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Kiedy jeden z autorów niniejszego artykułu, Don Platts pra-
cował dla zakładu energetycznego, zakupił transformatory, które 
zostały dostarczone z „nietypowym” zaworem spustowym. Zamiast 
typowego zaworu grzybkowego o korpusie kulistym, dostarczono 
zawór kulowy. Podczas gdy załoga dokonała montażu i wypełnie-
nia olejem, zadał on pytanie o potencjalny problem, którego można 
było się spodziewać podczas pobierania próbek oleju poprzez ten 
zawór.	Pytanie	brzmiało:	Dokąd	ucieka	powietrze?

Przegląd standardów branżowych, wytycznych i instrukcji 
dotyczących pobierania próbek cieczy elektroizolacyjnych wy-
kazuje, że zbiorowa wiedza na temat odpowiedzi na to pytanie 
została zredukowana do jednego zalecenia – nie pobierać próbki 
ze zbiornika w warunkach podciśnienia. To zalecenie wydawało 
się być odpowiednie, gdyż przez ostatnie 80 lat nie natrafiono na 

przypadek pojedynczego przeskoku iskry lub awarii urządzenia 
pod napięciem z powodu pobierania próbek.

Niemniej jednak, pytanie pozostaje, a autorzy mieli okazję, 
aby podczas jednego ze spotkań branżowych je zadać i po dys-
kusji zgodzić się na przeprowadzenie badań w celu sprawdzenia, 
czego ciekawego można się tym temacie nauczyć.

Oczywistym niebezpieczeństwem dostania się pęcherza po-
wietrza do transformatora jest to, że pobieranie próbek odbywa się 
zwykle w trakcie pracy urządzenia. Zasilanie uzwojenia dolnego na-
pięcia, przewody, izolatory przepustowe, a być może podobciąże-
niowy przełącznik zaczepów będą w pobliżu ścieżki, którą pęcherz 
przepływa przez olej, gdy unosi się na jego powierzchnię.

Powszechnie stosowane praktyki pobierania próbek są 
przedstawione na rysunku 1.

Don Platts
Omicron Electronics Corp. USA

Dokąd ucieka powietrze? 
(jak pęcherzyki powietrza dostają się  

do kadzi transformatorów i jak temu zapobiegać)
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Rys. 1. Powszechnie stosowane praktyki pobierania próbek
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Przegląd typów zaworów

Zanim zostaną omówione kwestie związane z pobiera-
niem próbek lub instalowaniem sondy monitora, warto do-
konać przeglądu różnych zaworów, które były wykorzysty-
wane jako zawory spustowe transformatora (jak pokazano 
na rys. 2).

Zawór grzybkowy o korpusie kulistym

Zawór zapewnia ograniczoną ścieżkę przepływu, powodu-
jącą przepływ turbulentny. Można go stosować do regulowania 
natężenia przepływu cieczy, gdyż do jego pełnego otwarcia lub 
zamknięcia wymagane są wielokrotne obroty rączki. Ten rodzaj 
zaworu był wymagany przez normy IEEE aż do lat 1980. W te-
renie może być identyfikowany na podstawie wyglądu korpusu 
zaworu i wyczuwania niezwykłego, niejednorodnego kształtu 
występów w komorze zaworu (patrz rys. 3).

Zawór kulowy

Zawór ten może zapewnić „pełne otwarcie otworu” przez 
zawór w celu umożliwienia włożenia sondy. Ma możliwość przej-
ścia między położeniem w pełni otwartym a całkowicie zamknię-
tym przez obrót rączki o 90°. W terenie może być identyfikowany 
przez wygląd korpusu i wyczuwanie gładkiej powierzchnię kuli 
wewnątrz komory zaworu (patrz rys. 4).

Zawór zasuwowy

Zawór ten może zapewnić „pełne otwarcie otworu” w celu 
umożliwienia włożenia sondy przez zawór. Można go stosować 
do regulowania przepływu cieczy o niskim ciśnieniu, gdyż do 

Rys. 2. Zawory (od lewej): grzybkowy o korpusie kulistym,  
kulowy i zasuwowy; uwagę zwracają różnice w konstrukcji 

korpusów zaworów

Rys. 3. Przekroje zaworu grzybkowego o korpusie kulistym

Rys. 4. Działanie zaworu kulowego; stanowi go kula z otworem przelotowym; obraca się ona wokół pionowej osi  
umożliwiając przepływ, bądź blokując go 
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jego pełnego otwarcia lub zamknięcia wymagane są wielokrotne 
obroty rączki. W terenie może być identyfikowany przez wygląd 
korpusu zaworu i wyczuwanie niejednorodnego, ale stosunkowo 
płaskiego kształtu zasuwy, która służy jako urządzenie blokujące 
wewnątrz komory (patrz rys. 5).

Siły, których działania prowadzą 
do przedostawania się powietrza 

do transformatora

Uznaje się w przemyśle, że pobieranie próbek z transfor-
matora o ciśnieniu wewnętrznym niższym od ciśnienia atmos-
ferycznego (zwanym również podciśnieniem manometrycznym) 
może prowadzić do przedostawania się powietrza do wnętrza. 
Przyczyna tego jest prosta. Pamiętając, że ciśnienie jest równe 
sile na jednostkę powierzchni, siła wywierana przez powietrze 
na powierzchnię międzyfazową powietrze/ciecz będzie większa 
niż siła wywierana przez ciecz. Kiedy to się stanie, powietrze 
wejdzie.

W innym scenariuszu należy rozważyć, co dzieje się z po-
wietrzem, które jest uwięzione w korpusie zaworu, gdy zawór jest 
otwarty. Załóżmy, że w transformatorze jest nadciśnienie. Gdy 
zawór jest otwarty wydarzy się kilka rzeczy:
•	 przy	ciśnieniu	cieczy,	które	jest	większe	niż	ciśnienie	powie-

trza, ciecz będzie przepływać przez zawór;
•	 gdy	ciecz	zaczyna	poruszać	się	obok	przylgni	zaworu,	uwię-

zione powietrze zostanie sprężone;
•	 ze	względu	na	różnicę	gęstości	ciecz	będzie	się	przemiesz-

czać pod powietrzem;
•	 wskutek	 obecności	 cieczy	 pod	 powietrzem,	 powietrze	 zo-

staje poddane działaniu sił wyporu;
•	 powietrze,	które	nie	jest	już	dłużej	ograniczane	przylgnią	za-

woru wejdzie do transformatora.
Z przeglądu rysunków 6, 8 i 9 można zobaczyć, że każdy 

typ zaworu przedstawia inny stopień możliwości przedostawa-
nia się powietrza według tego scenariusza. Zawór kulowy traci 
ograniczenia przy przylgni zaworu w momencie jego otwarcia. 
Zawór zasuwowy traci ograniczenia przy przylgni zaworu w ta-
kim stopniu, w jakim zasuwa jest podniesiona. Zawór grzybkowy 
o korpusie kulistym wykorzystuje siły wyporu wywierane przez 
ciecz w celu utrzymania poziomu ograniczenia, gdy zawór jest 
w pełni otwarty.

W trzecim scenariuszu można rozważyć, co dzieje się z po-
wietrzem w korpusie zaworu w stosunku do przylgni zaworu. Za-
łóżmy przy tym, że transformator jest pod nadciśnieniem. Gdy 
zawór jest otwarty przebieg zdarzeń będzie następujący:
•	 wskutek	ciśnienia	cieczy,	które	 jest	większe	niż	powietrza,	

ciecz będzie przepływać przez zawór;
•	 gdy	 ciecz	 zaczyna	 poruszać	 się	 obok	 przylgni	 zaworu,	

powietrze nie będzie sprężane, lecz raczej przenoszone 
przez ciecz;

•	 ze	względu	na	różnicę	gęstości	ciecz	będzie	przemieszczać	
się pod powietrzem;

•	 gdy	ciecz	znajdzie	się	pod	powietrzem,	będzie	ono	poddane	
działaniu sił wyporu;

•	 pewna	 ilość	 tego	powietrza	może	zostać	uwięziona	w	kie-
szeniach;

•	 pozostała	 część	powietrza	 zostanie	wypchnięta	 z	 zaworu,	
jeżeli jakiekolwiek powietrze zostanie uwięzione przy przy-
lgni zaworu; może on podlegać zjawiskom z drugiego sce-
nariusza.

Rys. 5. Przekroje zaworu zasuwowego

Rys. 6. Zagrożenie w przypadku zastosowania zaworu kulowego 
jako zaworu spustowego transformatora

W przypadku zaworu kulowego kula z otworem przeloto-
wym znajduje się w środkowej części korpusu zaworu i obraca 
się wokół swojej pionowej osi, gdy porusza się rączką. Gdy kula 
zaczyna obracać się od swego położenia  zamkniętego w  kierunku 
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położenia otwartego, pojawia się mały otwór w kształcie soczewki 
(lub vesical pincis). Jest on ustawiony pionowo, tak aby umożliwić 
poruszanie się cieczy pionowo pod ciśnieniem i sprężanie powie-
trza w komorze zaworu, do czasu aż powietrze z tej przestrzeni 
przejdzie przez otwór z powrotem do transformatora.

pobierania próbek, powietrze w przestrzeni osiąga wystarczająco 
wysokie ciśnienie, aby przejść przez otwór do transformatora.

Grzybek zaworu osadzony jest w gnieździe zaworu w środ-
ku korpusu zaworu i przesuwa się w górę i w dół po swej osi 
pionowej, gdy rączka jest obracana. Gdy dysk zaworu podnosi 
się z położenia zamkniętego w kierunku położenia otwartego, 
powstaje mały otwór w gnieździe zaworu. Jest on ustawiony po-
ziomo, tak że umożliwia poruszanie się cieczy pod ciśnieniem 
i sprężanie powietrza w komorze zaworu. Gdy wylot zaworu jest 
zablokowany lub połączony z zamkniętym układem pobierania 
próbek, powietrze jest uwięzione w komorze zaworu i nie może 
poruszać się w dół przez otwór i z powrotem do transformatora. 
Gdy otwór jest nieograniczany, pewna część powietrza zostanie 
wypchnięta z wyjścia zaworu wraz z przepływem cieczy.

Testowanie teorii

Zarówno TJ|H2b jak i firma Omicron przeprowadziły ba-
dania z wykorzystaniem modeli kadzi transformatora, z różnymi 
zaworami zamontowanymi na modelach.

Została opracowana seria protokołów badań w celu odnie-
sienia się do poniżej wymienionych kwestii.
1. Czy powietrze wejdzie do kadzi przez otwór zaworu uszczel-

niony	oryginalnym	korkiem	do	rur	–	gdy	zawór	jest	otwarty?
2. Czy powietrze wejdzie do kadzi, gdy otwór zaworu jest za-

mknięty przez korek i otwór do pobierania próbek, ale nie 
ma ograniczenia w przewodach rurowych dołączonych do 
korka	do	pobierania	próbek?

3. Czy powietrze wejdzie do kadzi, gdy otwór zaworu jest za-
mknięty za pomocą drugiego zaworu w połączeniu do po-
bierania	próbek?	(patrz	rys.	10)?

4. Czy można bezpiecznie przeprowadzać badania przy nad-
ciśnieniu w kadzi transformatora stosując udokumentowane 
procedury?

5.	 Czy	ciśnienie	wewnątrz	kadzi	ma	wpływ	na	wyniki?
a)	 jeżeli	występuje	nadciśnienie	w	kadzi?
b)	 przy	podciśnieniu	w	kadzi	przy	zaworze?

6. Czy procedury, stosowane przy instalacji produktów monito-
ringu,	uniemożliwią	wejście	powietrza?

W przypadku zaworu zasuwowego zasuwa znajduje się 
w środkowej części korpusu zaworu i przesuwa się w górę i w dół 
wokół swej osi pionowej, gdy rączka jest obracana. Gdy zasuwa 
podnosi się ze swego położenia zamkniętego w kierunku położe-
nia otwartego, pojawia się mały otwór w podstawie komory zawo-
ru. Jest on ustawiony poziomo i umożliwia poruszanie się cieczy 
pod ciśnieniem i sprężanie powietrza w komorze zaworu. Gdy wy-
lot zaworu jest zablokowany lub połączony z zamkniętym układem 

Rys. 7. Kształt vesical pincis lub mandorla jest kształtem  
białej soczewki w tym schemacie

Rys. 8. Zagrożenie w przypadku zastosowania zaworu zasuwowego 
jako zaworu spustowego transformatora

Rys. 9. Ilustracje pracy zaworu grzybkowego o korpusie kulistym; minimalne zagrożenie stosowania zaworu grzybkowego z korpusem kulistym 
jako zaworu spustowego transformatora; sprężone powietrze (kolor żółty) unosi się nad cieczą (kolor pomarańczowy) w zaworze
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instalacja była pod obserwacją dotyczacą wnikania pęcherzy-
ków (patrz rys. 12). Rejestracji podlegały wszystkie pęcherzyki 
niezależnie od wielkości.

Eksperymentalne przygotowanie  
do pobierania próbek

Komora ciśnieniowa, która może być wypełniona cieczami 
i gazami została zbudowana dla celów badania różnych warun-
ków pobierania próbek (patrz rys. 11). Komora została wykonana 
w sposób umożliwiający przyłączenie do niej różnych typów za-
worów. Osprzęt u góry komory umożliwia podwyższanie ciśnie-
nia w komorze lub jego obniżanie.

Rys. 11. Komora testowa – TJ/H2b

Rys. 10. Zestaw do pobierania próbek używany przez niektóre 
zakłady energetyczne, z korkiem rurowym i reduktorem,  

małym zaworem kulowym, w celu kontroli przepływu przez rurkę 
i akcesoriami do podłączenia do rurek

Ciśnienie w komorze może być monitorowane za pomocą 
przyłączonych górnych i dolnych mierników ciśnienia. Jako ciecz 
do badań została wybrana woda, a jako gaz – powietrze.

Do każdego badania użyto indywidualny zawór spusto-
wy i indywidualną konfigurację urządzeń do pobierania próbek 
z komory. Ciśnienia manometryczne komory -100 kPa, -75 kPa, 
-50 kPa, 25 kPa, 0 kPa, 25 kPa, 50 kPa, 75 kPa, 100 kPa, 
125 kPa, 150 kPa i 175 kPa były stosowane podczas prób 
w każdym badaniu. Gdy próbka była pobierana za pomocą 
każdej kombinacji danego zaworu spustowego oraz konfigura-
cji urządzeń do pobierania próbek i ciśnienia w komorze, cała 

Rys. 12. Wynik z wnikaniem pęcherzyków

Tabela 1
Wyniki badań dla sytuacji, w której powietrze nie może uciec,  

jak na np. zawór zainstalowany z korkiem rurowym,  
albo zamknięty zawór w przewodzie rurowym do próbek

Efekt ograniczonej przestrzeni powietrznej  
przy zewnętrznej przylgni zaworu

ciśnienie w kadzi 
(manometryczne)

typ zaworu

zawór kulowy zawór zasuwowy

zawór 
grzybkowy 
z korpusem 

kulistym

-100 kPa pęcherzyki pęcherzyki pęcherzyki

-75 kPa pęcherzyki pęcherzyki pęcherzyki

-50 kPa pęcherzyki pęcherzyki pęcherzyki

-25 kPa pęcherzyki pęcherzyki pęcherzyki

0 kPa pęcherzyki pęcherzyki brak 
pęcherzyków

25 kPa pęcherzyki pęcherzyki brak 
pęcherzyków

50 kPa pęcherzyki pęcherzyki brak 
pęcherzyków

75 kPa pęcherzyki pęcherzyki brak 
pęcherzyków

100 kPa pęcherzyki pęcherzyki brak 
pęcherzyków

125 kPa pęcherzyki pęcherzyki brak 
pęcherzyków

150 kPa pęcherzyki pęcherzyki brak 
pęcherzyków

175 kPa pęcherzyki pęcherzyki brak 
pęcherzyków

W prezentowanych badaniach użyto trzy rodzaje za-
worów spustowych: zawory zasuwowe, zawory grzybkowe 
z korpusem kulistym i zawory kulowe. Różne konfiguracje 
urządzeń do pobierania próbek można zasadniczo podzielić 
na dwie grupy: sprzęt do pobierania próbek, który całkowicie 
zamyka przestrzeń powietrzną zewnętrzną dla przylgni zawo-
ru (ograniczony) oraz urządzenia do pobierania próbek, któ-
re nie zamykają przestrzeni powietrznej na zewnątrz przylgni 
zaworu (nieograniczony). Podsumowanie tych badań znajduje 
się w tabelach 1 i 2.
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Pobieranie próbek przy zamkniętym zaworze przy użyciu 
instalacji do poboru lub przewodach rurowych

Procedury pobierania próbek oleju lub instalacji systemu 
monitoringu mogą obejmować jeden lub więcej etapów, których 
wynikiem byłoby wtłaczane powietrze do kadzi transformatora. 
Jeśli obejmuje jakikolwiek etap wymagający otwarcia zaworu 
tam, gdzie jest to system zamknięty (lub po prostu korek rurowy) 
przyłączony do zewnętrznej strony zaworu, wówczas procedura 
może wymagać modyfikacji. Jak pokazano w tabeli, jedynym ty-
pem zaworu, który umożliwi takie działania bez wnikania pęche-
rzyków jest zawór grzybkowy z korpusem kulistym.

Obawy dotyczące typu zaworu

Jeżeli transformator posiada zawór kulowy lub zawór za-
suwowy jako zawór spustowy, który musi być stosowany do po-
bierania próbek, wówczas zachęcamy Państwa do uważnego 
przeglądu stosowanych procedur, aby upewnić się, że istnieje 
ścieżka do ucieczki powietrza, przy każdym otwarciu zaworu lub 
operowaniu częściowo otwartym zaworem. Jeśli zawór ten jest 
używany do produktu monitorowania, zachęcamy Państwa do 
uważnego zbadania instalacji oraz otrzymanych procedur. 

Jak wspomniano wcześniej, zawór grzybkowy z korpusem 
kulistym był standardowym typem zaworu spustowego aż do lat 
1980., do momentu, aż niektórzy klienci zaczęli pytać o konstruk-
cję zaworu z „pełnym otwarciem otworu” w celu dostosowania 
do podłączenia monitoringu. Wielu producentów nadal używa 
zaworu grzybkowego z korpusem kulistym jako standardowego 
zaworu spustowego. W efekcie, większość transformatorów eks-
ploatowanych obecnie nie będzie narażona na wnikanie powie-
trza w przypadku nadciśnienia wewnątrz kadzi.

System konserwacji oleju i jego wpływ 
na ciśnienie w kadzi

Z powyższych wyników badań wynika, że nie ma bezpiecz-
nego sposobu zapobiegania przedostawaniu się powietrza do 
transformatora, jeśli występuje podciśnienie w miejscu pobiera-
nia próbek. Dlatego musimy zająć się bardzo starannie tematem 
weryfikacji ciśnienia zbiornika. Aby to uczynić, musimy zdać so-
bie sprawę, że istnieją 3 różne systemy konserwacji oleju po-
wszechnie stosowane w przemyśle.
1. Szczelna konstrukcja kadzi posiada warstwę azotu nad ole-

jem transformatorowym. Jest on ściśliwy i zapewnia prze-
strzeń dla rozszerzania i kurczenia się oleju.

2. System azotu pod ciśnieniem, gdzie warstwa azotu jest 
uzupełniana z wysokociśnieniowej butli zasilającej. Poprzez 
reduktory będzie on utrzymywał ciśnienie azotu w wąskim 
zakresie około (+/-) 3-8 psi. Wartości te są nastawne i będą 
się różnić w zależności od operatora.

3. Trzecim jest konstrukcja konserwatora kadzi. Konserwator 
jest zamontowany powyżej głównej kadzi i wieżyczek izola-
torów oraz służy jako zbiornik nadmiarowy dla oleju. Główna 
kadź jest całkowicie wypełniona. Generalnie w konserwato-
rze do oddzielania oleju od tlenu i wilgoci w powietrzu za-
montowany jest worek z gumy lub przepona.

Ocena wyników badań

Pobieranie próbek w przypadku próżni lub podciśnienia 
w kadzi transformatora

Nie ma bezpiecznego sposobu pobierania próbek z transfor-
matora, gdy wewnątrz jest próżnia lub podciśnienie. Należy mieć 
pewność, aby potwierdzić nadciśnienie przed pobraniem próbek.

Badanie ciśnienia w przypadku próżni lub podciśnienie 
w kadzi transformatora

Większość procedur pobierania próbek obejmuje badanie 
w celu określenia, czy jest nadciśnienie w kadzi. Nasze wyniki 
badań wykazują, że będą one skuteczne, jeśli jest nadciśnienie. 
Jednakże, jeśli jest podciśnienie w kadzi przy zaworze, badanie 
ciśnienia może być katastrofalne. Proszę przyjrzeć się w tabe-
lach  przypadkom z  podciśnieniami -25 do -100 kPa.

Nie ma żadnego typu zaworu, który umożliwi bezpieczne 
otwarcie zaworu spustowego bez wejścia powietrza do kadzi 
transformatora.

Wniosek z tego jest taki, że nie należy przeprowadzać testu 
na nadciśnienie na transformatorze będącym pod napięciem, je-
żeli istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że będzie podci-
śnienie. Jeśli wiadomo, że nie ma żadnej możliwości zaistnienia 
podciśnienia, wówczas także nie ma potrzeby, aby przeprowa-
dzać kontrolę ciśnienia.

Tabela 2 
Wyniki dla sytuacji, w której powietrze może uciec,  

np. zawór bez korka rurowego albo bez zamkniętego zaworu 
w przewodzie rurowym do próbek

Efekt nieograniczonej przestrzeni powietrznej  
przy zewnętrznej przylgni zaworu

ciśnienie w kadzi 
(manometryczne)

typ zaworu

zawór kulowy zawór zasuwowy

zawór 
grzybkowy 
z korpusem 

kulistym

-100 kPa pęcherzyki pęcherzyki pęcherzyki

-75 kPa pęcherzyki pęcherzyki pęcherzyki

-50 kPa pęcherzyki pęcherzyki pęcherzyki

-25 kPa pęcherzyki pęcherzyki pęcherzyki

0 kPa brak 
pęcherzyków

brak 
pęcherzyków

brak 
pęcherzyków

25 kPa brak 
pęcherzyków

brak 
pęcherzyków

brak 
pęcherzyków

50 kPa brak 
pęcherzyków

brak 
pęcherzyków

brak 
pęcherzyków

75 kPa brak 
pęcherzyków

brak 
pęcherzyków

brak 
pęcherzyków

100 kPa brak 
pęcherzyków

brak 
pęcherzyków

brak 
pęcherzyków

125 kPa brak 
pęcherzyków

brak 
pęcherzyków

brak 
pęcherzyków

150 kPa brak 
pęcherzyków

brak 
pęcherzyków

brak 
pęcherzyków

175 kPa brak 
pęcherzyków

brak 
pęcherzyków

brak 
pęcherzyków



październik  2016 strona 611www.energetyka.eu

W konstrukcji konserwatora, jeżeli zawór do konserwato-
ra jest otwarty, a transformator działa normalnie, zawsze bę-
dzie statyczne ciśnienie w cieczy przy zaworze do pobierania 
próbek. Jest ono zależne od różnicy wysokości między mak-
symalnym poziomem oleju i zaworem. Jeśli jest obawa, że 
olej przepływa do i wypływa z konserwatora, który nie działa 
prawidłowo oraz że istnieje prawdopodobieństwo podciśnienia 
w zbiorniku głównym, wówczas zalecamy, aby nie podejmować 
się pobierania próbek.

W układzie azotu pod ciśnieniem istnieją alarmy wysokiego 
i niskiego ciśnienia oraz niskiego ciśnienia w zbiorniku zasilają-
cym azotu. Więc jeśli system nie jest w stanie alarmu, wówczas 
będzie małe ciśnienie nad olejem. Aby zdecydować, czy można 
bezpiecznie pobierać próbki, trzeba polegać na manometrach.

Jeśli nie ufają Państwo tym manometrom i regulatorom lub 
jeśli istnieje prawdopodobieństwo podciśnienia w głównej kadzi, 
zaleca się, aby nie podejmować się pobierania próbek.

W uszczelnionej konstrukcji zbiornika będzie zamontowany 
ciśnieniomierz/manometr próżniowy oraz odpowietrznik ciśnienio-
wy/próżniowy do regulowania ciśnienia wewnątrz kadzi w normal-
nych warunkach pracy. W celu zapewnienia bezpiecznego pobie-
rania próbek trzeba polegać na manometrach. Jeśli może istnieć 
prawdopodobieństwo podciśnienia w głównej kadzi, wówczas 
zaleca się, aby nie podejmować się pobierania próbki.

Niektórzy operatorzy transformatorów mogą zdecydować, 
po rozpoznaniu problemu, o zmodyfikowaniu swoich procedur 
biorąc pod uwagę fakt, że podciśnienie gazu mierzone nad ole-
jem nie zawsze oznacza podciśnienie na zaworze do pobierania 
próbek (patrz tab. 3). Na przykład, jeśli odczytują Państwo -2 psi 
na manometrze azotu i wiedzą, że to prawidłowe wskazanie, to 
mogliby Państwo spojrzeć na powyższą tabelę i stwierdzić, że dla 
dużego transformatora 18 ft. oleju, aby zapewnić ciśnienie przy 
zaworze, ciśnienie statyczne powinno wynosić 7.17 psi. Następ-
nie, mogliby Państwo wywnioskować, że rzeczywiste ciśnienie 
przy zaworze powinno wynosić 5,17 psi; wartość, która z pewno-
ścią byłaby bezpieczna dla pobierania próbek. Ponieważ istnieje 
ryzyko, że manometr nie jest kalibrowany, a niniejsza tabela jest 
niedokładna dla wielu temperatur roboczych, nie zalecamy tej 
praktyki, ale uznajemy, że mogłaby być stosowana.

Instalacja komponentów  
systemu monitoringu

Wyniki badań potwierdzają, że niektóre procedury instalacji 
produktów monitoringu mogą prowadzić do wprowadzenia po-
wietrza do transformatora. Procedura, która mówi, aby zainstalo-
wać sondę monitora przez podłączenie jej do zaworu spustowe-
go, następnie otwierając zawór spustowy, a następnie otwierając 
otwór, aby usunąć powietrze z systemu, jest ryzykowną proce-
durą. Problemy, które zidentyfikowaliśmy powyżej, doprowadzą 
do wejścia powietrza do transformatora, zanim może ono zostać 
usunięte z układu. Jako minimum, otwór upustowy powinien być 
otwarty – zanim zawór spustowy zostanie otwarty.

Jednak otwór upustowy, który ma ograniczenie, podobnie 
jak wprowadzona śruba upustowa może nie zapewnić wystar-
czającego otwartego przekroju poprzecznego, aby umożliwić 
usuwanie odpowiedniej ilości powietrza dostatecznie szybko, 
aby zapobiec przedostawaniu się pęcherzyków do transforma-
tora. W tych przypadkach, uwięzione powietrze może wciąż 
mieć swobodę przepływu bezpośrednio do kadzi transforma-
tora, gdy zawór jest otwarty. Badania wykonane przez firmę 
Omicron potwierdziły, że jest to możliwe i może być poważnym 
problemem.

Zaledwie kilka systemów zostało omówionych w niniej-
szym artykule, dlatego zachęcamy Państwa do uważnego zba-
dania instalacji i otrzymanych procedur, przed przystąpieniem 
do montażu systemu monitoringu na transformatorze będącym 
pod napięciem.

Procedury pobierania próbek

Procedury pobierania próbek zgodnie z normą ASTM  
(Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań i Materiałów)

Odpowiednie części normy ASTM D923-07 – Standardo-
we praktyki do pobierania próbek cieczy elektroizolacyj-
nych przytoczono poniżej.

Test na nadciśnienie (ASTM D923-07, klauzula 7.2) musi 
być zmodyfikowany lub wyeliminowany, aby zapobiec przedo-
stawaniu się powietrza do transformatora, gdy występuje podci-
śnienie przy zaworze.

Tabela 3
Obliczanie spodziewanego ciśnienia statycznego przy zaworze 

spustowym na podstawie wysokości oleju powyżej zaworu

Obliczanie ciśnienia statycznego

Wysokość cieczy,
stopy

manometryczne psi warstwa N2 

woda olej mineralny manometryczne

1 0,43 0.40

2 0,87 0.80

3 1,30 1.19

4 1,73 1.59

5 2,16 1.99

6 2,60 2.39

7 3,03 2.79

8 3,46 3.19

9 3,90 3.58

10 4,33 3.98

11 4,76 4.38

12 5,19 4.78

13 5,63 5.18

14 6,06 5.58

15 6,49 5.97

16 6,93 6.37

17 7,36 6.77

18 7,79 7.17

19 8,23 7.57

20 8,66 7.97

21 9,09 8.36

22 9,52 8.76

23 9,96 9.16

24 10,39 9.56

25 10,82 9.96

Uwaga: Niniejsza tabela obliczonych ciśnień opiera się na założeniach oleju mineralnego 
o ciężarze właściwym 0,92 oraz ciężarze właściwym wody mierzonej w temperaturze 4°C. 
Ciśnienie będzie się zmieniać wraz z temperaturą wody/oleju.
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Nasze badania wykazały, że gdy zawór spustowy jest 
otwarty przy podciśnieniu wewnątrz kadzi, powietrze zawsze bę-
dzie wciągane do transformatora. W rezultacie, sytuacja, której 
chcemy uniknąć jest rzeczywiście spowodowana przez stosowa-
nie tej procedury testowania.

ASTM D923-07 – Standardowe praktyki do pobierania pró-
bek cieczy elektroizolacyjnych

7.2. Sprawdzić nadciśnienie przy otworze wylotowym do 
pobierania próbek przez umieszczenie porcji cieczy izolacyjnej 
w kawałku rurki z przezroczystego tworzywa sztucznego od-
pornego na olej i dołączenie jej do otworu do pobierania próbek 
(znanej również jako zawór do poboru próbek), znajdującego 
się po stronie zaworu spustowego. Przy zamkniętym zaworze 
usunąć korek rurowy zaworu spustowego upewniając się co do 
niemożliwości dostania się jakichkolwiek odpadów i zanieczysz-
czeń, a następnie ponownie zainstalować korek rurowy, aby wy-
równać ciśnienie.

Obserwując porcję płynu izolacyjnego otworzyć zawór do 
pobierania próbek, a następnie powoli otworzyć zawór spustowy. 
Jeśli porcja porusza się w kierunku aparatury elektrycznej, istnie-
je podciśnienie i pobieranie próbek musi zostać przerwane. Jeśli 
porcja przemieszcza się od urządzenia elektrycznego, występuje 
nadciśnienie, a próbki można bezpiecznie pobrać. Zamknąć za-
wór spustowy, a następnie zamknąć otwór zaworu spustowego. 
Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania 
tej procedury.

Implikacje dotyczące procedur pobierania 
próbek oleju oraz norm IEEE

Jeśli ktoś próbuje pobierać próbkę oleju z zaworu kulowe-
go lub zaworu zasuwowego, przy użyciu standardowych technik 
i urządzeń, pęcherzyk powietrza mógłby z dużym prawdopodo-
bieństwem zostać wprowadzany do transformatora. Zalecamy, 
aby wszystkie organizacje, które opublikowały procedurę pobie-
rania próbek poświęciły czas na przestudiowanie tej publikacji, 
przeprowadziły swoje własne eksperymenty i zweryfikowały swoje 
procedury pobierania próbek, o ile będzie to konieczne.

Zalecamy, żeby odpowiednie normy IEEE (i IEC) nakazywa-
ły, żeby zawory spustowe oraz jakikolwiek inny zawór stosowany 
do pobierania próbek, były zaworami grzybkowymi z korpusem 
kulistym.

Dodatkowe problemy

Jeśli przylgnia zaworu nie jest pionowa (rys. 13), wówczas 
komora zaworu nie będzie miała równej, poziomej górnej po-
wierzchni. Ten stan może być spowodowany przez kilka mecha-
nizmów. Zawór mógł być zamontowany w ten sposób w czasie 
produkcji, mógł zostać wygięty i uszkodzony podczas transportu 
i użytkowania lub fundament transformatora mógł osiąść, a cała 
instalacja nie jest pozioma i pionowa.

Jeśli mechanizm uszczelniający zaworu znajduje się nieco 
wyżej niż otwór zaworu, istnieje przestrzeń, która może uwięzić 
pęcherz powietrza, nawet gdy reszta komory zaworu została 
oczyszczona i wypełniona cieczą. Jeśli w tej sytuacji zawór jest 

całkowicie otwarty, to jest to dodatkowy scenariusz, podczas 
którego pęcherz powietrza może wniknąć do transformatora.

Rekomendujemy przed pobraniem próbki, za pomocą zawo-
ru kulowego lub zasuwowego, sprawdzić poziomicą otwarcie za-
woru w celu ustalenia, że jest on zasadniczo pionowy. Jeśli zawór 
ma istotne odchylenie od pionu (jak pokazano poniżej) nie zaleca-
my pobrania próbki. Jednakże, jeśli byłby on przechylony w inny 
sposób, to każdy pęcherzyk zostałby uwięziony w otwartym końcu 
zaworu i wówczas nie powinno to stanowić problemu.

To jest tak samo istotne dla instalacji połączenia urządzeń 
do monitorowania. Jeśli w Państwa ocenie będzie miał miejsce 
ten typ stanu położenia, zalecamy, żeby Państwo skonsultowali 
to z producentem czy instalacja jest wykonana bezpiecznie. 

Rys. 13. Niebieska linia jest pionowa; czerwona linia na drugim 
zdjęciu wskazuje rzeczywisty kąt powierzchni otwarcia zaworu;  

nie jest on pionowy lub prosty.

Podsumowanie

Istnieje wiele procedur pobierania próbek oleju opracowa-
nych przez ASTM, producentów transformatorów, usługodaw-
ców oraz laboratoria badające olej. Właściciel transformatora 
zakłada, że jeżeli pobieranie próbek jest wykonywane według 
którejkolwiek z tych procedur oraz gdy zainstalowano urządze-
nie monitorujące zgodnie z instrukcjami producenta, to istnieje 
niewielkie lub żadne związane z tym ryzyko.

Przeprowadzone badania udokumentowały przypadki, 
gdzie jest pewne, że powietrze wejdzie do transformatora w trak-
cie realizacji opisanych procedur. Ponadto istnieje wiele innych 
przypadków, gdzie wysoce prawdopodobne jest to, że powietrze 
wejdzie do transformatora podczas procedury pobierania próbek 
lub instalacji urządzenia monitorującego. Nawet za pomocą za-
twierdzonej procedury poboru próbek, bardzo prosty błąd po-
legający na otwarciu w pierwszej kolejności nieodpowiedniego 
zaworu, mógłby spowodować wprowadzenie dużego pęcherza 
powietrza do oleju, co mogłoby mieć wpływ na wytrzymałość 
dielektryczną oleju i stałych materiałów izolacyjnych, prowadząc 
do potencjalnej awarii transformatora.

Podciśnienie w kadzi głównej
Wszystkie wykonane badania wykazały, że przy otwartym 

zaworze powietrze będzie przepływać do transformatora, jeżeli 
ciśnienie wewnątrz zaworu jest niższe od ciśnienia atmosferycz-
nego poza mechanizmem uszczelniającym zawór. Jest praktycz-
nie pewne, że każda procedura pobierania próbek będzie powo-
dować wejście powietrza do transformatora.
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To twierdzenie jest także prawdziwe w odniesieniu do pro-
cedury określenia czy występuje nadciśnienie w kadzi. Procedu-
ra testowa jest dość ryzykowna w tym sensie, że będzie skutko-
wać wejściem powietrza do kadzi, jeśli wewnętrzne ciśnienie jest 
niższe od zewnętrznego ciśnienia atmosferycznego.

Celem badania jest próba określenia czy istnieje ryzyko, 
że powietrze może dostać się do kadzi podczas pobierania pró-
bek. Ponieważ wszystkie wyniki badań pokazują, że procedura 
ta spowoduje wejście powietrza, rekomendujemy, żeby ten test 
NIE	BYŁ	wykonywany.

Wyniki badań pokazują, że przemysł musi wypracować 
nowe procedury badawcze.

Dodatnie ciśnienie w kadzi głównej, ale z ograniczonym lub za-
mkniętym systemem do poboru próbek lub monitorem zamonto-
wanym na zaworze

Jeśli zaworem spustowym na transformatorze jest zawór 
kulowy	 lub	zasuwowy	 i	nie	ma	żadnych	OTWARTYCH	otwo-
rów odpowietrzających w urządzeniu do pobierania próbek, 
wówczas powietrze o objętości korpusu zaworu byłoby uwię-
zione i miałoby swobodę przepływu bezpośrednio do kadzi 
transformatora, gdy zawór jest otwarty. Podobnie, jeżeli nie 
ma	 żadnych	OTWARTYCH	otworów	wentylacyjnych	w	 urzą-
dzeniach monitorujących zamontowanych na zaworze wynik 
będzie ten sam.

Jeśli stosowanym zaworem byłby zawór grzybkowy z kuli-
stym korpusem, w większości przypadków całe dostępne powie-
trze zostanie uwięzione w komorze zaworu i nie miałoby swobo-
dy przepływu do kadzi transformatora, gdy zawór jest otwarty.

Nadciśnienie	w	głównej	kadzi	z	nielimitowanym	lub	OTWARTYM	
systemem wentylacyjnym urządzeń do pobierania próbek lub 
monitorem zamontowanym na zaworze

Jeśli zaworem spustowym na transformatorze jest zawór 
kulowy	lub	zasuwowy	oraz	jest	OTWARTY	otwór	wentylacyjny	
w urządzeniu do pobierania próbek, wówczas powietrze o ob-
jętości korpusu zaworu nie byłoby uwięzione wewnątrz i swo-
bodnie wydostawałoby się przez otwór wentylacyjny, zamiast 
przemieszczać się do kadzi transformatora, gdy zawór jest 
otwarty.	Podobnie,	 jeżeli	JEST	OTWARTY	otwór	wentylacyjny	
w urządzeniu do monitorowania zamontowanym na zaworze, 
efekt będzie taki sam. Jednakże otwór upustowy, który ma 
ograniczenie, jak wprowadzona śruba upustowa, może nie za-
pewnić dostatecznego otwartego przekroju poprzecznego, aby 
umożliwić odprowadzenie wymaganej ilości powietrza. W tych 
przypadkach, uwięzione powietrze może nadal swobodnie 
przepływać bezpośrednio do kadzi transformatora, gdy zosta-
nie otwarty zawór.

Jeśli zaworem stosowanym byłby zawór grzybkowy z kor-
pusem kulistym, w większości przypadków, całe dostępne po-
wietrze zostałoby uwięzione w komorze zaworu i nie przepływa-
łoby swobodnie do kadzi transformatora, gdy zawór jest otwarty.

Wnioski

Autorzy zachęcają wszystkich właścicieli transformatorów, 
operatorów i firmy serwisowe do przeprowadzenia przeglądu ist-
niejących procedur i ostrożności przy wykonywaniu pobierania 
próbek oleju lub instalacji urządzeń monitorujących na zaworach 
transformatora. Każdy, kto wykonuje tego rodzaju pracę, powi-
nien być w stanie zidentyfikować typ zaworu, znać metody okre-
ślania ciśnienia wewnątrz głównej kadzi, oraz być świadomym 
stanów, które mogą prowadzić do wejścia powietrza do trans-
formatora, a także podjąć wszelkie środki ostrożności w celu za-
pewnienia możliwie najbezpieczniejszego wykonania pracy.

Kolejność podłączania urządzeń do pobierania próbek 
i otwieranie zaworów jest kluczowe.

Pobieranie próbek nie powinno mieć miejsca jeśli wewnątrz 
kadzi panuje podciśnienie manometryczne.

Wielu pracowników powinno zostać na nowo przeszkolo-
nych, przy zastosowaniu zmodyfikowanego programu szkolenio-
wego i zrewidowanych procedur pobierania próbek.
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w obszarze badań i testów transformatorów. Swoją karierę za-
wodową w branży elektrycznej rozwijał zarówno pracując w fir-
mach PPL Electric Utilities, SPX Transformer Solutions (poprzed-
nio znanej jako Waukesha Electric Systems) – jak i będąc nieza-
leżnym konsultantem oraz dostawcą urządzeń. Podczas 40 lat 
pracy inżynieryjnej posiadł bogate doświadczenie w wielu obsza-
rach związanych z zastosowaniami transformatorów, począwszy 
od specyfikacji produktu i studiów projektowych, kontraktów 
zakupowych (oceny dostawców, inspekcji fabryk, zatwierdzania 
programów badawczych), programów serwisowych i analiz awa-
rii transformatorów. Jest aktywnym uczestnikiem Komitetu ds. 
Transformatorów IEEE PES od 1988 r. (Przewodniczący Komite-
tu na rok 2014 i 2015). Jest również członkiem Rady Technicznej 
IEEE PES. Autor opracowań technicznych i modułów szkolenio-
wych dla zakładów energetycznych, prelegent podczas konfe-
rencji i seminariów (IEEE, Omicron, Weidmann, TJ/H2b, Doble, 
PPL Electric Utilities, SPX Transformer Solutions, and PJM Inter-
connection).

David L. Hanson jest jednym z założycieli i wieloletnim 
prezesem sieci laboratoriów TJ/H2b Analytical Services. W la-
tach 1996-1998 firma pod jego kierunkiem rozwinęła szereg pro-
gramów diagnostycznych służących do oceny stanu urządzeń 
z izolacją ciekłą i gazową. David L. Hanson jest absolwentem 
Wydziału Chemii Kalifornijskiego Uniwersytetu Stanowego w Sa-
cramento i autorem publikacji o tematyce badań cieczy i gazów 
elektroizolacyjnych prezentowanych na całym świecie.

TJ|H2b Analytical Services (Poland) sp. z o.o., Al. Wojciecha Korfantego 191, 40-153 Katowice
tel.: +48 (32) 733 66 76 - 78, fax: +48 (32) 730 30 03, e-mail: polandlab@tjh2b.com, www.tjh2b.com


