego trwa do chwili t2 i wynosi: ∆tz=t2 - t1. Czas 

∆tz może wynosić od kilku do kilkudziesięciu 

sekund, jest to zależne od napięcia znamiono-

wego uzwojenia, objętości i stanu technicznego 

układu izolacyjnego. Napięcie na pojemno-

ściach wewnętrznych układu izolacyjnego, w 

czasie zwarcia, zmniejsza się do wartości UC2. 

Po rozwarciu układu izolacyjnego w czasie t2 

(wyłącznikiem W2), napięcie na układzie izola-

cyjnym uiz(t) odbudowuje się do wartości mak-

symalnej Umax, którą to wartość osiąga w czasie 

t3. W literaturze napięcie to nazywane jest także 

napięciem powrotnym. Następnie napięcie po-

wrotne zmniejsza się powoli do zera, układ izo-

lacyjny samoistnie rozładowuje się. Na rysunku 

6 przedstawiono poglądowo przebiegi czasowe: 

napięcia na układzie izolacyjnym uiz(t) i prądu 

i(t), które są mierzalne, oraz napięcie na pojem-

ności uC(t), które jest niemierzalne. Nie mie-

rzalny jest także prąd ic. 

 
Rys. 6. Przebiegi: napięcia na układzie izo-

lacyjnym uiz(t), prądu ładowania i(t) i napię-

cia na pojemności układu izolacyjnego uC(t) 

 

Przebiegi napięcia uiz(t) i prądu i(t), w prze-

dziale czasowym 0≤ t < t1, w sposób po-

prawny symuluje schemat zastępczy przed-

stawiony na rysunku 5. W oparciu o ten 

schemat można zapisać 
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Z wartości ustalonej prądu IR wyznacza się 

rezystancję w stanie ustalonym , jest to tzw. 

R60 = Rx. Z pomiaru prądu po 15 i 60 sekun-

dach, licząc od chwili załączenia napięcia, to 

jest I15 = i(t=15), I60 = i(t=60) oblicza się współ-

czynnik absorpcji izolacji R60/R15. 
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Z punktu
 
widzenia elektrotechniki rezystan-

cja R15, obliczana ze schematu (rys. 5), ma 

postać złożoną, jednak w praktyce diagno-

stycznej izolacji R15 jest obliczana z wartości 

zmierzonych - równanie (5).  

Przebiegi napięcia uiz(t) i prądu i(t), w prze-

dziale czasowym t1 ≤ t < t2, także w sposób 

poprawny symuluje schemat zastępczy jak 

na (rys. 5). W oparciu o ten schemat można 

zapisać równania rozładowania układu izo-

lacyjnego: 
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Do chwili czasowej t2 pojemność układu 

izolacyjnego Cx nie rozładowała się całko-

wicie. Na pojemności układu izolacyjnego 

Cx (rys. 5) pozostał ładunek elektryczny QC. 

W chwili czasowej t2 układ izolacyjny zosta-

je rozwarty. Po rozwarciu układu izolacyj-

nego napięcia na układzie izolacyjnym uiz(t) 

odbudowuje się, napięcie to nazywane jest 

także napięciem powrotnym. Przebieg od-

budowy napięcia jest płynny, od zera do 

wartości Umax. Wartość Umax na układzie izo-

lacyjnym wystąpi w chwili czasowej t3. 

Schemat zastępczy układu izolacyjnego z 

rysunku 5 nie odtwarza przebiegu narastania 

napięcia w przedziale czasowym t2 ≤ t < t3. 

W tym przypadku przebieg zjawiska można 

opisać innym prostym schematem zastęp-

czym, np. schematem przedstawionym na 

rysunku 7. 

 
Rys. 7. Schemat zastępczy układu izolacyj-

nego do interpretacji zjawiska odbudowy 

napięcia 

 

Zgodnie ze schematem zastępczym jak na 

rysunku 7, przebieg odbudowy napięcia na 

układzie izolacyjnym, w przedziale czaso-

wym t2 ≤ t < t3, można aproksymować rów-

naniami: 
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W przedziale czasowym t3 ≤ t < ∞ występuje 

samorozładowanie się układu izolacyjnego, 

napięcie uiz(t) zmniejsza się od wartości Umax 

do zera. Przebieg tego napięcia uiz(t), można 

zasymulować zarówno schematem zastęp-

czym jak na rysunku 7 jak i schematem za-

stępczym jak na rysunku 5. Przy schemacie 

zastępczym z rysunku 5 przebieg napięcia 

odtwarza funkcja: 
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Wszystkie oznaczenia w równaniach od (4) 

do (7) są podane na rysunkach 5, 6 i 7. 

 
Przykład 
Transformator olejowy: 400 kVA; GN - 

6300 V (D), 36,7 A; DN - 400 V (y),  

I = 577 A.  

Pomiar współczynnika R60/R15  
Pomiary wykonano przy napięciu U0 = UN  

Uzwojenie GN: I15 = 6,70 µA, I60 = 5,11 µA, 

stąd: R60/R15 =1,31  

Uzwojenie DN: I15 = 0,70 µA, I60 = 0,32 µA, 

stąd: R60/R15 = 2,19  

Pomiar odbudowy napięcia  
Układ izolacyjny uzwojenia GN naładowano 

do napięcia 6000 V, a uzwojenia DN do na-

pięcia 1000 V, a następnie zwarto go na 

czas: tz = (t2 – t1) = 60 s – GN i tz = (t2 – t1) 

= 15 s – DN.  
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Rys. 8. Odbudowa napięcia na układzie izo-

lacyjnym uzwojenia GN: tz = (t2 – t1) = 60 s; 

Umax= 1387 V; (t3 – t2) = 50 s. 

 

 
Rys. 9. Odbudowa napięcia na układzie izo-

lacyjnym uzwojenia DN: tz = (t2 – t1) = 15 s; 

Umax= 389 V; (t3 – t2) = 30 s. 

 

W chwili czasowej t2 rozwarto układ izola-

cyjny i zarejestrowano przebieg odbudowy 

napięcia. Wyniki przedstawiono na rysunku 

8 dla uzwojenia GN i na rysunku 9 dla 

uzwojenia DN. Maksymalna wartość napię-

cia powrotnego na uzwojeniu GN wynosiła 

Umax= 1387 V, a czas odbudowy napięcia 

wynosił (t3 – t2) = 50 s. Maksymalna wartość 

napięcia powrotnego na uzwojeniu DN wy-

nosiła Umax= 38 V, a czas odbudowy napię-

cia wynosił (t3 – t2) = 30 s. 

 

3. Badanie izolacji międzyzwojowej 
transformatora 
Badanie izolacji międzyzwojowej w transfor-

matorach jest problemem nierozwiązanym, a 

większość, znanych autorom, awarii swój po-

czątek ma w uszkodzeniu izolacji międzyzwo-

jowej, skutkujących zwarciem zwojowym. Na-

rażenia na przepięcia w izolacji międzyzwojo-

wej mogą pochodzić zarówno od strony zasila-

nia jak i od strony odbiorów energii elektrycz-

nej. Źródeł generujących przepięcia jest wiele. 

Dla transformatorów blokowych, bezpośrednio 

połączonych z generatorem, awaryjne wyłącze-

nie bloku powoduje skokowy wzrost napięcia 

generatora. Sieć elektroenergetyczna oddziałuje 

na transformator  przepięciami łączeniowymi i 

burzowymi. Jeśli generator pracuje przy wzbu-

dzeniu znamionowym i zostanie odłączony od 

sieci, to napięcie biegu jałowego generatora 

wzrośnie. Jego wartość maksymalną można 

ocenić w oparciu o normalną charakterystykę 

biegu jałowego generatorów synchronicznych 

[3]. Wartość maksymalna napięcia generatora 

na biegu jałowym, przy wzbudzeniu znamio-

nowym, może wynosić:  

 UGmax = 1,4UN (9) 

Napięcie to, przy lokalnie zmniejszonej wy-

trzymałości dielektrycznej izolacji zwojowej, 

może doprowadzić do zwarcia zwojowego. 

Dla wszystkich transformatorów energe-

tycznych źródłami przepięć są wyładowania 

atmosferyczne i wyłączanie odbiorników 

energii pobierających moc o charakterze in-

dukcyjnym, w szczególności gdy wyłączenie 

odbywa się wyłącznikiem szybkim. Każde 

przepięcie generuje, w linii elektroenerge-

tycznej, falę napięciową o dużej stromości. 

Przepięcia trwające mikrosekundy nie są re-

jestrowane przez wysokonapięciową apara-

turę pomiarową, gdyż są tłumione przez 

przekładniki pomiarowe. Z teorii transfor-

matorów [7] wiadomo, że zewnętrzna fala 

napięciowa UX(t) przychodząca na uzwoje-

nie transformatora rozkłada się nierówno-

miernie na poszczególnych zwojach. Roz-

kład napięcia na zwojach zależy od stosunku 

C0 – zastępczej pojemność doziemnej uzwo-

jenia do CZ – zastępczej pojemności mię-

dzyzwojowej. Jej maksymalna wartość 

przypada na pierwsze zwoje licząc od prze-

wodu liniowego.   
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gdzie: Z – oznacza liczbę zwojów uzwojenia. 

Na przykład dla transformatora z tabeli 1, mie-

rzona pojemność izolacji głównej GN-(DN+Z) 

wynosi C0 = 16,12 µF. Niestety producenci 

transformatorów nie podają pojemności izolacji 

międzyzwojowej CZ, gdyż nie umieją jej zmie-
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rzyć. Nie znając pojemności izolacji między-

zwojowej nie można obliczyć współczynnika α. 

W literaturze [7] podaje się, że α może przyj-

mować wartość od 10 do 15. Jednak uzwojenia 

współczesnych transformatorów wykonuje się o 

powiększonej pojemności zwojowej, tak aby α 

miało możliwie małą wartość (α = 5). Taka 

wartość napięcia na pierwszych zwojach wy-

stępuje tylko w pierwszej chwili wejścia fali 

napięciowej. Uzwojenie transformatora dla fali 

napięciowej ma parametry rozłożone: pojemno-

ści, indukcyjności i rezystancje. Fala napięcio-

wa wzbudza drgania elektromagnetyczne tłu-

mione, stąd zarówno jej rozkład jak i wartość 

maksymalna zmienia się w czasie i szybko za-

nika. Jednak przepięcia najbardziej narażają 

izolacje między zwojami przy wyprowadze-

niach, zatem nawet przy niewielkiej fali napię-

ciowej, często powtarzanej, może zostać obni-

żona wytrzymałość dielektryczna izolacji mię-

dzyzwojowej pierwszych zwojów uzwojenia i 

w tych miejscach najczęściej dochodzi do 

zwarcia zwojowego.  

Zarówno pomiar pojemności izolacji między-

zwjowej jak i diagnostykę izolacji międzyzwo-

jowej można przeprowadzić prądem stałym. 

Badania takie przeprowadzono na transformato-

rze T3PSf 630/6, o parametrach znamiono-

wych: 630 kVA; 6000 +/-5% V; 60,6 A; 525 V; 

692,8 A; Yyn0; uz = 6,15%. 

Na rysunku 10 przedstawiono schemat układu 

pomiarowego. Uzwojenie GN - fazę B, zasilono 

prądem stałym o wartości I = 50 mA. Po usta-

leniu się prądu wyłączono go i rejestrowano na 

oscyloskopie przebieg napięcia U(t) na uzwoje-

niu fazy B. Przebieg napięcia U(t) jest przed-

stawiony na rysunkach 11 - 13.  

 

Rys. 10. Schemat poglądowy układu badania 

izolacji podczas zasilania fazy B 

 

Rys. 11. Przebieg napięcia U(t) na uzwojeniu 

fazy B po wyłączeniu prądu stałego o wartości 

50 mA, zarejestrowana w układzie jak na rys.10 

 

Wartość maksymalna napięcia, zarejestrowane-

go na rys.11, Umax = 1340V uzyskana po czasie 

od chwili wyłączenia ∆t = 0,26 ms. Stała cza-

sowa pierwszej części wykresu T1 = 0,177 ms, 

stała czasowa drugiej części wykresu T2 = 1,22 

ms.  

 
Rys. 12.  Przebieg napięcia U(t) na uzwojeniu 

fazy B po wyłączeniu prądu stałego o wartości 

50 mA, zarejestrowana w układzie jak na 

rys.10, przy dodatkowym zwoju zwartym na ko-

lumnie B 

 
Wartość maksymalna napięcia, zarejestrowane-

go na rys.12, Umax = 464 V uzyskana po czasie 

od chwili wyłączenia ∆t = 0,06 ms. Stała cza-

sowa pierwszej części wykresu T1 = 0,043 ms, 

stała czasowa drugiej części wykresu T2 = 4,05 

ms.  
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Rys. 13. Przebieg napięcia U(t) na uzwoje-

niu fazy B po wyłączeniu prądu stałego o 

wartości 50 mA, przy dodatkowym zwoju 

zwartym na kolumnie A  

 
Wartość maksymalna napięcia Umax = 1180 V 

uzyskana po czasie od chwili wyłączenia 

∆t = 0,33 ms. Stała czasowa pierwszej części 

wykresu T1 = 0,246 ms, stała czasowa drugiej 

części wykresu T2 = 1,06 ms.  

Jak widać z oscylogramów przebiegi napięcia na-

rastają od zera do wartości Umax, a następnie male-

ją do zera. Przebiegi te są determinowane przez 

parametry uzwojenia: rezystancję R i indukcyj-

ność L oraz parametry izolacji międzyzwojowej: 

pojemność Ciz i rezystancję izolacji Riz (rys. 2). 

Narastanie napięcia od zera do wartości Umax, od-

bywa się w czasie 0 < t ≤ ∆t. Dla tego przedziału 

czasu można przyporządkować schemat zastęp-

czy jak na rysunku 14. 

 
Rys. 14. Schemat zastępczy odpowiadający prze-

biegowi napięcia na uzwojeniu w przedziale czasu 

0 < t ≤ ∆t  

 

Przebieg narastania napięcia można aproksymo-

wać funkcją wykładniczą 
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Z wartości energii zawartej w indukcyjności L i 

przekazywanej do kondensatora Ciz można okre-

ślić pojemność międzyzwojową transformatora 

 2
max

2 5,05,0 UCLI iz=  (12)     

Przy czym indukcyjność L oblicza się z oscylo-

gramu zanikania prądu i(t), po zwarciu uzwojenia 

w którym płynął prąd o wartości I, jak to pokaza-

no na rysunku 15.  
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Rys. 15. Układ pomiarowy do wyznaczania induk-

cyjności L 

  

Obliczona pojemność Ciz jest nieco zawyżona, 

gdyż w bilansie energii (12) założono, że cała 

energia z indukcyjności L zastanie przekazana po-

jemności Ciz, nie uwzględniono rozproszenia 

energii na rezystancji R w czasie ∆t.  

Dla przedziału czasu ∆t < t < ∞ schemat zastęp-

czy, odpowiadający przebiegowi zmniejszania się 
napięcia do zera, jest przedstawiony na rysunku 

16. 

 
Rys. 16. Schemat zastępczy odpowiadający prze-

biegu napięcia na uzwojeniu w przedziale czasu 

∆t < t < ∞  

  

Przebieg zmniejszania się napięcia do zera, to jest 

dla t >∆t, można aproksymować funkcją wykład-

niczą. Stałą czasową T2 funkcji wykładniczej 

oblicza się z powierzchni pod przebiegiem na-

pięcia U(t), a następnie oblicza się rezystancję 

Riz izolacji międzyzwojowej: 
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Przy zwarciu zwojowym na badanym uzwojeniu, 

a temu odpowiada zwarcie na kolumnie B 

(rys.12), schematy podane na rysunkach 15 i 16 

nie obowiązują, gdyż większą część energi uzwo-

jenia (12) przejmuje zwój zwarty. Układ izolacyj-

ny przejmuje tylko małą część tej energii. Dlatego 

obliczanie rezystancji Riz ze stałej czasowej T2 nie 
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ma sensu, gdyż jest ona determinowana przez roz-

ładowane energii w rezystancji zwoju zwartego, a 

nie w rezystancji układu izolacyjnego. 

Parametry układu izolacji międzyzwojowej: po-

jemność Ciz i rezystancję Riz, wyliczone z oscylo-

gramów napięcia U(t) podanych na rysunkach 11 

– 13 zestawiono w tabeli 2. 

Jak widać z danych liczbowych zamieszczonych 

w tabeli 2 dla celów diagnostycznych można wy-

korzystać: napięcie Umax bądź (Umax/I), stałe cza-

sowe T1, T2, pojemność Ciz. 

 

Tabela 2. Zestawienie parametrów izolacji międzyzwojowej 
Oscylogram L I Umax Umax/I T1 T2 Ciz Riz 

H mA V kV/A ms ms nF kΩ 

Rys. 11 18,00 50 1340 26,80 0,177 1,22 25,0 49 

Rys. 12 0,11 50 464 9,28 0,043 4,05 1,3 — 

Rys. 13 14,00 50 1180 23,60 0,246 1,06 25,0 42 

 

 

4. Wnioski 
Układ izolacyjny transformatorów energetycz-

nych obejmuje izolację główną i izolację między-

zwojową. Parametry elektryczne układu izolacyj-

nego mają strukturę rozłożoną. Elektryczne 

schematy zastępcze tego typu układów można z 

dobrym przybliżeniem aproksymować dwójni-

kami o strukturze wewnętrznej drabinkowej 

(rys.2). W praktyce diagnostycznej układu izola-

cyjnego, zarówno napięciem przemiennym jak i 

napięciem stałym, wykorzystuje się schematy 

uproszczone do dwójnika o parametrach skupio-

nych typu RC, przy czym struktura tego schematu 

jest dobierana tak aby można było w sposób po-

prawny symulować przebiegi rzeczywiste prądu i 

napięcia układu izolacyjnego. 

Badania diagnostyczne izolacji głównej transfor-

matorów energetycznych są dobrze opracowane 

[2]. W tym artykule przedstawiono tylko współ-

czynnik stratności tgδ i odbudowę napięcia, gdyż 

one mają bezpośredni związek ze schematem za-

stępczym układu izolacyjnego. Nie omawiano 

problematyki wyładowań niezupełnych i badania 

oleju.  

Nową propozycją, w stosunku do znanej literatu-

ry, jest diagnostyka izolacji międzyzwojowej.  

Proponuje się aby dla celów diagnostycznych 

wykorzystać przebieg napięcia na uzwojeniu po 

skokowym wyłączeniu prądu stałego. W czasie 

przerywania prądu stałego w każdym zwoju indu-

kuje się identyczna wartość napięcia. Próba taka 

może być zalecana w badaniach odbiorczych 

transformatora, jako próba izolacji zwojowej uda-

rem napięciowym. Pojawiające się zwarcia zwo-

jowe wpływają na wartość indukcyjności uzwoje-

nia, a także na pojemność i rezystancję izolacji 

międzyzwojowej. Przedstawione oscylogramy 

napięcia U(t) i wyniki badań zestawione w tabeli 

2 wskazują, że można badania takie wykonywać 

jako próby odbiorcze transformatorów nowych 

bądź po remoncie. Wyniki te [napięcie Umax bądź 

(Umax/I), stałe czasowe T1, T2, pojemność Ciz], 

można wykorzystywać jako dane odniesienia w 

badaniach diagnostycznych izolacji międzyzwo-

jowej, prowadzonej w kolejnych latach eksploata-

cji transformatora. 

 
5. Literatura 
[1]. Jezierski E: Transformatory. WNT 1975  

[2]. Kazimierski M., Olech W.: Diagnostyka tech-

niczna i monitoring transformatorów. Wydawnic-

two: Energopomiar-Elektryka Sp. z o. o., Gliwice 

2013 

[3]. Koter T., Pełczewski W.: Maszyny elektryczne 

w zadaniach (str. 308). PWT. Warszawa 1961 

[4]. Polska norma PN-IEC 76-1/Ak:1998. 

Transformatory. Wymagania ogólne. 

[5]. Ramowa Instrukcja Eksploatacji 

Transformatorów. ZPBE Energopomiar-Elektryka, 

Gliwice, 2012 

[6]. Вайда Г.: Исследoвания изоляции. Энергя. 

Москва. 1968 

[7]. Васютинсқий С. Б.: Вопросы теории и 

расчета трнсформаторов. Издательство 

„Энергия” 1970 

 

 

 


