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i współczesne elementy zarządzania 
majątkiem sieciowym

Waldemar Skomudek1), Marek Szrot2)

Oddziaływanie inwestycji w elektroenergetyce na zdolność 
transformacji energii elektrycznej

Influence of investments in power industry on electric energy transformability

Rozwój Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest 
podstawowym wyzwaniem, jakie stoi przed operatorami sieci 
elektroenergetycznych. W ciągu minionych kilkunastu lat je-

steśmy świadkami i współuczestnikami procesu transformacji 
gospodarczej, która swą dynamiką dotknęła również podsek-
tor elektroenergetyczny [7]. Wyzwolony wskutek przemian go-
spodarczych rynek konkurencyjny ujawnia na bieżąco miejsca 
występowania ograniczeń sieciowych i możliwości przyłączenio-
wych w systemie elektroenergetycznym. Tym samym wskazuje 
miejsca wymagające doinwestowania [2 - 5]. 
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Szanowni Czytelnicy,

Rozwój i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych ma podstawowe znaczenie zarówno dla rozwoju kraju jak i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 

energii elektrycznej. Jest to szczególnie ważne, jeśli uwzględni się fakty, a mianowicie starzejące się i niedoinwestowane sieci, czego skutkiem jest postępujące 

obniżenie stanu technicznego linii, stacji i urządzeń elektroenergetycznych. 

Polscy operatorzy sieci oraz dystrybutorzy energii elektrycznej muszą sprostać wyzwaniom wynikającym nie tylko ze spodziewanego wzrostu  zapotrzebowania 

na energię elektryczną, lecz także z faktu, że przeważający udział w polskim PKB produkcji małych i średnich firm oraz wzrost konsumpcji przez odbiorców komunal-

nych spowodował również alokację i rozproszenie popytu. Obserwuje się również tendencję do budowy małych i odnawialnych źródeł energii o rozproszonej lokalizacji. 

Wszystkie te czynniki są poważnym wyzwaniem dla zarządów spółek oraz służb inwestycyjno-eksploatacyjnych. Na te czysto techniczne zagadnienia silnie 

oddziałuje także sfera administracyjno-ekonomiczna i wzrastająca konkurencja. Wśród analityków rynku energetycznego panuje powszechna opinia, że podoła-

nie tym wyzwaniom, oprócz oczywistego zaangażowania finansowego, wymaga również głębokiej zmiany tradycyjnych zachowań i przyzwyczajeń, zwłaszcza 

w sferze zarządzania majątkiem sieciowym oraz operowania przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej. Wydaje się przy tym, że istnieje obiektywna konieczność 

wprowadzenia elementów inteligentnego zarządzania siecią (rozwiązania z obszaru tzw. smart grid). 

Kierując się powyższymi przesłankami firma Energo-Complex wraz z redakcją miesięcznika Energetyka zainicjowały wspólnie publikację cyklu artykułów po-

święconych tym ważnym i aktualnym zagadnieniom. Chcemy przy tym zwrócić uwagę głównie na omówienie tendencji rozwojowych oraz ich skutków dla funkcjo-

nowania spółek dystrybucyjnych, a także na elementy inteligentnego zarządzania majątkiem sieciowym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych. 

Jesteśmy bowiem przekonani, że o ile poglądy na strategiczne kierunki rozwoju są w wystarczający sposób komentowane w środowisku inżynierskim i eksperckim, 

to niewątpliwie wciąż odczuwa się brak prezentacji praktycznych sposobów ich realizacji. A przecież w procesie tych przeobrażeń jakość decyzji techniczno-ekono-

micznych podejmowanych przez kierownictwa spółek będzie czynnikiem decydującym o ich powodzeniu. Uważamy, że w tym istotnym obszarze brakuje publikacji 

prezentujących nowe idee czy też rozwiązania techniczno-ekonomiczne o dużych możliwościach bezpośredniej aplikacji. Dlatego też w cyklu publikacji różnych 

Autorów chcemy przedstawić rodzime, wynikające z doświadczeń polskiej energetyki, propozycje i rozwiązania w zakresie m.in. wykorzystania elementów „smart 

grid” w zarządzaniu majątkiem sieciowym. A oto tytuły proponowanych publikacji:

1. Oddziaływanie inwestycji w elektroenergetyce na zdolność transformacji energii elektrycznej 

2. Gospodarka transformatorami mocy prowadzona w oparciu o system TrafoGrade

3. Smart TrafoGrade – inteligentny standard eksploatacji transformatorów

4. Ocena stanu izolacji przepustów transformatorów mocy w eksploatacji

5. Nowoczesne metody diagnostyki izolacji przepustów transformatorów mocy

Zdajemy sobie sprawę, że wiele z propozycji zawartych we wzmiankowanych artykułach może mieć charakter dyskusyjny. Czekamy więc także na głosy Czytelników.

Tomasz E. Kołakowski                  Marek Szrot    

  Miesięcznik Energetyka          Energo–Complex
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na energię elektryczną odsłania wieloletnie zaległości występu-
jące w ich doinwestowywaniu.

Analiza danych statystycznych charakteryzujących rynek ener-
gii elektrycznej na tle tempa wzrostu gospodarczego określanego 
wskaźnikiem PKB wskazuje na to, że krajowe zużycie energii elek-
trycznej w ciągu ostatnich kilku lat ma stałą tendencję wzrostową, 
jedynie czasowo spowolnioną kryzysem z końca roku 2009. Obecne 
krajowe zużycie energii elektrycznej jest na poziomie zużycia w roku 
2008. Jednak odnotowana  konsumpcja energii elektrycznej w roku 
2010 r. jest o ponad 4% wyższa od roku poprzedniego. I choć ostat-
nie dwa lata przyniosły polskiej elektroenergetyce istotne zmniejsze-
nie konsumpcji paliw i  energii elektrycznej, głównie wynikające z kry-
zysu finansowego świata, to jednak ten bieżący wzrost należy przyjąć 
jako wyraźny sygnał ożywienia gospodarczego kraju. 

Uwzględniając obecną i prognozowaną tendencję do wzro-
stu PKB3), w roku 2030 zapotrzebowanie na energię elektryczną 
brutto, przy założeniu jednoczesnego obniżenia energochłonności 
gospodarki, osiągnie poziom ok. 200 TWh (w roku 2009 krajowe 
zużycie energii elektrycznej wyniosło prawie 155 TWh). 

Należy podkreślić, że krajowy potencjał wytwórczy charak-
teryzuje średnia wieku równa prawie 30 lat (przyjmując efektywny 
okres życia bloków węglowych 40-45 lat), a w zakresie sieci elek-
troenergetycznych przesyłowych i dystrybucyjnych stopień dekapi-
talizacji majątku zawiera się w przedziale od 45 do 65%. Dane te 
odsłaniają ogromną lukę mocy w systemie elektroenergetycznym 
(szacuje się, że w okresie lat 2011-2020 konieczne jest przekaza-
nie do eksploatacji rocznie ok. 1,2-1,5 GW nowych mocy). Również 
w tym samym okresie, tylko w sieci przesyłowej, powinien nastąpić 
przyrost długości linii przesyłowych o około 2000 km. Zbilansowa-
na, prawdopodobna wartość inwestycji w rozważanym okresie, 
zarówno rozwojowych jak i odtworzeniowych w podsektorze elek-
troenergetycznym, może znacząco przekroczyć poziom 120 mld zł. 
Skala zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych nie może jednak 
doprowadzić do ograniczenia lub zaniechania prowadzenia za-
biegów eksploatacyjnych czy też zabiegów profilaktycznych wyni-
kających z zaawansowanych metod badawczo-diagnostycznych 
obejmujących istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną, która 
obecnie jeszcze spełnia oczekiwania naszej gospodarki.

Rys. 1. Struktura wiekowa wybranych elementów krajowej sieci elektroenergetycznej wraz z krzywą  
określającą tendencję wiekową powyżej 30 lat (linia czerwona)
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3) Dane według McKinsey & Company [4], Globar Insight, ARE. 

Prowadzenie w tych warunkach rozwoju sieci przesyłowej 
i dystrybucyjnej wymaga szczegółowej identyfikacji potrzeb w za-
kresie nowych inwestycji i modernizacji istniejącej infrastruktury sie-
ciowej. Planowanie rozwoju sieci musi być ukierunkowane na utrzy-
manie długoterminowego bezpieczeństwa elektroenergetycznego, 
które można osiągnąć jedynie poprzez zrównoważony rozwój tej 
infrastruktury. Wyznacznikiem tego procesu jest zapotrzebowanie 
odbiorców na energię elektryczną, pochodzącą ze źródeł krajowych 
oraz zagranicznych, a więc stymulującą rozwój sieci wewnętrznych 
i połączeń międzysystemowych z krajami sąsiednimi.

Niezbędna modyfikacja procesu planowania strategicznego 
i operacyjnego, wynikająca zarówno z wielu uwarunkowań usta-
wowych, jak i tych, które nałożył na Polskę tzw. pakiet energe-
tyczno-klimatyczny, powinna doprowadzić do  skoordynowania 
 zamierzeń inwestycyjnych operatorów sieci elektroenergetycz-
nych oraz wszystkich użytkowników systemu przesyłowego i dys-
trybucyjnego. Koordynacja, a nawet integracja procesu rozwoju 
infrastruktury sieciowej powinna doprowadzić do jej optymalizacji 
zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technicznym. 

Istotnym elementem prowadzonych działań inwestycyjnych 
jest wykorzystanie postępu technicznego i technologicznego, 
który w sytuacji nieustannego wzrostu wymagań odbiorców 
energii elektrycznej może być podstawowym wsparciem przy-
stosowania eksploatowanych systemów, w tym również infra-
struktury sieciowej, do zmiennych uwarunkowań otoczenia. 

Stan obecny i perspektywa rozwoju  
– charakterystyka ogólna

W ostatnich kilku latach nie brakuje publikacji, wystąpień 
w mediach oraz podczas konferencji poświęconych zagadnie-
niom lokalnego i ogólnokrajowego bezpieczeństwa energetycz-
nego, poruszających obecne i przyszłe potrzeby przyłączania 
podmiotów do sieci elektroenergetycznych oraz sygnalizują-
cych pilne potrzeby rozwoju i modernizacji istniejącej elektro-
energetycznej infrastruktury sieciowej [3, 8, 9]. Dzieje się tak nie 
bez przyczyny. Wszelkie analizy struktury wiekowej najważniej-
szych elementów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej ujawniają 
znaczącą ich dekapitalizację (rys. 1). Tym samym koniecz-
ność bieżącego zaspokojenia wzrastającego zapotrzebowania 
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Zatem, w obecnym nurcie potrzeb inwestycyjnych mamy 
do czynienia z realnym ryzykiem niezrealizowania wszystkich 
 niezbędnych zamierzeń inwestycyjnych, tym samym ogromne-
go znaczenia nabiera dzisiaj konieczność podejmowania działań 
profilaktycznych (zapobiegawczych), umożliwiających utrzyma-
nie sprawności technicznej urządzeń i ich elementów na pozio-
mie zgodnym z wymogami prawa i akceptowanym przez odbior-
ców energii elektrycznej.

Wzrost zdolności transformacji energii 
elektrycznej w systemie

Jednym z podstawowych procesów w działalności operator-
skiej jest planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej [6, 10]. Pro-
ces ten ma na celu definiowanie celów planistycznych oraz określe-
nie skutecznych i adekwatnych do przyszłych warunków działania, 
środków ich osiągania. Swoim zakresem powinien obejmować 
przede wszystkim perspektywę wieloletnią budowy, rozbudowy 
i modernizacji elementów sieci w sposób gwarantujący przede 
wszystkim osiągnięcie celów polityki energetycznej państwa. 

Dominujące znaczenie w procesie planistycznym mają 
cele związane z zaspokojeniem wzrastającego zapotrzebowa-
nia na energię elektryczną odbiorców końcowych, czyli dążenie 
do utrzymania równowagi w zakresie popytu i podaży na energię 
elektryczną i zabezpieczenie pewności pracy sieci w warunkach 
niepewności kierunków rozwoju krajowej generacji. Tym samym, 
określone priorytety wskazują na konieczność zachowania racjo-
nalności w angażowaniu środków finansowych oraz wytyczają 
kierunki ich alokacji w obszarze zamierzeń inwestycyjnych. Struk-
tura planowanych do poniesienia nakładów w okresie najbliższych 
10 lat będzie więc dążeniem do zaspokojenia potrzeb w zakresie 
przyłączania nowych odbiorców, zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy sieci, wyprowadzenia mocy ze źródeł energii elektrycznej 
oraz rozwoju funkcji połączeń międzysystemowych.

Bardzo ważnym elementem tak szeroko rozumianego proce-
su inwestycyjnego zaimplementowanego do krajowego systemu 
elektroenergetycznego jest zapewnienie spójności rozwoju sieci 
przesyłowej i dystrybucyjnej. Ma to szczególne znaczenie w przy-
padku elementów pracujących w sieci zamkniętej na poziomach 
napięć 110 kV, 220 kV i 400 kV. Działanie takie ma przede wszyst-
kim doprowadzić do ograniczenia funkcji przesyłowych pełnio-
nych w wielu obszarach systemu przez sieć o napięciu 110 kV.

Przy definiowaniu potrzeb rozbudowy krajowej sieci elek-
troenergetycznej podstawowym, technicznym kryterium wyboru 
zamierzeń inwestycyjnych jest zachowanie, tzw. reguły (n-1)4). 
Kryterium ekonomicznym tego procesu (z wyłączeniem inwe-
stycji zapewniających bezpieczeństwo energetyczne) jest uzy-
skanie efektu finansowego, w którym zdyskontowane koszty 
rozwoju i eksploatacji dodatkowych zdolności przesyłowych nie 
przewyższają związanych z tymi przedsięwzięciami korzyści. 

Stąd  planowanie rozwoju sieci musi uwzględniać szereg uwa-
runkowań, będących pochodną przede wszystkim postępujące-
go rozwoju gospodarczego kraju. Wymaga również uwzględnie-
nia regulacji o strategicznym znaczeniu stawianych energetyce 
przez krajowe jednostki decyzyjne i parlament europejski. Pla-
nowanie jest działalnością wymagającą ciągłego doskonalenia 
i dużej wrażliwości na czynniki wpływające na wskaźniki makro-
ekonomiczne przyjęte przy tworzeniu planów.

Przykładem takich działań jest proces planowania rozwo-
ju sieci przesyłowej, który doprowadził do opracowania dwóch 
bardzo ważnych dokumentów planistycznych, tj. planu rozwoju 
sieci przesyłowej – obejmującego horyzont czasu do roku 2025 
i planu zamierzeń inwestycyjnych, który uwzględnia zamierze-
nia inwestycyjne do roku 2017 [10]. W obu dokumentach pla-
nistycznych uwzględniono potrzeby systemu wynikające przede 
wszystkim z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
energii i wyprowadzenia mocy z jednostek wytwórczych kon-
wencjonalnych, OZE5) i przyszłych jądrowych. 

Wykonana dla potrzeb planistycznych analiza pracy systemu 
elektroenergetycznego przesyłowego i dystrybucyjnego, w któ-
rej uwzględniono przyszłe inwestycje, umożliwiła nadanie tym 
 zamierzeniom odpowiednich priorytetów. Przyjęcie takiego po-
stępowania na etapie opracowania planów pozwoliło opracować 
dokumenty, które uwzględniają pilność potrzeb, przy jednoczesnej 
koordynacji zadań pod względem merytorycznym, polegającym 
na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do ich realizacji oraz 
organizacyjnym, polegającym na opracowaniu harmonogramów 
realizacyjnych. W tym przypadku szczególne znaczenie ma zhar-
monizowanie działań inwestycyjnych z uwarunkowaniami pracy 
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Mając na uwadze szereg uwarunkowań determinujących 
konieczność wykonania zidentyfikowanych potrzeb sieciowych 
oszacowano w wariancie minimalnym6) tego dokumentu plani-
stycznego, że zrealizowanie zadań inwestycyjnych spowoduje 
przyrost długości linii o napięciu znamionowym 400 kV o ok. 
2140 km. Jednocześnie o ok. 250 km ulegnie zmniejszeniu 
łączna długość linii o napięciu znamionowym 220 kV. Spadek 
długości linii o tym napięciu będzie tendencją trwałą w procesie 
rozwoju sieci przesyłowych, gdyż wiąże się to ze złym stanem 
technicznym tej infrastruktury i uzasadnionymi przesłankami 
przesyłu energii elektrycznej na znacznie wyższych poziomach 
napięcia, tj. 400 kV, 750 kV, 1000 kV. Obszary kraju, w których 
powinno wystąpić największe zaangażowanie inwestycyjne ope-
ratora sieci przesyłowej – i dystrybucyjnych również – ilustruje 
schemat przedstawiony na rysunku 2.

Zrealizowana, na podstawie założeń planistycznych, rozbu-
dowa sieci elektroenergetycznych przyczyni się przede wszystkim 
do przyrostu zdolności przesyłowych sieci. Konsekwencją tego 
będzie konieczność zwiększenia możliwości transformacji energii 
elektrycznej w systemie poprzez budowę nowych i modernizację 
istniejących stacji transformatorowych [11]. A efektem końcowym 
wszystkich podejmowanych działań będzie stworzenie warunków 
dla bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego. 

4) Zachowanie tej reguły sprawia, że w przypadku wyłączenia dowolnego, 
pojedynczego elementu systemu elektroenergetycznego (np. jednego toru 
linii, transformatora, sekcji szyn zbiorczych lub bloku energetycznego) nie 
zostaną przekroczone dopuszczalne parametry obciążeniowe i napięciowe 
żadnego z jej elementów i nie wystąpi zagrożenie stabilności pracy. Rozwi-
janie sieci według reguły (n-1) poprawia jej elastyczność działania i wzmac-
nia odporność na zakłócenia zewnętrzne.

5) Odnawialne Źródła Energii.
6) Wariant minimalny jest scenariuszem planu opartym na zobowiązaniach 

operatora sieci przesyłowej odnoszących się do obowiązku zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, uwzględniającym dzisiejsze bariery 
prawne występujące przy realizacji inwestycji.
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Z analizy dokumentów planistycznych opracowanych dla 
sieci przesyłowych (rys. 3), ale uzgadnianych pod względem po-
trzeb z każdym krajowym operatorem systemu dystrybucyjnego 
wynika m.in., że w latach 2011 – 2017 można spodziewać się 
przyrostu zdolności transformacji mocy: 
•	 o	ok.	2360	MVA	na	styku	sieci	o	napięciach	znamionowych	

220 kV i 110 kV,
•	 o	ok.	12	930	MVA	styku	sieci	o	napięciach	znamionowych	

400 kV i 110 kV,
•	 o	ok.	5000	MVA	na	styku	sieci	o	napięciach	znamionowych	

400 kV i 220 kV.
W zaplanowanym procesie inwestycyjnym na uwagę zasłu-

guje również fakt, iż znaczący udział przyrostu zdolności trans-
formacji wystąpi na poziomie napięć 400 kV i 110 kV (rys. 4). Jest 
to skutkiem ograniczenia rozwoju sieci o napięciu znamionowym 
220 kV i stopniowego zastępowania jej elementami sieci o napię-
ciu znamionowym 400 kV. Według założeń planistycznych jest to 
ponad dwukrotny wzrost rzeczowego zaangażowania w tej gru-
pie zadań inwestycyjnych. 

Poza procesem inwestycyjnym na szczególną uwagę za-
sługuje eksploatacja istniejącego majątku sieciowego. Praktyka 
już wielokrotnie wykazała, że jedynie łączne planowanie i reali-
zacja zamierzeń w obszarze gospodarki eksploatacyjno-remon-
towo-inwestycyjnej jest gwarancją bieżącego bezpieczeństwa 
energetycznego. 

Utrzymanie właściwego stanu technicznego eksploatowa-
nego majątku ma bezpośredni związek z problematyką docho-
wania standardów jakości energii elektrycznej i obsługi klientów. 
W tym zakresie zasadniczą role odgrywają zaawansowane me-
tody diagnostyczne. 

W przypadku transformatorów, których rola w systemie 
jest jedną z najważniejszych, bieżąca identyfikacja ich stanu 
i stanu ich podzespołów to przede wszystkim wysokospecja-
lizowane działania badawczo-diagnostyczne umożliwiające 
wczesne wykrycie defektów w izolacji lub w części aktywnej 
transformatora, to również spektroskopia, identyfikacja zawil-
gocenia oraz osadów na izolacji, diagnostyka przepustów, po-
miary termowizyjne i inne działania.

Rys. 2. Schemat sieci przesyłowej w Polsce z wybranymi obszarami planowanych inwestycji sieciowych [10]

Rozbudiwa sieci o napięciu 
znamionowym 220 kV

Rozbudiwa sieci o napięciu 
znamionowym 400 kV
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i  izolacji z zastosowaniem metod polaryzacyjnych oraz diagno-
stykę odkształceń i uszkodzeń uzwojeń, pomiary termowizyjne 
i inne działania. 

Informacje uzyskane w wyniku zastosowania takich metod 
badawczo-diagnostycznych i monitorujących są dobrym narzę-
dziem do prowadzenia kompleksowej oceny stanu technicznego 
transformatora.

Obecnie, nowoczesne metody zarządzania transformatora-
mi opierają się na czterech funkcjach:
•	 pomiarowej,	odzwierciedlającej	bieżący	stan	transformato-

ra (pomiary w czasie rzeczywistym służące do ciągłej akwi-
zycji danych, zarówno analogowych, jak i cyfrowych),

•	 decyzyjno-diagnostycznej,	realizowanej	w	formie	bieżących	
diagnoz stawianych na podstawie zaawansowanych analiz 
modeli matematycznych procesów degradacji, długotrwałe-
go prognozowania obciążenia i operacyjnego wyznaczania 
dopuszczalnego obciążenia,

•	 gromadzenia	danych,	czyli	 tworzenia	hurtowni	danych	 (ro-
bocza baza danych systemu elektroenergetycznego, bazy 
danych „on-line” i „off-line” oraz danych historycznych, na 
podstawie których w czasie eksploatacji możliwe jest śle-
dzenie zmian stanu technicznego transformatora),

•	 sterowania	urządzeniami	pomocniczymi,	 takimi	 jak	pompy,	
wentylatory, przełączniki zaczepów.
Zazwyczaj akwizycja danych realizowana według określo-

nych funkcji obejmuje i inne urządzenia stacyjne, co pozwala na 
wielowarstwową prezentację obiektów elektroenergetycznych 
na dowolnej liczbie terminali, obsługę makiety dyspozytora, 
współpracę z dowolną siecią komputerową oraz ze standardo-
wymi systemami operacyjnymi.

Do grupy zaawansowanych systemów - które poza stan-
dardowymi funkcjami realizują także funkcje długoterminowe-
go prognozowania obciążenia transformatora, edycji różnych 
zestawień statystycznych oraz wizualizacji zmian i ich tenden-
cji o diagnozie stanu i przewidywanym okresie dalszej eks-
ploatacji oraz funkcje sygnalizowania koniecznych do wyko-
nania prac modernizacyjnych i konserwacyjno-remontowych 
- należy system TrafoGrade [1]. System ten wyróżnia budowa 
modułowa o nieskomplikowanej ogólnej strukturze organiza-
cyjnej (rys. 5).

Rys. 3. Ilustracja wzrostu zdolności transformacji w systemie 
przesyłowym wskutek podjęcia działań inwestycyjnych 

zaplanowanych do realizacji w latach 2010 – 2017

Rys. 4. Przewidywana zmiana wielkości transformacji na styku 
sieci o różnych napięciach znamionowych, wyrażona procentowym 

udziałem w zdolności transformacji ogółem dla danego roku

Rola diagnostyki  
transformatorów mocy  

w utrzymaniu standardów jakości  
energii elektrycznej

Prowadzenie podstawowych zabiegów eksploatacyjnych 
urządzeń elektroenergetycznych, wymaganych przepisami pra-
wa, ma na celu utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, 
gwarantującym bezawaryjną pracę całego systemu. Tradycyjne 
metody eksploatacji transformatorów opierają się na oględzinach 
zewnętrznych i na analizie informacji uzyskanych z czujników 
zainstalowanych na tych urządzeniach. Efektywność tak realizo-
wanego zabiegu jest na ogół ograniczona i pozwala jedynie na 
wykrycie podstawowych nieprawidłowości stanu technicznego 
tego elementu sieci, co można stwierdzić korzystając z następu-
jących informacji: 
•	 wskazań	temperatury,	
•	 zawartości	gazu	i/lub	wilgoci	w	oleju,	
•	 obecności	wyładowań	niezupełnych,	
•	 wartości	prądów	obciążenia,	
•	 wartości	napięcia	na	zaciskach	transformatora,	
•	 danych	dotyczących	pracy	podobciążeniowego	przełączni-

ka zaczepów. 
Uzyskiwane na bieżąco wyniki pomiarów są wykorzy-

stywane przy określaniu możliwości przeciążeń, czasu życia 
transformatorów, terminów przeglądów i wymian. Są więc źró-
dłem podstawowej wiedzy o procesie eksploatacji tej grupy 
urządzeń elektroenergetycznych. Wielokrotnie wiedza ta jest 
jednak niewystarczająca i jesteśmy zmuszeni sięgać po bar-
dziej zaawansowane techniki pomiarowe i metody oceny sta-
nu technicznego. 

Rozwiązaniem pozwalającym uzyskać zadowalające re-
zultaty procesu eksploatacji urządzeń sieciowych jest stosowa-
nie w praktyce szeroko rozumianej profilaktyki diagnostycznej 
opartej na metodach i rozwiązaniach, które są w stanie bar-
dzo precyzyjnie określić stan techniczny badanych urządzeń 
i umożliwiają wczesne wykrycie defektów w izolacji lub w czę-
ści aktywnej transformatora. Zaawansowane metody diagno-
styczne uwzględniają badania spektrometryczne, identyfikację 
zawilgocenia oraz osadów na izolacji, diagnostykę przepustów 
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 absorbowały większość generowanych w podsektorze środków 
finansowych. Wykorzystanie tych środków powinno przebiegać 
w sposób efektywny, z korzyścią w sferze technicznej i ekono-
micznej, a w programach finansowych ich alokacji obszar eks-
ploatacji majątku istniejącego powinien zajmować trwałą pozycję 
– w żadnym wypadku nie marginalną.
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Rys. 5. Struktura systemu TrafoGrade z wyszczególnionymi modułami funkcji badawczo-diagnostycznych 

Efektem kompleksowej, technicznej oceny wartości trans-
formatora, wykonanej za pomocą zaawansowanej diagnostyki 
systemu TrafoGrade, jest określenie poziomu niezawodności 
pracy transformatora, a w przypadku stwierdzenia przekroczenia 
dopuszczalnych wartości analizowanych wskaźników zapropo-
nowanie sposobu dalszego postępowania z badaną jednostką. 
Ponadto, uzyskanie danych wynikowych pochodzących z badań, 
zaawansowanej diagnostyki i prowadzonych analiz umożliwia 
sporządzenie szczegółowych planów bieżących i przyszłościo-
wych działań modernizacyjno–remontowych. Szczegółowa pre-
zentacja systemu TrafoGrade będzie tematem wiodącym jednej 
z następnych publikacji. 

Podsumowanie

Planowanie rozwoju sieci elektroenergetycznej wymaga 
wszechstronnej wiedzy technicznej i ekonomicznej o bieżą-
cym funkcjonowaniu systemu i o możliwych scenariuszach 
jego przyszłego rozwoju. Jednak w procesie planistycznym 
nie należy koncentrować się wyłącznie na nowych inwesty-
cjach. Racjonalna gospodarka istniejącą infrastrukturą sie-
ciową jest bardzo ważnym elementem utrzymania bieżącego 
bezpieczeństwa energetycznego. Należy spodziewać się, że 
wobec stwierdzenia znaczących potrzeb inwestycyjnych kra-
jowego systemu elektroenergetycznego, w najbliższych latach 
zaangażowanie operatorów sieci przesyłowej i dystrybucyj-
nych w proces utrzymania majątku będzie rosło. Ty samym 
wzrośnie zapotrzebowanie na wielofunkcyjne systemy badaw-
cze i diagnostyczne wyposażone w zaawansowane techniki 
pomiarów oraz dedykowane systemy gospodarki urządzenia-
mi. Wdrożenie takich rozwiązań, poza wieloma zaletami tech-
nicznymi, będzie również prowadziło do uzyskania wymier-
nych efektów ekonomicznych.

Wśród wielu urządzeń sieciowych na szczególną uwagę 
zasługują transformatory. W znacznym stopniu, to od ich spraw-
ności technicznej będzie zależała niezawodność pracy systemu 
elektroenergetycznego. Również tej grupie urządzeń będą dedy-
kowane zaawansowane technologie diagnostyczne oraz syste-
my kompleksowego zarządzania bazą informacji o nich. 

 Podsumowując należy stwierdzić, że w ciągu najbliższych 
kilkunastu lat inwestycje sieciowe w elektroenergetyce będą 
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