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Charakterystyka transformatorów 
energetycznych eksploatowanych 

w badanym obszarze Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego (KSE)

KSE składa się z sieci elektroenergetycznych oraz przyłą-
czonych do nich odbiorców i źródeł wytwórczych. Sieci ze wzglę-
du na swój charakter i pełnioną funkcję w systemie dzieli się na 
przesyłowe i dystrybucyjne [5]. Sieć przesyłowa najwyższych 
napięć (w Polsce 220 kV lub 400 kV) jest własnością operatora 
systemu przesyłowego (OSP), a zasady jej funkcjonowania okre-
ślono w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej [2]. 

Infrastrukturę sieci przesyłowej można spotkać w obsza-
rze całej Polski, przy czym jej gęstość nie jest jednakowa we 
wszystkich częściach kraju. Ma to związek z industrializacją oraz 
rozwojem aglomeracji miejskich, a także z lokalizacją elektrowni 
zawodowych. Sieć ta zatem tworzy zasadniczą przestrzeń prze-
syłu mocy na duże odległości. Jest to element łańcucha dostaw 
energii do odbiorców, którzy w znakomitej liczności korzystają 
z przyłączy na poziomie sieci co najwyżej wysokich napięć. Po-
łączenia pomiędzy siecią najwyższego napięcia a siecią wyso-
kiego napięcia (sporadycznie średnich napięć) realizowane są 
przez transformatory energetyczne dużych mocy. W związku 
z tym znaczenie tychże transformatorów jest kluczowe dla pra-
widłowego działania systemu i zapewnienia ciągłości dostaw 

energii do odbiorców. Wspomniane transformatory zainstalo-
wane są w stacjach elektroenergetycznych o górnym napięciu 
220 kV i 400 kV. 

W niniejszym artykule odniesiono się do zagadnień eksplo-
atacyjnych wybranej populacji transformatorów energetycznych 
zainstalowanych w obszarze KSE o największej gęstości sieci 
przesyłowej i sieci 110 kV.

W rozpatrywanym obszarze KSE zainstalowanych jest 
50 jednostek transformatorowych o górnym napięciu 220 kV 
lub 400 kV i mocach znamionowych od 100 MVA do 500 MVA. 
Większość stanowią autotransformatory 220/110 kV o mocy 
160 MVA (tab. 1).

Średni wiek jednostki transformatorowej w rozpatrywa-
nym obszarze to 29 lat, przy czym wiele jednostek przekroczyło 
już wiek 40 lat. Można zwrócić uwagę, że podobny wiek mają 
wszystkie transformatory energetyczne eksploatowane w KSE. 
Należy przy tym zauważyć, że znaczna część tych jednostek 
przewidywana jest nadal do pracy w KSE. Decyzje takie po-
dyktowane są pozytywnymi wynikami badań diagnostycznych. 
Jednostki transformatorowe o złych wynikach badań zostały już 
wycofane z eksploatacji, tak więc wiek nie jest najważniejszym 
kryterium decydującym o przyszłości jednostki transformato-
rowej. Rysunek 1 zawiera zestawienie historycznego rozwoju 
liczby jednostek transformatorowych instalowanych w rozpatry-
wanym obszarze KSE.
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Dane na rysunku 1 ilustrują nierównomierność rozwo-
ju w czasie gospodarki polskiej i wskazują także, jaki to miało 
wpływ na rozwój systemu elektroenergetycznego. Czas od lat 
60. to okres rozwoju polskiej elektroenergetyki i zakończenie 
procesu elektryfikacji kraju. Dekada lat 70. to okres największego 
i najszybszego wzrostu gospodarczego w Polsce, duże nakła-
dy produkcyjne na rozwój przemysłu ciężkiego, które znalazły 
odzwierciedlenie w dużej liczbie nowych jednostek transforma-
torowych, niezbędnych dla sprostania znacznemu wzrostowi za-
potrzebowania na energię elektryczną. 

Przełom lat 70. i 80. to czas przemian społecznych i po-
litycznych w Polsce. Wprowadzenie stanu wojennego i spadek 
produkcji polskiego przemysłu doprowadził do przyhamowania 
rozwoju, a kolejny wzrost zapotrzebowania w KSE odnotowano 
w końcówce lat 80. 

Lata 90. to czas tworzenia się struktur organizacyjno-
-prawnych OSP, obejmującego swym działaniem obszar całe-
go kraju. Początkowo operator sprawował rolę kontrolną nad 
funkcjonowaniem systemu przesyłowego, a wiele działań orga-
nizacyjnych skupiało się na doprowadzeniu do odłączenia się 
Polski od ówczesnego systemu krajów RWPG1) Pokój i przyłą-
czenie do UCTE2). Spadek zapotrzebowania na energię elek-
tryczną na początku lat 90., likwidacja energochłonnych zakła-
dów oraz działalność operatora systemu przesyłowego jako 
spółki bez majątku ma swoje odzwierciedlenie w braku działal-
ności inwestycyjnej w sieć przesyłową. Dopiero po ugruntowa-
niu się struktur OSP w pierwszej dekadzie XXI wieku oraz prze-
jęciu większości majątku od spółek dystrybucyjnych rozpoczął 
się okres inwestycji i modernizacji sieci przesyłowej. Sytuację 
tą również ilustruje rysunek 1. W latach 2008-2012 zostało za-
instalowanych 10 nowych jednostek transformatorowych w du-
żej mierze o mocy większej niż 160 MVA. Należy pokreślić fakt, 
iż tak duża liczba nowych jednostek nigdy wcześniej nie została 
zainstalowana w krajowym systemie. 

Z rysunku 2 wynika, że najczęściej występującymi jednost-
kami w analizowanym obszarze są autotransformatory o mocy 
160 MVA i przekładni napięciowej 220/110 kV, co jest obrazem 
gęstości sieci 220 kV i 110 kV. Drugą najbardziej liczną grupą 
są transformatory o mocy 250 MVA i przekładni napięciowej 
400/110 kV. Ze względu na obecny prymat rozwoju sieci przesy-
łowej 400 kV w Polsce coraz liczniej będą reprezentowane jed-
nostki dużych mocy sprzęgające sieci 400 kV i 220 kV. W odnie-
sieniu do zestawień przedstawionych na rysunkach 1 i 2 należy 
dodać, że nie uwzględniają one jednostek transformatorowych 
wycofanych z pracy, natomiast uwzględniają jednostki, które 
wprowadzono na miejsce wycofanych. Tego typu wymiany miały 
miejsce dwukrotnie.

Duża różnorodność w badanym obszarze typów jednostek 
transformatorowych o zróżnicowanym wieku dostarcza ciekawe-
go materiału do analizy zagadnień eksploatacyjnych.

1) Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej została utworzona z inicjatywy 
Stalina w styczniu 1949 r. Miała być wschodnioeuropejską odpowiedzią na 
amerykański Plan Marshalla odbudowy krajów Europy Zachodniej i powsta-
nie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Skupiała tzw. kraje 
demokracji ludowej z ZSRS na czele. Rozwiązana w 1991 r.

2) Union for the Coordination of the Transmission of Electricity (UCTE)

Tabela 1
Zestawienie badanej populacji jednostek transformatorowych

Rodzaj 
jednostki Typ jednostki Liczba 

jednostek Rezerwa Rok produkcji

AT VDE-FU 1  1963

AT VDE-FU TdR-3 1 1 1964

AT ATU-FS 1  1977

AT ATU-FR 1  1977

TR TISRB 3  1985-1991

TR TISRC 3  1986-1991

TR TFR 1  1983

TR TAQ-285R44D9L-99 2  2008-2012

AT ANAR3F 330 1  2009

AT RTdxP 13 1 1964-1979

AT ANER3B 8  1982-1990

AT ANER3R 1  1970

AT ANER3RL 2  1976-1985

AT ANER3DB 1  1991

AT ANAR3F 160 3  2005-2006

AT ANAR3Gb 1  2008

AT ANAR3Gc 5  2008-2009

AT TaR 1  1980

AT ANSR3Ha 1  2010

Razem 50 2

Rys. 1. Rozkład liczby jednostek transformatorowych instalowanych 
w poszczególnych latach w analizowanym obszarze KSE

Rys. 2. Rozkład liczby jednostek transformatorowych w badanym 
obszarze w funkcji mocy znamionowej jednostki
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Poszczególne typy występujących jednostek 
transformatorowych

Jednostki typu RTdxP

W badanym obszarze najliczniejszą i jednocześnie naj-
starszą grupę stanowią transformatory o przekładni znamio-
nowej 220/110 kV, typu RTdxP produkowane w Polsce na li-
cencji austriackiej firmy ELIN. Długi okres eksploatacji tych au-
totransformatorów pozwolił w naturalny sposób wyeliminować 
jednostki najbardziej awaryjne. Autotransformatory typu RTdxP 
mają moc znamionową 160 MVA i charakteryzują się kilkoma 
ciekawymi szczegółami konstrukcyjnymi. Aby lepiej zobrazo-
wać rozpatrywaną jednostkę jej widok ogólny przedstawiono 
na rysunku 3.

nane są w technologii RIS (ang. Resin Impregnated Synthetis 
– włókna syntetyczne impregnowane żywicą), a ich zewnętrzna 
osłona jest wykonana z elastycznego tworzywa syntetycznego. 
Taka technologia wykonania izolatora pozwala na ograniczenie 
liczby pomiarów eksploatacyjnych jedynie do pomiarów pojem-
ności i tgδ. Ze względu na rezygnację z oleju jako medium izo-
lacyjnego w konstrukcji przepustu nie ma możliwości wykonania 
diagnostyki DGA. Na szczególną uwagę zasługują nowe izolato-
ry 110 kV, które w swojej konstrukcji nie posiadają ograniczników 
przepięć. W celu zabezpieczenia transformatora przed negatyw-
nymi skutkami przepięć wewnętrznych, wewnątrz kominków izo-
latorów przepustowych 110 kV instaluje się warystorowe ogra-
niczniki przepięć typu ZNOX. 

Konstrukcja autotransformatorów typu RTdxP umożliwia-
ła modernizacje, które były przeprowadzane na różnym etapie 
ich eksploatacji. Modernizacje jednostek transformatorowych 
przeprowadzane są zawsze przy okazji prowadzenia prac eks-
ploatacyjnych związanych z wypuszczeniem oleju z kadzi trans-
formatora. Takie podejście ma swoje techniczne i ekonomicz-
ne uzasadnienie. Wypuszczenie oleju z kadzi transformatora 
zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko, np. zawilgocenia izolacji 
papierowej uzwojeń. Po każdej tego typu czynności konieczna 
jest kosztowna i czasochłonna obróbka próżniowa oleju. Jedną 
z modernizacji jest ingerencja w układ transportu oleju z kadzi 
głównej do konserwatora. W tym przypadku główną ideą była 
chęć odseparowania oleju z kadzi głównej autotransformatora 
od oleju z podobciążeniowego przełącznika zaczepów, który 
zwykle jest zanieczyszczony rozpuszczonymi gazami i częściami 
stałymi. W pierwotnej konstrukcji dochodziło do mieszania obu 
olejów w konserwatorze. Olej z przełącznika zaczepów prze-
chodził wprawdzie przez specjalny filtr, ale był on często mało 
skuteczny, przez co dochodziło do zanieczyszczenia oleju z ka-
dzi głównej produktami rozpadu. Wyżej opisana sytuacja mogła 
doprowadzić do wyciągnięcia błędnych wniosków po wykona-
niu badań DGA oleju z kadzi głównej. Mogły one wskazywać na 
podwyższoną zawartość rozpuszczonych gazów i sugerować 
konieczność prowadzenia dalszych badań, mających na celu 
wykrycie uszkodzenia wewnętrznego. 

W celu zapobieżenia mieszania się olejów z przełącznika 
zaczepów i kadzi głównej, przełączniki zaczepów autotransfor-
matora typu RTdxP zaczęto wyposażać we własne konserwa-
tory. W dalszym okresie eksploatacji okazało się, że tego typu 
zabieg nie rozwiązuje wszystkich problemów z mieszaniem się 
olejów, gdyż ebonitowe cylindry, w jakich znajdują się przełącz-
niki zaczepów posiadały pewne nieszczelności. Usuwanie tych 
nieszczelności jest możliwe jedynie podczas przeglądów prze-
łączników zaczepów przy odpompowanym całym oleju z ka-
dzi głównej. Wykrycie tego typu nieszczelności na podstawie 
wyników pomiarów możliwe jest jedynie dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu personelu nadzorującego eksploatację danej 
jednostki. 

Układ chłodzenia autotransformatorów typu RTdxP składa 
się z trzech grup chłodniczych. Pierwsza i trzecia grupa chłodze-
nia zawiera po jednej chłodnicy, natomiast grupa druga zawiera 
dwie chłodnice. Pierwsza grupa chłodnicza uruchamia się w mo-
mencie zamknięcia odłącznika transformatorowego po stronie 
GN lub po załączeniu wyłącznika po stronie GN. Pierwsza grupa 
chłodnicza pracuje bez przerwy, natomiast pozostałe urucha-
miają się pod wpływem zmian obciążenia autotransformatora. 

Rys. 3. Widok ogólny autotransformatora typu RTdxP

Na pierwszym planie wyróżniają się izolatory przepustowe 
110 kV typu C4RPT. Izolatory te zostały wykonane w technologii 
RBP (ang. Resin Bounded Paper) z papieru sklejanego żywicą 
na gorąco [1]. Cechą tych izolatorów jest umieszczenie na nich 
iskiernikowych ograniczników przepięć mających za zadanie 
chronić uzwojenia autotransformatora podczas pracy przełącz-
nika zaczepów. Izolatory typu C4RPT były zbudowane z bardzo 
wielu elementów skręcanych, co przy długim okresie eksploata-
cji powodowało problemy z przegrzewaniem się połączeń gwin-
towanych. Należy jednak pamiętać, że izolatory tego typu mimo 
swoich wad były wyprodukowane z bardzo dużym zapasem 
technologicznym, co skutkowało ich wyjątkową wytrzymałością. 
Pomimo często złych wyników diagnostyki (pomiary DGA oleju 
z izolatorów przepustowych) nigdy nie nastąpiła poważna awaria 
izolatora typu C4RPT. 

Widoczne na drugim planie (rys. 3) izolatory przepusto-
we 220 kV typu CRPTK wykonane w technologii OIP (ang. Oil 
 Impregnated Paper – papier nasączony olejem) stwarzają, po 
przekroczeniu wieku 25 lat, realne zagrożenie w pracy auto-
transformatorów. W wyniku działania wyładowań niezupełnych 
w oleju izolatorów powstają gazy palne, a przyrost ich zawarto-
ści świadczy o postępującym uszkodzeniu izolacji papierowej, 
co może prowadzić do zwarcia wewnętrznego z wyładowaniem 
łukowym i eksplozji izolatora. Obecnie jest prowadzona akcja 
prewencyjnej wymiany izolatorów przepustowych na autotrans-
formatorach typu RTdxP. Nowe izolatory 220 kV i 110 kV wyko-
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Każda z tych grup zawiera jedną chłodnicę oleju z obiegiem 
wymuszonym przez pompę oraz trzy wentylatory wymuszające 
przepływ powietrza przez chłodnicę. Sterowanie układem chło-
dzenia odbywa się z wykorzystaniem termometrów kontakto-
wych zabudowanych w różnych częściach autotransformatora. 
Do najczęstszych usterek układu chłodzenia zalicza się awarie 
pomp oleju i silników wentylatorów. 

Obecnie wiele autotransformatorów typu RTdxP wyposa-
ża się w bardzo rozbudowane systemy monitoringu parametrów 
ich pracy. Dowodem wysokiej trwałości tego typu jednostek jest 
fakt, iż pozostawia się je w eksploatacji nawet na stacjach, które 
przeszły gruntowną modernizację. Nie bez znaczenia pozostaje 
fakt, iż stare autotransformatory RTdxP mogą być przeciążane 
do mocy nawet 208 MVA (130% Sn) bez uszczerbku dla nich 
samych. Jest to możliwe głównie dzięki przewymiarowaniu wielu 
elementów jednostki. Obecnie przyjęta polityka wykorzystania 
tych jednostek przewiduje, że tego typu jednostki będą eksplo-
atowane aż do ich całkowitej awarii.

Jednostki typu ANER3B

Drugim, najliczniej występującym w badanym obszarze ty-
pem autotransformatora są jednostki typu ANER3B. Jest to roz-
wojowa wersja licencyjnego RTdxP, w całości zaprojektowana 
i wyprodukowana w Polsce. Tego typu jednostki pozbawione są 
wielu wad występujących w jednostkach typu RTdxP, jako że 
przy ich projektowaniu wykorzystano zgromadzone doświad-
czenia eksploatacyjne. Widok ogólny autotransformatora typu 
ANER3B od strony izolatorów przepustowych strony 110 kV zo-
stał przedstawiony na rysunku 4.

z wykorzystaniem chromatografii gazów zadecydowano o jego 
awaryjnej wymianie (patrz tab. 2) W tym przypadku izolator prze-
pustowy został wymieniony awaryjnie. 

 

Rys. 4. Autotransformator typu ANER3B

Z kolei typowymi problemami eksploatacyjnymi w tych jed-
nostkach są zjawiska zachodzące w izolatorach przepustowych 
wykonanych w technologii OIP. Z tego powodu autotransforma-
tory ANER3B są objęte programem prewencyjnej wymiany izo-
latorów przepustowych. Rutynowym działaniem jest przeprowa-
dzenie diagnostyki tych urządzeń. O awaryjności stosowanych 
izolatorów przepustowych świadczyć może przykład izolatora 
220 kV typu OSKTFK zainstalowanego w jednym z autotrans-
formatorów typu ANER3B. Po przeanalizowaniu składu i przy-
rostu zawartości gazów rozpuszczonych w oleju tego izolatora 

Tabela 2 
Zestawienie wyników pomiarów oleju z izolatora przepustowego

Typ gazu oznaczonego Zawartość w ppm Ilość uznawana 
za stan normalny wg [4,5]

Wodór H2 17 996 <220

Metan CH4 12 212 <40

Etan C2H6 2 073 <70

Etylen C2H4 10 841 <30

Acetylen C2H2 7 983 <2

Tlenek węgla CO 26 224 <1 000

Dwutlenek węgla CO2 2 188 <3 400

Obecność wysokiego stężenia gazów wymienionych w ta-
beli 2 w oleju z izolatora przepustowego świadczyła o występo-
waniu wyładowań wewnątrz izolacji papierowo-olejowej. Naj-
większe zagrożenie w pracy izolatora powoduje występowanie 
acetylenu, którego obecność świadczy o występowaniu wyłado-
wań zupełnych o dużej gęstości energii [3]. 

Wyniki pomiarów DGA oleju z izolatora przepustowego 
uzupełniono o wynik pomiaru tgδ izolatora (patrz tab. 3).

Tabela 3
Wyniki pomiarów tgδ

Sposób połączenia 
układu pomiarowego

Wartość  
współczynnika tgδ  

– zmierzona

Wartość  
współczynnika tgδ  

– dopuszczalna

Zacisk liniowy  
– zacisk pomiarowy 2,11 0,7

W prezentowanym przypadku podjęto na podstawie badań 
decyzję o wymianie izolatora na izolator z rezerwy magazynowej 
o poprawnych wynikach pomiarów. W uzasadnionych przypad-
kach podejmuje się jednak decyzję o przeprowadzeniu rewizji 
wewnętrznej zdemontowanego izolatora. Jednym z powodów 
wykonywania rewizji wewnętrznej jest potrzeba obserwacji wpły-
wu wyładowań na izolację miękką, a także powiązanie zawyżo-
nego poziomów gazów rozpuszczonych z uszkodzeniami samej 
izolacji. Wspomniana wyżej rewizja wewnętrzna została przepro-
wadzona dla opisywanego izolatora, a jej wyniki potwierdzają 
poprawność i celowość wykonywanych badań DGA.

 Na rysunku 5 po stronie lewej zaprezentowano początek 
uszkodzeń izolacji miękkiej w około połowie grubości warstwy 
papieru izolacyjnego. Wyładowania niezupełne dające początek 
poważnym uszkodzeniom zostały zapoczątkowane w miejscu 
składania dwóch warstw papieru, czyli tam, gdzie występowała 
lokalna niejednorodność pola elektromagnetycznego. Wystę-
powanie tego typu niejednorodności jest największą wadą izo-
latorów z izolacją miękką. W większości izolatorów, w których 
doszło do uszkodzenia, wyładowania miały swój początek wła-
śnie w miejscu zakładania warstw papieru lub w okolicy krawędzi 
ekranu sterującego pojemnością przepustu. 

Na rysunku 6 po stronie prawej pokazane są uszkodzenia 
izolacji w bardzo zaawansowanym stadium. Podczas rozwija-
nia kolejnych warstw papieru w powietrzu bardzo wyraźnie był 
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 wyczuwalny charakterystyczny zapach acetylenu. Po rozwinięciu 
wszystkich warstw papieru ślady działania wyładowań niezupeł-
nych były widoczne nawet na aluminiowej rurze nośnej izolatora. 
Opisywana sytuacja jest dość wyjątkowa, ponieważ zlokalizowa-
no pracę („normalną”) przepustu o tak dużej zawartości gazów 
rozpuszczonych i tak znacznych uszkodzeniach zanim doszło do 
jego eksplozji. Należy w tym miejscu zaznaczyć fakt, iż eksplozja 
przepustu w bardzo niewielkim stopniu wiąże się z przyrostem 
ciśnienia wewnątrz osłony porcelanowej pochodzącym od gro-
madzących się gazów rozpuszczonych. Doświadczenia wyka-
zały, że stężenie do kilkudziesięciu tysięcy ppm nie powoduje 
przyrostu ciśnienia oleju wewnątrz osłony porcelanowej, a przy 
dalszym przyroście stężenia gazów przyrosty ciśnienia są nie-
wielkie. Główną przyczyną eksplozji izolatorów z tytułu gwałtow-
nego wzrostu ciśnienia jest wystąpienie wewnętrznego zwarcia 
łukowego od rury nośnej przez całą warstwę izolującą do ostat-
niego zewnętrznego ekranu sterującego, który to poprzez zacisk 
pomiarowy jest uziemiony. 

Rys. 6. Zaawansowane stadium uszkodzenia izolacji  
i ekranu ekwipotencjalnego

Rys. 5. Uszkodzenie izolacji papierowo olejowej w początkowym 
(po lewej) i zaawansowanym stadium (po prawej)

Rys. 7. Autotransformator typu ANAR3Gc

Podobnie jak w przypadku wspomnianych autotransforma-
torów typu RTdxP i ANER3B moc znamionowa tej jednostki wy-
nosi 160 MVA. Jest to zupełnie nowa jednostka zaprojektowana 
i wybudowana według nowoczesnej, ale dopracowanej techno-
logii. Jedną z podstawowych różnic pomiędzy transformatorami 
RTdxP a nowoczesnymi ANAR3Gc jest zmniejszony wpływ na 
środowisko naturalne, uzyskany dzięki redukcji wytwarzanego 
hałasu do minimum. Hałas wytwarzany przez pracujący trans-
formator ma dwa podstawowe źródła: rdzeń zbudowany z pa-
kietowanych blach oraz układ chłodzenia wymuszonego. Efekt 
w postaci redukcji wytwarzanego hałasu został osiągnięty dzię-
ki rozwojowi w obu dziedzinach. Podstawową różnicą w ukła-
dzie chłodzenia ANAR3Gc względem starszych jednostek jest 
całkowicie grawitacyjny system obiegu oleju pomiędzy kadzią 
a radiatorami. W przypadku wystąpienia obciążenia ponad 80% 
mocy znamionowej uruchamiają się kolejne wentylatory, które 
charakteryzują się dużą średnicą, a dzięki temu niewielką szyb-
kobieżnością, co skutkuje niskim poziomem hałasu. Rezygnacja 
z pomp wymuszających obieg oleju oprócz redukcji poziomu ha-
łasu przyczynia się także do obniżenia poboru energii na potrze-
by własne autotransformatora.

Jednostki typu TISRB

Jeszcze jednym transformatorem często spotykanym na 
omawianym obszarze KSE jest jednostka typu TISRB. Jest to 
transformator o przekładni 400/110 kV i mocy znamionowej 
250 MVA. Jednostki tego typu są objęte programem prewen-
cyjnej wymiany izolatorów przepustowych po stronie górnego 
i dolnego napięcia. Widok ogólny transformatora TISRB został 
przedstawiony na rysunku 8.

W celu przedstawienia doświadczeń eksploatacyjnych zwią-
zanych z tym typem transformatorów posłużono się przykładem 
jednostki wyprodukowanej w 1985 roku, a przekazanej do eksplo-
atacji w listopadzie 1989 roku. Jak na warunki KSE – jest to jed-
nostka dość młoda. Transformatory tego typu są jednostkami pro-
dukcji krajowej w zakładach ELTA Łódź i generalnie nie sprawiają 
większych problemów eksploatacyjnych. Cechą charakterystyczną 
tego transformatora jest cykliczne pojawianie się wodoru w oleju 
transformatorowym, a zwykle obecność wodoru w oleju świadczy 
o występowaniu wewnątrz kadzi wyładowań niezupełnych [3]. 

Jednostki typu ANAR3Gc

W analizowanej grupie transformatorów najnowszym jest 
autotransformator typu ANAR3Gc produkcji ABB. Widok ogólny 
autotransformatora ANAR3Gc został przedstawiony na rysunku 7.
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W tabeli 4 zestawiono wyniki pomiarów zawartości wodoru 
w oleju transformatorowym z początkowych lat eksploatacji da-
nej jednostki.

Pod koniec lat 90. na transformatorze zamontowany został 
układ do pomiaru zawartości gazów rozpuszczonych w oleju 
transformatorowym typu Hydran. Po krótkim czasie eksploatacji 
i wykonaniu pomiarów porównawczych okazało się, że monito-
rowana zawartość wodoru w oleju odbiega od wartości rzeczy-
wistej. Niepokojącym okazał się fakt, że zawartość wodoru była 
znacznie zaniżana w stosunku do rzeczywistości.

W związku z cyklicznym przyrostem zawartości gazów roz-
puszczonych w oleju zdecydowano się na wykonanie pomiarów 
wyładowań niezupełnych metodą akustyczną. Badania zostały 
przeprowadzone w czerwcu 2011 roku i nie wykazały żadnych 
uszkodzeń, w związku z powyższym kontynuuje się eksploatację 
tej jednostki.

Podsumowanie

Analizując przebieg i wyniki eksploatacji jednostek transfor-
matorowych zainstalowanych i pracujących w sieciach na wybra-
nym obszarze KSE można poczynić kilka spostrzeżeń.
•	 Przeciętny	wiek	jednostek	transformatorowych	wynosi	oko-

ło 30 lat, przy czym w sieci przesyłowej nadal pracują jed-
nostki, których wiek przekroczył już 40 lat. Oznacza to, że 
większość eksploatowanych jednostek jest już w zaawanso-
wanym wieku. Pomimo zaawansowanego wieku wiele tych 
jednostek przewidywanych jest nadal do pracy w KSE. Ich 
konstrukcje zostały przygotowane z dużym zapasem, co 
pozwala na bezawaryjną eksploatację nawet mimo dużych 
obciążeń prądowych.

•	 Dominują	autotransformatory	o	mocy	160	MVA	i	przekładni	na-
pięciowej 220/110 kV, co jest wynikiem lokalnej gęstości sieci 
220 kV i 110 kV. Drugą najbardziej liczną grupą są transfor-
matory o mocy 250 MVA i przekładni napięciowej 400/110 kV. 
Ze względu na obecny prymat rozwoju sieci przesyłowej na 
napięciu 400 kV w Polsce coraz liczniej będą reprezentowane 
jednostki dużych mocy sprzęgające sieć 400 kV i 220 kV.

•	 Konstrukcje	 nowszych	 jednostek	 transformatorowych	 nie	
charakteryzują się takim przewymiarowaniem jak starsze. 
Ich eksploatacja wymaga więc stosowania systemów bieżą-
cego monitorowania w celu kontroli parametrów pracy. 
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Rys. 8. Widok ogólny transformatora 400/110 kV typu TISRB 
od strony izolatorów 400 kV

Tabela 4 
Zmiana zawartości wodoru w oleju transformatorowym

Data wykonania pomiaru Zawartość wodoru, ppm

Listopad 1990 123

Lipiec 1991 346

Wrzesień 1992 965

Wrzesień 1993 1 113

Grudzień 1993 1 142

Kwiecień 1994 1 296

Maj 1994 1 636

Z tabeli 4 wynika, że już pierwsze badanie wykazało sto-
sunkową wysoką (jak na tak krótki okres eksploatacji) zawar-
tość wodoru w oleju transformatorowym. Na podstawie powyż-
szych danych oraz po wykonaniu dodatkowych badań wyła-
dowań niezupełnych (maj 1994 roku), których wyniki wskazy-
wały na uszkodzenie elektryczne w górnej części kadzi oraz 
w pobliżu izolatorów przepustowych 110 kV, podjęto decyzję 
o wykonaniu rewizji wewnętrznej transformatora w obecności 
przedstawiciela producenta. Rewizja transformatora została 
przeprowadzona po pięciu latach pracy, w sierpniu 1994 roku 
i objęła: obniżenie poziomu oleju poniżej poziomu górnej po-
krywy transformatora oraz demontaż izolatora przepustowego 
110 kV fazy L2. W ten sposób możliwe były oględziny we-
wnętrznej części transformatora, w wyniku których nie stwier-
dzono żadnych nieprawidłowości. Ze względu na duże zagęsz-
czenie przewodów wyprowadzających uzwojenia 110 kV oraz 
brak pożądanego rezultatu wstępnych oględzin zaniechano 
dalszej rewizji. W ramach przeprowadzonych prac olej trans-
formatorowy został poddany obróbce próżniowej w celu jego 
uzdatnienia. Wprowadzono zalecenie mówiące o konieczności 
przeprowadzania cyklicznych pomiarów chromatograficznych 
w odstępach jednomiesięcznych. W wyniku ciągłego przyro-
stu gazów rozpuszczonych zabiegi eksploatacyjne polegające 
na obróbce próżniowej oleju były przeprowadzane cyklicznie 
w odstępach około 1,5-rocznych. 


