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USZKODZENIA EKSPLOATACYJNE TRANSFORMATORÓW 

ENERGETYCZNYCH  
 

OPERATING DAMAGES OF POWER TRANSFORMERS   
 

Abstract: The paper presents main reasons of operating damages of power transformers installed in electric power 
system. Basing on post-accident test results of the transformers, reasons of operating damages of two groups of 
transformers are discussed. According to statistic data those transformers show the highest failure rate. It is emphasized 
that it is necessary to increase the frequency of certain tests in the framework of ongoing control of technical state of the 
transformer, which in turn will increase its availability in electric power system.  
 
1. Wprowadzenie  
Transformatory energetyczne stanowią jeden  
z podstawowych elementów systemu elektro-
energetycznego. Niezawodność eksploatacyjna 
transformatorów energetycznych jest waŜnym 
czynnikiem wpływającym na pracę systemu 
elektroenergetycznego. Poprawny stan techni-
czny transformatorów powinien stanowić 
przedmiot szczególnej troski ich uŜytkowników. 
W ostatnim okresie wdroŜono szereg nowych 
metod diagnostycznych do badań i oceny stanu 
technicznego transformatorów. Metody te 
pozwalają na wykrycie zagroŜeń powstałych  
w trakcie eksploatacji transformatora. Ma to 
istotne znaczenie dla prognozowania czasu 
bezawaryjnej pracy transformatora. Stwarza to 
zarazem moŜliwość ograniczenia skutków 
ewentualnej awarii transformatora oraz skróce-
nia czasu i kosztów remontu. Transformatory 
zainstalowane w krajowym systemie elektro-
energetycznym podlegają okresowym badaniom 
eksploatacyjnym. Badania te mają na celu 
określenie bieŜącego stanu technicznego i przy-
datności transformatora do dalszej eksploatacji. 
Stosowane metody badań diagnostycznych to 
głównie metody nie wymagające wyłączenia 
transformatora z systemu elektroenergetycznego 
np. metoda DGA. Metody te pozwalają na 
wykrycie uszkodzeń wewnętrznych w transfor-
matorze na etapie ich wczesnego rozwoju. 
Wyłączenie transformatora z eksploatacji przez 
automatykę zabezpieczeniową przy nieznanych 
przyczynach wyłączenia bądź przy moŜliwości 
wystąpienia uszkodzenia wewnętrznego wyma-
ga przeprowadzenia diagnostycznych badań 
poawaryjnych. Badania poawaryjne mają 
głównie na celu określenie zakresu uszkodzenia 
i moŜliwości naprawy transformatora. W kra-
jowej energetyce pracuje duŜa populacja 

transformatorów z ponad 30-letnim okresem 
eksploatacji charakteryzujących się stosunkowo 
duŜym zagroŜeniem awaryjnym, a główne przy-
czyny ich uszkodzeń to:  

- zwarcia zwojowe w uzwojeniach w wyniku 
procesu zestarzenia izolacji zwojowej,   

- zwarcia blach w obwodzie magnetycznym,  
- uszkodzenia przepustów izolatorowych  

i ich połączeń elastycznych z wyprowadze-
niem fazowym uzwojenia, 

- uszkodzenie podobciąŜeniowego przełą-
cznika zaczepów,  

- obniŜenie parametrów eksploatacyjnych 
oleju np. w wyniku zawilgocenia.   

Transformatory te wymagają stałego nadzoru 
eksploatacyjnego oraz kontroli bieŜącego stanu 
technicznego. W jednostkach tych wyproduko-
wanych zgodnie z ówczesną technologią 
występują głównie problemy eksploatacyjne 
związane z zawilgoceniem i zestarzeniem 
izolacji olejowej. W trakcie eksploatacji 
transformatora następuje naturalny proces 
starzeniowy izolacji, który w efekcie prowadzi 
do obniŜenia wytrzymałości elektrycznej układu 
izolacyjnego i podwyŜszenia poziomu wyłado-
wań niezupełnych. W diagnostyce układu izola-
cyjnego transformatora energetycznego zasa-
dniczą rolę odgrywają metody bazujące na 
pomiarach wyładowań niezupełnych (WNZ) 
oraz analizie chromatograficznej gazów rozpu-
szczonych w oleju (DGA). Transformatory 
nowe bądź poddane modernizacji charakte-
ryzują się duŜym wykorzystaniem materiałów 
elektromagnetycznie czynnych. Ze względu na 
zastosowanie nowych materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych występują zagroŜenia eksploa-
tacyjne innego rodzaju. Typowe zagroŜenia  
w tych transformatorach to wolnorozwijające 
się uszkodzenia wewnętrzne wywołane prze-
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grzaniami oraz wyładowaniami elektrycznymi, 
głównie wyładowaniami niezupełnymi. Główne 
przyczyny uszkodzeń transformatorów nowych 
i zmodernizowanych to:  

- zwarcia zwojowe w uzwojeniach w wyniku 
nagłej degradacji izolacji zwojowej,  

- wystąpienie wyładowań zupełnych i niezu-
pełnych w kadzi transformatora. 

Statystyka awarii transformatorów 
zainstalowanych w krajowym systemie 
elektroenergetycznym pozwala stwierdzić, Ŝe  
w ostatnim 10-leciu najczęściej awarii ulegały:  

- transformatory blokowe,  
- transformatory sieciowe z długoletnim 

okresem eksploatacji.  
W artykule przedstawiono główne przyczyny 
uszkodzeń eksploatacyjnych tych transforma-
torów oraz omówiono wybrane typowe 
przypadki ich awarii.  

2. Badania eksploatacyjne i poawaryjne  
Zakres eksploatacyjnych badań okresowych 

transformatora obejmuje:  
a) badania podstawowe  

- analiza chromatograficzna gazów rozpu-
szczonych w oleju (metoda DGA), 

- badanie właściwości próbek oleju pobra-
nych z pracującego transformatora,  

b) badania specjalistyczne  
- badania termowizyjne rozkładu temperatur 

kadzi,  
- analiza wibroakustyczna dla potrzeb oceny 

stanu rdzenia,  
- pomiar stopnia zestarzenia izolacji papie-

rowej (pomiar napięcia powrotnego RVM),  
- pomiar intensywności wyładowań niezu-

pełnych (PD) metodą akustyczną,  
- badanie zawartości związków furanu roz-

puszczonych w oleju,  
- badanie podobciąŜeniowego przełącznika 

zaczepów,  
- badanie stanu mechanicznego uzwojeń me-

todą SFRA (Sweet Frequency Response 
Analysis).  

Metoda DGA umoŜliwia wykrycie większości 
wolnorozwijających się uszkodzeń  
w transformatorze, które nie powodują jeszcze 
zasadniczych zakłóceń w pracy transformatora. 
Identyfikacja rodzaju uszkodzenia w transfor-
matorze odbywa się przy zastosowaniu 
kryteriów stosunków stęŜeń gazów charakte-
rystycznych rozpuszczonych w oleju. 
Stosunkom stęŜeń gazów charakterystycznych 

przypisuje się odpowiednie kody cyfrowe, które 
są następnie wykorzystywane do określenia 
rodzaju uszkodzenia. Dla celów oceny stanu 
technicznego transformatora korzysta się doda-
tkowo z ustalonych na drodze statystycznej 
dopuszczalnych wartości poszczególnych 
składników gazów rozpuszczonych w oleju. 
Stopień zagroŜenia awarią transformatora 
kwalifikuje się po rozpoznaniu rodzaju uszko-
dzenia na podstawie sumy gazów palnych i dy-
namiki ich przyrostu.  
Badanie próbek oleju transformatora obejmuje 
wyznaczenie wskaźników dielektrycznych i fi-
zykochemicznych oleju oraz zawartości 
rozpuszczonej wody. Określenie zawartości 
wody w oleju pozwala na ocenę zawilgocenia 
izolacji papierowej. Dokładniejszą ocenę sto-
pnia zawilgocenia izolacji papierowej moŜna 
uzyskać poprzez pomiar napięcia powrotnego 
(metoda RVM).  
Dla oceny stopnia zestarzenia oleju 
transformatora i prognozowania dalszej jego 
pracy wykonuje się dodatkowe badania oleju:  

- wyznaczenie wskaźnika polarności oleju 
p = ε – n oraz  napięcia powierzchniowego 
oleju σ, które określają stopień zestarzenia 
oleju,  

- oznaczenie zawartości jonów metali, 
mających wpływ na wartość 
współczynnika strat dielektrycznych oleju 
tgδ,  

- analiza spektrometryczna w podczerwieni, 
umoŜliwiająca poznanie struktury oleju 
oraz wykrycie zmian zestarzeniowych.  

WaŜnym zagadnieniem dla transformatorów  
o długim okresie eksploatacji jest ocena stopnia 
wykorzystania izolacji papierowej. Ocenę 
stopnia zestarzenia izolacji papierowej 
przeprowadza się obecnie w oparciu o badania 
związków furanu w oleju transformatora. 
Furany są rozpuszczalnymi w oleju produktami 
degradacji cieplnej i hydrolitycznej celulozy 
powstającymi w wyniku rozkładu izolacji 
papierowej. Oznaczeniu podlega pięć pocho-
dnych furanu. Największe znaczenie dla celów 
diagnostyki ma 2-furfural (2FAL), przy czym  
o stopniu zestarzenia izolacji papierowej 
decyduje jego ilość oraz szybkość narastania  
w oleju. Tabela 1 zawiera zestawienie rodzajów 
zagroŜeń dla transformatora i metody ich 
wykrywania. 
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Tabela 1.   

Rodzaj zagroŜenia 

transformatora  

Metody 
wykrywania 

zagroŜeń   
wyładowaniem 

niezupełnym 
lub zupełnym 

Wolnorozwi-
jające się 

uszkodzenie 
wewnętrzne 

spowodowane 
 

przegrzaniem 

 

Analiza chromato-
graficzna gazów 
rozpuszczonych 
w oleju (DGA) 

 

Zawilgocenie izolacji olejowo-

papierowej 

Oznaczenie zawar-
tości wody rozpu-
szczonej w oleju.  
Pomiar napięć 
powrotnych (RVM) 

 

olejowej 

 
 

Zestarzenie 
izolacji  

papierowej 

Analiza zawartości 
związków furanu 
rozpuszczonych  
w oleju.  
Oznaczenie stopnia 
polimeryzacji DP 
próbek papieru 

W transformatorach sieciowych istotnym 
elementem ograniczającym pewność ruchową 
jest stan techniczny podobciąŜeniowego 
przełącznika zaczepów. Przeglądy wewnętrzne 
przełączników, ich zakres oraz częstość określa 
zwykle instrukcja fabryczna. Określenie stanu 
technicznego przełącznika pod względem 
elektrycznym i mechanicznym wymaga badań 
procesu przełączania, sprawdzenia niejedno-
czesności otwarcia styków oraz badań prze-
biegu momentu napędowego przełącznika.  
Badanie stanu mechanicznego uzwojeń metodą 
SFRA zwaną inaczej metodą odpowiedzi 
częstotliwościowej polega na wykorzystaniu 
zaleŜności między odkształceniami uzwojeń 
transformatora a zmianami ich parametrów 
elektrycznych. Metoda bazuje na pomiarze 
impedancji lub admitancji uzwojeń transfor-
matora w szerokim zakresie częstotliwości i po-
równaniu wyników pomiarów z pomiarami na 
modelu odniesienia. Modelem odniesienia dla 
badanego uzwojenia mogą być uzwojenia na 
sąsiednich kolumnach lub uzwojenia nowych 
transformatorów bliźniaczych. Metoda SFRA 
jest przydatna przy wykrywaniu odkształceń 
mechanicznych uzwojeń spowodowanych prze-
pływem prądu zwarciowego. Mechanicznym 
odkształceniom uzwojeń towarzyszą zmiany 
parametrów skupionych reprezentujących dane 
uzwojenie, a mianowicie lokalne zmiany poje-
mności i indukcyjności. Zmiany tych parame-
trów powodują zmianę funkcji przejścia (odpo-
wiedzi częstotliwościowej) uzwojeń transfor-
matora. Otrzymane wyniki badań są przydatne 
jeśli moŜna je porównać z wynikami uzyska-

nymi wcześniej. Występujące w czasie eksploa-
tacji transformatora zakłócenia typu zwarcio-
wego są czynnikiem powodującym odkształ-
cenia uzwojeń, a zarazem powodują zmianę 
przebiegu funkcji przejścia dla danego uzwo-
jenia. Tym samym moŜna ocenić stan odkszta-
łceń uzwojeń transformatora po upływie okre-
ślonego czasu eksploatacji.  
Zakres poawaryjnych badań transformatora 
zwykle obejmuje:  

- oględziny zewnętrzne,  
- pomiar prądów magnesujących,  
- pomiar rezystancji izolacji,  
- pomiar rezystancji uzwojeń,  
- sprawdzenie zabezpieczenia gazowo-

przepływowego,  
- sprawdzenie działania podobciąŜeniowego 

przełącznika zaczepów,  
- badanie właściwości oleju,  
- analiza składu gazów rozpuszczonych 

w oleju (analiza DGA),  

3. Uszkodzenia transformatorów 
blokowych  

Przeprowadzona modernizacja zainstalowanych 
w krajowym systemie bloków energetycznych 
o mocy 200 MW i podwyŜszenie mocy znamio-
nowej turbogeneratorów do 230 MW wymagała 
równieŜ podwyŜszenia mocy znamionowej 
współpracującego transformatora blokowego do 
mocy 270 MVA. Transformatory blokowe 
zostały poddane modernizacji przy wprowa-
dzeniu obecnych rozwiązań konstrukcyjnych  
i zastosowaniu nowych materiałów izola-
cyjnych. Zmodernizowane transformatory blo-
kowe charakteryzują się duŜym wykorzy-
staniem materiałów elektromagnetycznie 
czynnych oraz zintensyfikowanym układem 
chłodzenia uzwojeń - układ chłodzenia z tzw. 
„podsterowaniem”. W ostatnich latach doszło 
do kilku powaŜnych awarii zmodernizowanych 
transformatorów blokowych po stosunkowo 
krótkim okresie ich eksploatacji. Typowe 
uszkodzenia w tych transformatorach to 
uszkodzenia wewnętrzne wywołane wystą-
pieniem zwarć zwojowych, w wyniku lokalnego 
obniŜenia się wytrzymałości elektrycznej 
izolacji (Rys.1 i Rys.2). Analiza przebiegu 
awarii kilku zmodernizowanych transforma-
torów blokowych pozwoliła stwierdzić, Ŝe 
bezpośrednią przyczyną ich awarii było 
obniŜenie wytrzymałości elektrycznej izolacji 
wskutek wystąpienia wyładowań niezupełnych 
(WNZ) bądź wewnętrznych przepięć łącze-
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niowych. Na wystąpienie wyładowań niezu-
pełnych w układzie izolacyjnym zmoderni-
zowanych transformatorów blokowych wpływ 
miały przede wszystkim następujące czynniki:  

- „wtrąciny” typu gazowego zawarte w oleju 
transformatorowym,  

- niewłaściwy stan wysuszenia, odgazowania 
i zaimpregnowania papieru izolacyjnego.  

Obydwa przedstawione czynniki powodują 
powiększenie nierównomierności rozkładu 
natęŜenia pola elektrycznego, co prowadzi do 
powstania WNZ. Układ izolacyjny transforma-
tora energetycznego jest układem o izolacji 
olejowej z przegrodami izolacyjnymi i stałej 
izolacji zwojowej oraz głównej uzwojeń. 
Izolację olejową stanowi mineralny olej 
izolacyjny o małej lepkości, który współpracuje 
z izolacją stałą tworzy tzw. „przestrzeń 
międzyelektrodową”. Obecność w układzie 
izolacyjnym typu papierowo-olejowego 
minimalnych ilości wilgoci i powietrza bądź 
innych „wtrącin” gazowych prowadzi do 
powstania WNZ, szczególnie w pęcherzykach 
gazowych. W pęcherzyku gazowym znajdu-
jącym w oleju umieszczonym w polu 
elektrycznym, występuje stosunkowo duŜe 
natęŜenie pola elektrycznego. MoŜe to dopro-
wadzić do jonizacji pęcherzyka i wystąpienia 
WNZ juŜ przy napięciu zdecydowanie niŜszym 
od napięcia znamionowego. Zintensyfikowany 
układ chłodzenia uzwojeń z tzw „pod-
sterowaniem” oraz ukształtowanie konstru-
kcyjne tzw. „kierownicy oleju” w zmoder-
nizowanych transformatorach blokowych 
sprzyja pozostaniu pęcherzyka gazowego pomi-
mo przeprowadzenia obróbki oleju. Wystę-
powanie lokalnych WNZ w obszarach 
gazowych bezpośrednio w otoczeniu izolacji 
stałej (dielektryk stały) moŜe doprowadzić do 
jej przebicia elektrycznego na skutek wyła-
dowań typu powierzchniowego. Rozwój WNZ 
typu wyładowań powierzchniowych 
uwarunkowany jest strukturą dielektryka stałe-
go, rodzajem obcych „wtrącin” gazowych bądź 
stałych znajdujących się w otoczeniu lub w sa-
mym dielektryku.  
Wykonawcy modernizacji transformatorów 
blokowych, podwyŜszając ich moc znamio-
nową, zmuszeni byli dokonać zmian 
konstrukcyjnych w uzwojeniach oraz w ukła-
dzie izolacyjnym. Związane z tym zmiany 
w rozkładzie natęŜenia pola elektrycznego 
spowodowały, Ŝe układ izolacyjny zmoderni-
zowanych transformatorów blokowych stał się 

bardziej podatny na wystąpienie WNZ i szybkie 
obniŜenie Ŝywotności w porównaniu z układem 
izolacyjnym transformatorów fabrycznych.  
 

 

Rys.1. Zwarcie zwojowe w cewce 220 kV strony 
GN transformatora blokowego  
 

 

Rys.2.Uszkodzona cewka 220 kV strony GN 
transformatora blokowego  

Wewnętrzne przepięcia łączeniowe mogą być 
przyczyną uszkodzenia izolacji zwojowej 
transformatora energetycznego. W jednej z kra-
jowych elektrowni na bloku energetycznym 230 
MW doszło do awarii dwóch nowych 
zmodernizowanych transformatorów blokowych 
w odstępie 11-tu miesięcy. Analiza przebiegu 
tych awarii potwierdziła, Ŝe przyczyną awarii 
było wystąpienie zwarć zwojowych w uzwo-
jeniu pierwotnym 220 kV transformatorów. 
Zwarcia te zostały spowodowane lokalnym 
obniŜeniem wytrzymałości elektrycznej izolacji 
zwojowej, w wyniku występowania wewnę-
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trznych przepięć łączeniowych. Taką moŜli-
wość wystąpienia przepięć stwarzał układ 
wyprowadzenia mocy bloku energetycznego 
oraz procedura odłączenia nieobciąŜonej linii 
napowietrznej wyprowadzenia mocy 220 kV 
wraz z transformatorem blokowym i transfor-
matorem potrzeb własnych bloku. 
Przeprowadzone komputerowe obliczenia 
symulacyjne [4] wykazały, Ŝe w trakcie włącze-
nia nieobciąŜonego transformatora blokowego 
wraz z linią przesyłową 220 kV i trans-
formatorem potrzeb własnych bloku do systemu 
elektroenergetycznego, na zaciskach uzwojeń 
strony pierwotnej 220 kV transformatora 
blokowego moŜe wystąpić przepięcie (Rys. 3) 
o wartości ok. 1,9 UN1. Przeprowadzone 
pomiary na bloku energetycznym potwierdziły 
występowanie wewnętrznych przepięć 
łączeniowych na uzwojeniach transformatora 
blokowego.  
 

 
 

Rys.3. Obliczeniowe napięcia na zaciskach 
uzwojeń fazowych strony pierwotnej 220 kV  
transformatora blokowego w trakcie procedury 
włączenia do systemu elektroenergetycznego  

4. Uszkodzenia transformatorów 
sieciowych  

W krajowej energetyce pracuje duŜa populacja 
transformatorów sieciowych z długoletnim 
okresem eksploatacji. Ta grupa transformatorów 
charakteryzuje się stosunkowo duŜym 
zagroŜeniem awaryjnym. W jednostkach tych 
występują głównie problemy eksploatacyjne 
związane z zawilgoceniem, zestarzeniem 
izolacji oraz stanem technicznym przepustów 
izolatorowych. 
Statystyka awarii transformatorów sieciowych 
zainstalowanych w krajowym systemie 
elektroenergetycznym pozwala stwierdzić, Ŝe 
główne przyczyny ich uszkodzeń to:  

- zwarcia zwojowe w uzwojeniach w wyniku 
procesu zestarzenia izolacji zwojowej,   

- uszkodzenia przepustów izolatorowych 
i ich połączeń elastycznych z wyprowa-
dzeniem fazowym uzwojenia, 

- uszkodzenie podobciąŜeniowego przełą-
cznika zaczepów,  

- zwarcia blach w obwodzie magnetycznym, 
- obniŜenie parametrów eksploatacyjnych 

oleju np. w wyniku zawilgocenia.   
W ostatnim okresie w krajowym systemie 
elektroenergetycznym doszło do kilku awarii 
transformatorów sieciowych spowodowanych 
uszkodzeniem przepustów izolatorowych. 
Awaria transformatora sieciowego o mocy 
250 MVA i napięciu znamionowym 400/110 kV 
została spowodowane przebiciem doziemnym  
w części kondensatorowej izolatora przepu-
stowego fazy „B” strony 400 kV.  
 

 
 

Rys.4. PoŜar transformatora w wyniku eksplozji 
przepustu izolatorowego strony 400 kV  

W początkowym okresie awarii poŜar 
transformatora (rys. 4) był wynikiem zapalenia 
się wyciekającego oleju z konserwatora przełą-
cznika zaczepów poprzez uszkodzony szklany 
olejowskaz, który został rozbity przez kawałek 
porcelany z eksplodującego przepustu izolato-
rowego. W trakcie rozwoju poŜaru nastąpiło 
dalsze rozszczelnienie kadzi i wypływ oleju 
poprzez uszkodzone chłodnice, w wyniku 
uszkodzenia rurek i kolektorów chłodnic. 
Bardzo duŜy zakres uszkodzeń transformatora 
sieciowego w wyniku powstałej awarii został 
spowodowany głównie rozległym i długo-
trwałym poŜarem (rys. 5 i rys. 6). Uszkodzony 
przepust izolatorowy strony 400 kV 
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transformatora 250 MVA miał bardzo długi 
okres eksploatacji. NaleŜy podkreślić, Ŝe 
analogiczna eksplozja przepustu izolatorowego 
fazy „A” strony 400 kV tego samego 
transformatora kilka lat temu skutkowała tylko 
rozerwaniem głowicy przepustu.  
 

 
Rys.5. Uszkodzone w wyniku eksplozji i poŜaru 
przepusty izolatorowe strony 400 kV 
transformatora   
 

 
Rys.6. Stanowisko pracy transformatora po 
eksplozji przepustu izolatorowego strony 400 kV 
i poŜarze transformatora  

Na rysunku 6 przedstawiono uszkodzenia 
autotransformatora 160 MVA wywołane 
eksplozją przepustu izolatorowego strony 
220 kV fazy L2 i powstaniem poŜaru na 
powierzchni kadzi od palącego się oleju. 
Porcelanowe elementy eksplodującego izolatora 
przepustowego doprowadziły do uszkodzeń 
mechanicznych porcelany izolatorów 

przepustowych pozostałych faz strony 220 kV i 
110 kV oraz uszkodzenia osprzętu i lokalnego 
opalenia powierzchni kadzi autotransformatora. 
Zakres uszkodzeń był stosunkowo nieduŜy, 
poniewaŜ szybka interwencja straŜy poŜarnej 
pozwoliła na ugaszenie poŜaru.  
 

 
Rys.7. Uszkodzony w wyniku eksplozji przepustu 
izolatorowego strony 220 kV autotransformator 
160 MVA  

W świetle przedstawionych zdarzeń i faktu 
długotrwałego okresu eksploatacji przepustów 
izolatorowych zabudowanych w transfor-
matorach sieciowych, celowym jest zwiększenie 
częstości badań izolatorów przepustowych oraz 
poszerzenie zakresu ich badań np. o pomiary 
termowizyjne, analizę próbki oleju pobranego  
z przepustu izolatorowego, spektroskopię 
dielektryczną  w dziedzinie częstotliwości 
(FDS). Odpowiednie zalecenia i procedury są 
na etapie opracowania przez Energopomiar-
Elektryka Sp. z o.o. Gliwice [1].  
PSE Operator S.A. eksploatujący duŜą 
populację transformatorów w systemie 
elektroenergetycznym prowadzi we współ-
pracy z krajową jednostką badawczą prace nad 
wprowadzeniem nowych metod diagno-
stycznych przydatnych dla oceny stanu 
technicznego izolatorów przepustowych oraz 
wypracowania wiarygodnych kryteriów ich 
oceny [2]. Mając na uwadze potencjalne 
katastrofalne skutki uszkodzenia izolatora 
przepustowego w osłonie porcelanowej 
napełnionego olejem PSE Operator S.A. 
zaczyna instalować w transformatorach 
sieciowych przepusty izolatorowe suche  
w osłonie kompozytowej, tj. ze szkła epoksy-
dowego pokrytego gumą silikonową (tzw.dry-
type, inaczej ERIP). Przepusty te nie stwarzają 
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duŜego zagroŜenia poŜarowego ze względu na 
brak oleju, a poza tym są znacznie lŜejsze od 
przepustów porcelanowych.  

5.  Podsumowanie  
Transformator duŜej mocy stanowi waŜny  
i kosztowny element systemu elektro-
energetycznego. Kontrola stanu technicznego 
transformatora prowadzi do wzrostu jego 
dyspozycyjności w systemie elektroenerge-
tycznym. Ma to szczególne znaczenie w chwili 
obecnej, gdy mechanizmy gospodarki wolno-
rynkowej dąŜą często do wydłuŜenia czasu 
eksploatacji zainstalowanych transformatorów. 
Przedstawione przykłady uszkodzeń transfor-
matorów blokowych i sieciowych pozwalają 
podkreślić rolę i znaczenie badań oraz procedur 
diagnostycznych w utrzymaniu dobrego stanu 
technicznego i wysokiej dyspozycyjności 
transformatorów.  

Literatura  
[1] Buchacz J., Szymański Zb., Warczyński P.: Wybrane 
metody diagnostyki stanu technicznego izolatorów 
przepustowych z izolacją papierowo-olejową. Konferencja 
Naukowo-Techniczna – Zarządzanie Eksploatacją 
Transformatorów, Wisła-Jawornik, ss. 143-156, 2010.  
[2] Figura M., Mański P.: Izolatory przepustowe duŜych 
transformatorów sieciowych. Doświadczenia 
eksploatacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie populacją 
izolatorów. Konferencja Naukowo-Techniczna – 
Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów, Wisła-
Jawornik, ss. 105-120, 2010.  

[3] Kapinos J.: Evaluation of technical condition of power 
transformer. XII International Symposium on Electric 
Machinery in Prague. ISEM 2004.  
[4] Kapinos J.: Diagnostics of operation damages of power 
transformers. XIV International Symposium on Electric 
Machinery in Prague. ISEM 2006.  
[5] Olech W., Pawłowski D.: Diagnostyka techniczna  
w zarządzaniu eksploatacją transformatorów 
wykazujących usterki i uszkodzenia. Materiały 
Konferencyjne – XIV Konferencja Energetyki, Zamek 
KsiąŜ 2005.  
[6] Praca zbiorowa: Ramowa Instrukcja Eksploatacji 
Transformatorów. Energopomiar - Elektryka, Gliwice, 
2001.  
[7] Rıdel W., Wılm G.: Chromatografia gazowa. PWN 
Warszawa, 1992.  
[8] Zakrzewski K.: Transformatory największych mocy  
i napięć - problematyka technologiczna i badawcza. 
Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne,  Nr 83/2009, 
ss. 1-13, BOBRME Komel.  

Autor 
Dr inŜ. Jan Kapinos 
e-mail: jan.kapinos@polsl.pl 
Politechnika Śląska,  
Instytut Elektrotechniki i Informatyki, 
Zakład Maszyn Elektrycznych i InŜynierii 
Elektrycznej w Transporcie, 
ul. Akademicka 10a, 44-100 Gliwice, 
tel.: 32-237-14-47 

Recenzent  
Prof. dr hab. inŜ. Kazimierz Zakrzewski 

 

 


