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Uszkodzenia w transformatorach

Analiza Gazów Rozpuszczonych w Oleju (DGA)



Precyzyjne innowacyjne urządzenia DGA od GE
Hydran M2-X

(Membrana przepuszczalna)

Dwa progi Alarmu – kryterium zależy 

od wypadkowego stężenia 4 gazów +H20:

Pomiar = 100 % [H2] + 15 % [CO] + 8 % 
[C2H2] + 1.5 % [C2H4]

Transfix DGA 500
(Spektroskopia fotoakustyczna)

Dwa progi Alarmu
dla pomiaru 5 gazów i ich relacji +H20:

Modele i diagnostyka DGA:

• Duval’s Triangle i Pentagon

• ETRA – wzorce relacji gazów

• Stosunek gazów:

• IEC60599

• IEEE-C57.104

• Rogers i  DoernenburgWczesna identyfikacja problemów 

z wyładowaniami łukowymi, zanim 

staną się krytycznymi awariami

Transfix DGA 900
(Spektroskopia fotoakustyczna)

)

Dwa progi Alarmu
dla pomiaru 9 gazów i ich relacji + H20: 

Precyzyjnie wskazuje, gdzie jest problem w obiekcie 

diagnostyka z różnymi typami modeli usterek

Trójkąt Duval 

diagnostyki DGA
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WARRANTY

Opcja Aplikacja

Hydran M2-X Olej mineralny

Hydran M2-X-NE naturalny olej estrowy

Hydran M2-X-SE syntetyczny olej estrowy



DGA monitoring gazów rozpuszczonych w oleju
IEC60599 (2016) standard dla monitoringu gazów wytyczne do określenia następujących defektów: 

• Normalne starzenie się izolacji, 

• Wyładowania w pęcherzykach gazowych - niekompletna impregnacja lub zawartość wilgoci w izolacji stałej

• Występowanie ścieżek przewodzących lub przebić izolacji stałej

• Iskrzenie w oleju wywołane złymi stykami lub występujące między elementami o różnych potencjałach

• Przebicie kanału olejowego między izolacją stałą lub między zwojami lub uzwojeniem do masy

• Występowanie łuku elektrycznego

• Przegrzanie przewodu izolowanego

• Miejscowe przegrzanie obwodu magnetycznego wywołane:

• zagęszczeniem strumienia 

• wysoką temperaturą  w danych punktach obwodu 

• prądów wirowych w miedzi

• nieprawidłowo wykonane połączenia

• prąd wyrównawczy w rdzeniu lub kadzi



DGA monitoring gazów



DGA monitoring gazów
Normalna temperatura oleju: 20-80C

Pierwsze gazy z CO2 i CO: od 100C

Pierwsze gazy gorącego metalu: 150C
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Generacja gazów (bez skali)
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Temperatura powyżej 150C
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DGA - kryteria oceny: IEC60599 oraz IEEE C57.104
IEEE C57.104

H2 CH4 C2H6 C2H4 C2H2 CO CO2 TDCG Wnioski

100 120 65 50 1 350 2500 720 TDCG - OK, ale należy spojrzeć na poszczególne gazy

101-700 121-400 66-100 51-100 2-9 351-570 2501-4000 721-1920 TDCG - podwyższony poziom. Wymagana analiza trendu

701-1800 401-1000 101-150 101-200 10-35 571-1400 4001-10000 1921-4630
TDCG - wysoki poziom dekompozycji oleju. 

Prawdopodobne uszkodzenie. Analiza trendu wymagana

>1800 >1000 >150 >200 >35 >1400 >10000 >4630
TDCG - bardzo wysoki poziom dekompozycji. 

Dalsza praca grozi uszkodzeniem transformatora



DGA monitoring gazów



Perception – oprogramowanie do nadzoru DGA-900



Podsumowanie (1)

• Często początek poważnej awarii zaczyna się od niegroźnych odwracalnych procesów: np. nieszczelność, 

niewłaściwe wykonane połączenie elementów wiodących prąd czy blach rdzenia, przepięcia w izolatorach, itp. 

• Zaawansowana diagnostyka online – między innymi DGA – dostarcza informacji już od początku rozwoju 

uszkodzenia, może być monitorowana online (typowo rozwój uszkodzenia to dni albo nawet miesiące):

• Pozwala przerwać lub wydłużyć w czasie proces degradacji (np. redukcja obciążenia):

• poprzez wyłączenie w dogodnym momencie dla Farmy Wiatrowej

• redukując obciążenie transformatora czy dławika

• Daje czas na przygotowanie się służb serwisowych do naprawy (np. zlecenie serwisowe)

• Zmniejsza się zakres uszkodzenia, a więc koszt i czas naprawy – przy rozwiniętej awarii  wykrytej dopiero 

przez zadziałanie zabezpieczeń - może to być wiele miesięcy (poważna awaria)

• Pozwala przygotować się na zamówienie lub reklamację nowego dławika czy transformatora lub jego 

transport na dana farmę (rezerwa może być dla kilku farm)



Podsumowanie (2)

• Zatrzymanie pracy obiektu może być wykonywane bez presji czasu – bez zaskoczenia dla 

prowadzących ruch elektryczny – jak to się dzieje przy zadziałaniu zabezpieczeń

• Diagnostyka jest szczególnie ważna dla obiektów nowych (na gwarancji) jak i będących długo w 

eksploatacji.

• Postanie defektu w elemencie systemu el-en czasami powoduje uszkadzanie się innego (np. z 

przepięć generowanych przez stany nieustalone, np. wyładowania niezupełne lub łukowe o małej 

energii w izolatorach lub transformatorze czy dławiku

• Istnieje możliwość podejmowania decyzji o wycofaniu obiektu z eksploatacji, a następnie instalacji 

nowego, oparta jest mierzalne dane  przy wsparciu o rekomendacje przedstawione w standardach 

IEC oraz IEEE



Pytania

Dziękuję za uwagę

Proszę o pytania na czacie

Bezpośredni kontakt:  andrzej.juszczyk@ge.com




