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Transformatory i dławiki – Komitet Studiów A2
Power transformers and reactors – Study Committee A2
Komitet Studiów A2 ma na celu promowanie postępu techniki oraz międzynarodową wymianę informacji i wiedzy w zakresie transformatorów i dławików. Dokonuje
syntezy stosowanych praktyk, opracowuje
zalecenia i dostarcza informacji o najlepszych rozwiązaniach.
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Zakres działalności Komitetu obejmuje
tematy zarządzania cyklem „życia technicznego” urządzeń: od koncepcji, poprzez
badania, rozwój, projektowanie, produkcję,
wdrażanie, eksploatację do końca okresu użytkowania. Na wszystkich etapach
uwzględnia się aspekty techniczne, bez-

www.energetyka.eu

pieczeństwa, ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne, jak również interakcje z ewoluującym systemem energetycznym i środowiskiem oraz ich integrację. Uwzględnia się
wszystkie aspekty wydajności, specyfikacji,
testowania, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmieniających się interakcji
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Niniejszy artykuł stanowi przegląd referatów zamieszczonych w materiałach
konferencyjnych 47. Sesji CIGRE. Zgodnie
z wytycznymi CIGRE materiały na Sesję
w Paryżu, w ramach każdego z Komitetów,
przygotowywane są w ramach tematów
wiodących (Preferential Subjects). W odniesieniu do SC A2 obowiązywały następujące tematy:
• PS1: Zagadnienia termiczne w transformatorach (Thermal Characteristics
of Transformers),
• PS2: Postępy w diagnostyce i modelowaniu (Advances in Diagnostics and
Modelling),
• PS3: Próby odbiorcze w miejscu
zainstalowania transformatora (Site
Commissioning Tests)
Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy, a autor prezentuje wybrane zagadnienia w ramach poszczególnych tematów.
Ma to na celu pokazanie głównych kierunków rozwoju w zakresie transformatorów
oraz bieżących zagadnień dominujących
w dyskusji i umożliwienie Czytelnikowi zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w tym zakresie na Sesji w Paryżu.

Niektóre z powyższych publikacji zostały opracowane wspólnie z użytkownikami transformatorów, np. z firmą ELES
(Operator Sieci Przesyłowej – dalej OSP,
Słowenia) [4], National Grid i Scottish
Power (OSP, Anglia, Szkocja) [6], EDF
(wytwórca energii, Francja) [8], Iberdrola
(OSP, Hiszpania) [9]. Z punktu widzenia
użytkownika mają one największą wartość.
Zwraca uwagę referat [10] pokazujący doświadczenia firmy Hydro Quebec (OSP,
Kanada) z eksploatacji ponad 2200 transformatorów. Pokazuje on doświadczenia
ze stopniowego procesu poprawy praktyki
w zakresie oceny parametrów cieplnych
nowych transformatorów.
Użytkownicy transformatorów dążą do
uzyskania wiarygodnych, empirycznie potwierdzonych danych. Umożliwia to postęp
technologiczny, który w przypadku transformatorów m.in. oferuje coraz bardziej
niezawodne czujniki do bezpośredniego
pomiaru temperatur. Oparte są one na
technice światłowodowej.
W referacie [4] podano przykład słoweński. OSP w Słowenii (ELES) wyposaża
swoje jednostki transformatorowe w czujniki
bezpośredniego pomiaru temperatury oraz
w systemy monitoringu on-line. Celem takiego działania jest weryfikacja poprawności
działania dynamicznych modeli temperaturowych transformatorów wykorzystywanych na
etapie projektowania konstrukcji, opartych
dotychczas na obliczeniach i weryfikowanych z wyników prób nagrzewania.

Ten blok tematyczny zawiera 17 referatów. Szczegółowe zagadnienia obejmowały następujący zakres:
• wyznaczanie maksymalnego przyrostu
temperatury (hot-spot) w uzwojeniu poprzez modelowanie i bezpośredni pomiar (Determination of winding hot-spot
temperature rise by modelling and direct
measurements);
• wyznaczanie przyrostu temperatury rdzenia, kadzi i innych elementów
transformatora poprzez modelowanie
i bezpośredni pomiar (Determination
of temperature rise for core, tank, and
other parts by modelling and direct measurements),
• wpływ wymagań dotyczących obciążalności transformatorów na dobór wyposażenia (Effect of overload requirements
on design and component selection).
Przedstawiono wyniki symulacji i modelowania, głównie wykorzystujące techniki
numeryczne, takie jak Thermal Hydraulic
Network Models (THNM) oraz Computational Fluid Dynamics (CFD). Należą do nich
[1-6, 9, 12, 16 i 17], czyli aż 10 z 17 zgłoszonych referatów z tego tematu (59%).
Wspomniane techniki numeryczne wykorzystywane są w zakresie obliczeń temperatur uzwojeń [1-6, 9 i 12] oraz przepływów
izolacji ciekłej transformatorów (oleje i estry)
i związanych z nią temperatur [16, 17].

7:00

Tematy wiodące

Zagadnienia termiczne
w transformatorach

Temperature rise [K]

i wymagań wynikających z ewolucji systemu energetycznego. Ważnymi elementami są również techniki oceny cyklu życia,
techniki zarządzania ryzykiem, edukacja
i szkolenia.
Szczegółowe zagadnienia obejmują
m.in.:
• teorię, zasady i koncepcje, funkcjonalność, rozwój technologiczny, projektowanie, wydajność i zastosowanie materiałów, efektywność;
• produkcję, zapewnienie jakości, wskazówki dotyczące zastosowania, planowanie, aspekty związane z transportem
i lokalizacją, budowę, montaż, instalację;
• niezawodność, dostępność, eksploatację, serwis, monitorowanie stanu, diagnostykę, renowację, naprawę, załadunek, modernizację;
• remonty, ponowne użycie/ponowne rozmieszczenie, pogorszenie jakości, demontaż, utylizację.

Rys. 1. Porównanie wzrostów temperatury mierzonych bezpośrednio oraz obliczonych [4]
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Rysunek 1 pokazuje zaobserwowane
różnice pomiędzy pomiarem bezpośrednim a temperaturą obliczoną. Dane pochodzą z próby nagrzewania transformatora
400 kV, a pomiary przyrostów temperatury
wykonano przy użyciu czujników światłowodowych. Mogą one wskazywać, że wartości zmierzone są dokładniejsze i mogą
posłużyć do stworzenia lepszego modelu
termicznego transformatora.
Autorzy referatu [6] przedstawili wyniki analizy przepływów oleju przy układach
chłodzenia OD (Oil Direct – przepływ kierowany) i ON (Oil Natural – obieg naturalny).
Badania wykonał zespół, w skład którego
wchodzili przedstawiciele uczelni, użytkowników, producentów materiałów i laboratorium/laboratoriów. Jest to pewna wskazówka, jak realizować podobne zadania w energetyce krajowej.
Badania realizowano przy wykorzystaniu specjalnego układu modelowego, który
schematycznie ilustruje rysunek 2. Pomiary
przepływu na stanowisku badawczym wykonano z wykorzystaniem pomiaru welometrycznego obrazu cząstek. Zestaw eksperymentalny składa się z serii podgrzewanych
płyt ułożonych w przekroju prostokątnym
o przezroczystej plastikowej konstrukcji rurki, która reprezentuje część uzwojenia dyskowego, grzejnik, zbiornik główny, naczynie
zbiorcze, przepływomierz, jednostkę grzewczą do kontroli temperatury oleju wlotowego, armatury i rur.
W pracy zastosowano wskazane wyżej
techniki numeryczne do obliczeń przepływu oleju przy różnych rodzajach układu
chłodzenia. Prawidłowa dystrybucja przepływu oleju wpływa korzystnie na temperatury w transformatorze. Zdaniem autorów,
w układzie OD wzrost przepływu oleju uzyskany poprzez np. zwiększenie wydajności
pompy, nie przekłada się na obniżenie temperatury hot-spot. Wskazuje się na niską
efektywność takiego działania.
Z kolei w układach ON stwierdzono powstawanie deficytów przepływu oleju lub
tzw. przepływów wstecznych w obrębie uzwojeń. Może to powodować lokalne wzrosty
temperatury hot-spot, a te prowadzą do przyspieszonej degradacji izolacji. Autorzy apelują, aby świadomość tych zjawisk uwzględniać
już na etapie projektowania transformatora.
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Rys. 2. Schemat układu pomiarowego
a) pętla pomiarowa, b) płytka aluminiowa z grzałkami i termoparami [6]

Rys. 3. Umiejscowienie czujników w rdzeniu [8]
kolor czerwony – czujniki Pt 100; kolor zielony – termopary; kolor niebieski – czujniki światłowodowe

W kolejnym referacie [8] autorzy przedstawili wnioski z analizy temperatur wyznaczanych technikami numerycznymi w obrębie rdzenia transformatorów z układem
chłodzenia ODAF (Oil Directed Air Forced).
Praca podyktowana została zmianami, jakie wprowadziła organizacja zrzeszająca
 NTSO-E
Operatorów Sieci Przesyłowych E
(the European Network of Transmission
System Operators for Electricity). Związane są one z dopuszczalnymi odchyleniami
napięcia i częstotliwości sieci, które mogą
powodować przewzbudzenia i wzrost strat
w rdzeniu.
Do badań wykorzystano trójfazowy
transformator blokowy o mocy 680 MVA.
Rozmieszczenie czujników do pomiaru
temperatury pokazano na rysunku 3.
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Wskazania czujników były monitorowane i analizowane w modelu numerycznym metodą CFD. Symulacje przeprowadzono w odniesieniu do dwóch przypadków: (a) próby długotrwałego stanu
jałowego przy napięciu 100% Un oraz
(b) próby długotrwałego stanu jałowego
w warunkach przewzbudzenia przy napięcia 110% Un. Uzyskane rezultaty obrazują
rysunki 4 i 5.
Analiza metodą CFD reprezentatywnego wycinka obwodu magnetycznego
pokazała, że pomiędzy krawędzią kanału
a środkiem pakietu, między dwoma kanałami, można osiągnąć gradient temperatury
25 K. Aspekt ten autorzy sugerują brać pod
uwagę przy projektowaniu jednostek, które
mogą być przewzbudzane w eksploatacji.
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Rys. 4. Rozkład temperatur na rdzeniu
w warunkach 100% Un [8]

Rys. 5. Rozkład temperatur na rdzeniu
w warunkach 110% Un [8]

Kolejny ważny referat z punku widzenia
użytkowników transformatorów jest autorstwa przedstawicieli firmy Hydro Quebec
[10], operatora ponad 2200 transformatorów różnego rodzaju. Przez ostatnie trzy
dekady dąży się tam do stopniowej poprawy parametrów cieplnych transformatorów
w drodze wykorzystania wyników prób
nagrzewania oraz wyników prób w warunkach przeciążenia.
Autorzy zwracają uwagę na szczególne
warunki, w jakich pracują transformatory
w stanie Quebec (Kanada) i związane z tym
wyzwania. Ze względu na niskie temperatury otoczenia zimą, kiedy to mieszkańcy
ogrzewają się urządzeniami elektrycznymi,
szczyt obciążeń transformatorów w tym
stanie przypada na zimę. Transformatory,
z punktu widzenia możliwości ich obciążania, generalnie projektuje się na wysokie
temperatury otoczenia – np. 30°C. Transformator o tej samej mocy, pracujący jednak w warunkach niższej temperatury otoczenia, można obciążyć większą mocą.

Na rysunku 6 pokazano różnice obciążeń transformatorów, charakterystycznych
w sezonie zimowym i letnim. Zwraca uwagę temperatura otoczenia: -20°C w zimie
oraz +30°C latem.
Autorzy referatu [10] również zwracają
uwagę na korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie światłowodowych czujników

do bezpośredniego pomiaru temperatury
uzwojeń. Szereg transformatorów firmy
Hydro Quebec zostało w nie już wyposażonych.
W powyższych tabelach pokazano przykład transformatorów 150 MVA (tab. 1) oraz
550 MVA (tab. 2) wyposażonych w czujniki
do bezpośredniego pomiaru temperatury
uzwojeń. W tych dwóch przykładach zarówno obliczone, jak i zmierzone wartości są
znacznie niższe od standardowych wartości
granicznych. Dla transformatora 150 MVA
pomiary bezpośrednie są niższe od obliczonych wartości, natomiast dla transformatora
550 MVA bezpośredni pomiar temperatury
uzwojenia szeregowego przy 1 p.u. przekracza obliczoną wartość.
Na podstawie powyższych przykładów
można stwierdzić, że w przypadku jednostki o mniejszej mocy znamionowej, temperatury mierzone są niższe od obliczonych.
W przypadku jednostki o większej mocy,
temperatury zmierzone i obliczone mają
zbliżone wartości.
Tabela 1

Przykładowy pomiar temperatur w czasie próby nagrzewania jednostki 150 MVA,
735/120/12.5 kV [10]
Load
1 p.u.
1,3 p.u.

Winding

Calculated (K)

Direct meas. (K)

Limit (K)

High Voltage

63,8

60,9

80

Low Voltage

75,9

73,3

80

High Voltage

89,2

89,2

110

Tabela 2
Przykładowy pomiar temperatur w czasie próby nagrzewania jednostki 550 MVA,
735/315/12.5 kV [10]
Load
1 p.u.
1,3 p.u.

Winding

Calculated (K)

Direct meas. (K)

Series

65,8

66,6

80

Common

68

67,3

80

Series

92,5

90,2

110

Common

94,6

91,4

110

1.22 p.u

1.15 p.u

1.35 p.u

Winter load profile (-20oC)

Summer load profile (30oC)
4

8

1.5 p.u

1.48 p.u

1.0 p.u

0

Limit (K)

12
Time (hours)

16

20

24

0

4

8

12
Time (hours)

16

20

24

Rys. 6. Profil obciążenia transformatorów firmy Hydro-Québec w warunkach letnich (po lewej) i zimowych (po prawej),
wyrażony w jednostkach względnych mocy oraz przy temperaturze hot-spot wynoszącej 140°C [10]
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Postępy w diagnostyce
i modelowaniu
W ramach niniejszego tematu preferowane były następujące zagadnienia:
• modelowanie transformatorów energetycznych oraz dławików przy wysokiej
częstotliwości z uwzględnieniem wyników pomiarów na obiektach rzeczywistych (High frequency modelling for power transformers and shunt reactors, including comparison with measurements),
• interpretacja i modelowanie charakterystyk odpowiedzi częstotliwościowej
uzwojeń (Interpretation and modelling of
winding frequency response results),
• doświadczenia z pomiarów wyładowań
niezupełnych transformatorów różnymi
metodami, na stacji prób oraz w miejscu
zainstalowania transformatora (Experience with different methods of measuring
partial discharge, at factory and at site).
W tym bloku tematycznym zgłoszonych zostało 14 referatów. Poruszane tematy charakteryzują się dużą wartością
użytkową. Wśród nich znalazł się również
polski akcent.
W referacie [28] polscy autorzy podjęli
się analizy przebiegu odpowiedzi częstotliwościowej pomiaru uzwojeń metodą FRA.
Jest to podstawowa metoda oceny odkształceń mechanicznych uzwojeń, dobrze
poznana i obecnie ustandaryzowana w zakresie metodyki wykonywania. Wyzwanie
jednak wciąż stanowi kwestia interpretacji
wyników, która w niektórych przypadkach
może decydować o dalszej przyszłości
transformatora.
Autorzy skupili się na analizie odpowiedzi częstotliwościowej w obszarze niskich
częstotliwości. Pojawiają się tam odkształcenia łączone z naturalnymi różnicami
w budowie poszczególnych uzwojeń oraz
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Autorzy [10] wyrażają nadzieję, że większa ilość danych z pomiarów bezpośrednich
temperatur hot-spot w transformatorach, realizowana za pomocą czujników światłowodowych w trakcie prób fabrycznych i podczas ich normalnej pracy, będzie podstawą
do przeprowadzenia rewizji przewodnika
obciążania transformatorów.
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Rys. 7. Przebieg FRA transformatora 15/0.4 kV, 800 kVA
a) uzwojenie GN, faza A z kondensatorem przyłączonym do uzwojenia GN faza B,
b) uzwojenie DN faza B z kondensatorem przyłączonym do uzwojenia GN faza C [28]

odkształcenia związane z namagnesowaniem rdzenia. Istnieją badania, w których
za pomocą technik numerycznych wykazano, że uzwojenia wpływają na siebie podczas badania metodą FRA. Autorzy podjęli
się analizy wielkości tego wpływu eksperymentując z pomiarami uwzględniającymi
dodatkowo przyłączone pojemności.
Na rysunku 7 pokazano przykładowe
przebiegi FRA transformatora 15/0,4 kV,
do uzwojeń którego przyłączano dodatkowe kondensatory.
Szereg eksperymentów oraz weryfikacja modelu numerycznego pokazały,
że różnice w dolnych obszarach częstotliwości przebiegów FRA są powodowane
wpływem pozostałych uzwojeń. Ten wpływ
jest obserwowany zarówno w przypadku
autotransformatorów, jak i standardowych
transformatorów, gdzie uzwojenia są od
siebie galwanicznie odseparowane. To pokazuje, że różnice w przebiegach występujące w obszarze pierwszego rezonansu
są trudne do zinterpretowania w celach
diagnostycznych. Mogą, ale niekoniecznie
muszą one świadczyć o wystąpieniu deformacji mechanicznej uzwojeń.
Analizom przebiegów FRA poświęcony
jest również referat [26] rosyjskich autorów.
Na wybranych przykładach przedstawiono wyniki eksperymentów i modelowania
różnych przebiegów. Również referaty [29]
i [31] poświęcone są przebiegom FRA. Jest
szansa, że w niedalekiej przyszłości kwestia jednoznacznej interpretacji przebiegów
FRA będzie łatwiejsza.
W referacie [32] pokazano przykład wykorzystania pomiarów uzwojeń metodą FRA
do śledzenia wewnętrznych przepięć rezo-
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nansowych transformatora. Doświadczenia
brytyjskie wskazują na możliwość uszkodzenia dużych transformatorów z powodu
wewnętrznych przepięć rezonansowych.
Mogą one być wywoływane np. przez przepięcia łączeniowe. Temat ten poruszany jest
również w referacie [30].
Doświadczenia
z diagnostyki transformatorowych
izolatorów przepustowych
Zwraca uwagę referat [20] opisujący
doświadczenia szwedzkiego OSP z diagnostyki izolatorów przepustowych zainstalowanych na dławikach kompensacyjnych. Mając na uwadze rosnącą liczbę
tych urządzeń w krajowej sieci przesyłowej, tego rodzaju doświadczenia są i będą
cennym źródłem informacji dla użytkowników. Dławik kompensacyjny jest szczególnym urządzeniem ze względu na funkcję,
jaką pełni w utrzymaniu bezpieczeństwa
systemu. Załączanie go w przypadkach
wzrostu napięcia w sieci i wyłączanie niezwłocznie po opanowaniu sytuacji może
prowadzić nawet do kilkuset przełączeń
rocznie. Pomijając wyzwania dotyczące
pozostałej aparatury w polu takiego dławika (np. wyłącznik) i zjawiska towarzyszące
tym przełączeniom, dławik i jego elementy
poddawane są wyjątkowo dużym stresom
dielektrycznym.
Autorzy [20] na bazie własnych doświadczeń podjęli się wskazania metod
diagnostycznych izolatorów przepustowych, które ich zdaniem szczególnie wyróżniają się pod względem skuteczności
na tle innych. Tymi pomiarami są badanie
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Rys. 8. Przykład częstotliwości łączeń wybranych dławików w sieci szwedzkiego OSP [20]
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Rys. 9. Przykładowa tablica wyników pomiarów izolatorów przepustowych
wykonanych różnymi metodami badawczymi w formie graficznej [20]

DGA próbek oleju (Dissolved Gas in Oil)
oraz analiza DFR (Dielectric Frequency Response).
W tabeli pokazanej na rysunku 9 kolorem oznaczono wskazówki dla użytkownika
do wykorzystania w przyszłości. Kolor czerwony oznacza nieprawidłowe liczby, wskazujące na bieżące problemy i zalecenia
dotyczące usunięcia izolatora z eksploatacji; żółty oznacza drobne nieprawidłowości
i zalecenia dotyczące dalszych badań; zielony oznacza stan całkowicie normalny.
W podsumowaniu autorzy zwracają
uwagę, że w zakresie badań DGA próbek
oleju z izolatorów, wartości typowe stężeń
gazów palnych w badanej próbce wskaza-

ne w normie IEC 60599 wymagają rewizji.
Bazując na doświadczeniach krajowych
zwraca uwagę polityka eksploatacji transformatorowych izolatorów przepustowych
PSE S.A. Dla analizy DGA próbek oleju,
na podstawie setek otrzymanych wyników
z ich pomiarów, stworzone zostały wartości typowe dotyczące określonych typów
izolatorów. Wypracowana metodyka działania w przypadku przekroczeń stężeń
typowych pozwala służbom eksploatacji
podejmować określone czynności, wymagane na każdym z etapów. W ten sposób
praktycznie wyeliminowano w PSE S.A.
duże awarie transformatorów spowodowane przez izolatory przepustowe [39].

Kolejnym referatem istotnym z punktu
widzenia użytkowników oraz nowatorskim,
jeśli chodzi o metody badawcze wykorzystywane w praktyce, jest [21]. Ponownie
temat dotyczy dławików kompensacyjnych
i niejako potwierdza tezę o szczególnej
funkcji, jaką pełnią te urządzenia w systemie. Obecnie coraz większą popularność
zdobywają dławiki, z podobciążeniowymi
przełącznikami zaczepów, zdolne do regulacji nawet 80% mocy kompensacyjnej
oddawanej do systemu. Płynna regulacja
mocy kompensacyjnej pod obciążeniem
stanowi duże ułatwienie dla dyspozytorów
pracy systemu i odciąża aparaturę w polu
dławika. Jednocześnie stanowi duże wyzwanie dla przełącznika zaczepów, którego
liczba przełączeń liczy się w tysiącach, albo
nawet dziesiątkach tysięcy rocznie. Jest to
duże wyzwanie dla służb eksploatacji.
W referacie proponuje się wykorzystanie metody wibroakustycznej do analizy
poprawności samego cyklu przełączenia.
Ma ona zastosowanie jako metoda monitoringu on-line. I znowu w tym miejscu
można przytoczyć doświadczenia krajowe.
Podobne analizy stanu mechanicznego
przełącznika zaczepów, a nawet analiza
stanu styków przełącznika, na podstawie
analizy wibroakustycznej, realizowana jest
na przykład przez zespół z Politechniki
Opolskiej [40].
Rysunek 10 przedstawia wynik metody
analizy statystycznej z wykorzystaniem danych z widma częstotliwości przełącznika
zaczepów dławika. Dla wszystkich trzech
wybranych częstotliwości dyskretnych, na
wykresach nie można jednak narysować
linii regresji. Na wykresach nie jest zatem
widoczne, że chmura danych zmierzonych
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47. SESJA

wartości (niebieski) może być oddzielona od
wartości wynikowych modelu (czerwony).
Ze względu na rozproszenie chmury danych, wykresy pokazują, że nie można było
znaleźć żadnego wskazania zmieniającego
się warunku. Potwierdza to bardzo dobry
stan roboczy przełącznika zaczepów.
W referacie [22] przedstawia się małe
kompendium wiedzy na temat natury i sposobów badań wyładowań niezupełnych (WNZ)
w transformatorach. Wskazuje się różne metody badań WNZ, przypadki, dla których są
one dedykowane i ich ograniczenia.
Na rysunku 11 pokazano różne sposoby rejestracji sygnałów WNZ. Mogą
one być rejestrowane w dziedzinie czasu
(amplituda i czas) za pomocą cyfrowego
oscyloskop lub w dziedzinie częstotliwości (wielkość i częstotliwość) przy użyciu
analizatora widma lub przy użyciu szybkiej
transformacji Fouriera (FFT) mierzonego
sygnału w dziedzinie czasu.
f

A

A... amplitude
f ... frequency
t ... time
t

A

A

f

t
time domin

frequency domain

Rys. 11. Prezentacja sygnału w domenie
czasowej i częstotliwościowej [22]

W referacie podaje się trójstopniową
procedurę lokalizacji WNZ, a na koniec
przedstawia przykłady praktyczne. Zwraca
uwagę bogata bibliografia.

Próby odbiorcze w miejscu
zainstalowania transformatora
W temacie tym zgłoszonych zostało
6 referatów obejmujących następujące
preferowane zagadnienia:
• wymagane próby odbiorcze w miejscu
zainstalowania transformatorów i dławików (Required site commissioning tests
for transformers and reactors).
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• dodatkowe próby odbiorcze w miejscu
zainstalowania transformatorów i dławików w zależności od okoliczności (Additional site commissioning tests for transformers and reactors, depending on the
circumstances).
• ruch próbny transformatorów i dławików z uwzględnieniem wymagań dotyczących dodatkowych systemów monitoringu (Trial operation of transformers
and reactors, including requirements for
additional monitoring).
Temat ten cieszył się stosunkowo
mała popularnością. Jedynie 6 pozycji to
zaskakująco mało zważywszy, że temat
jest ciekawy.
Referat [33] jest swego rodzaju reklamą nowoczesnego, mobilnego systemu
pomiarów WN transformatorów na stanowisku jednego z wiodących producentów.
Autorzy podają szereg przykładów udanego wykorzystania takiego systemu, a nawet przykłady naprawy transformatora pod
namiotem na stacji elektroenergetycznej.
Nie podaje się kosztów takich operacji. Mając do wyboru transport jednostki z miejsca trudno dostępnego do fabryki i z powrotem, koszt taki może być rozważany.
W przeciwnym razie wydaje się to operacja
nieopłacalna.
W referatach [34] i [35] powraca temat
pomiarów transformatora metodą FRA. Autorzy podają szereg przykładów i wskazują, jak użyteczna jest ta metoda, zarówno
w diagnostyce drobnych nieprawidłowości
jak i tych poważnych, związanych z transportem z fabryki na stanowisko.
Referat [36] przedstawia rozwiązanie
w postaci mobilnych transformatorów 1-fazowych zdolnych do zastąpienia jednostki
uszkodzonej. Trzy jednostki o mocy znamionowej 133 MVA każda mogą pracować
w następujących układach napięć:
• 345/230 kV lub
• 345/138 kV lub
• 345/115 kV lub
• 230/138 kV lub
• 230/115 kV.
Jednostki te cechuje szereg wyśrubowanych parametrów, które można było osiągnąć wykorzystując nowoczesne materiały,
takie jak estry syntetyczne czy specjalne
materiały, z jakich wykonano izolację stałą.
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Dalsze działania
Działalność Komitetu A2 nie może być
oderwana od głównego nurtu, którym podąża rynek. Takim bez wątpienia są źródła
odnawialne, ich wpływ na systemy elektroenergetyczne oraz szeroko pojęte zmiany
w konstrukcjach urządzeń i aparatów. Poniższe tematy nawiązują do tych zagadnień.
Tematy preferowane na kolejną, 48.
Sesję w Paryżu zostały określone następująco:
• PS1 − Technologie transformatorowe
umożliwiające integrację odnawialnych
źródeł energii (Transformer technologies to enable integration of distributed
renewable energy resources),
• PS2 − Postępy w konstrukcji układów
izolacyjnych oraz w ich badaniach (Advances in dielectric design and testing),
• PS3 − Zrównoważony rozwój i transformatory (Sustainability and transformers).
• PS Rez. – Poprawa niezawodności
transformatorów (ang. Improving reliability for transformers).
Będziemy również obserwowali dalszy
rozwój technologii badawczych, również
tych już dobrze poznanych, a których potencjał wskazuje na dalsze możliwości ich
wykorzystania. Do takich z pewnością należą technologie oparte na analizie odpowiedzi częstotliwościowej transformatora
i jego elementów. Należy się również spodziewać większego wykorzystania nowych
materiałów, które są już obecne na rynku,
jednak na drodze ich rozwoju stoją wysokie koszty i wciąż niedostateczne poznanie
wszystkich właściwości.
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