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Wydłużenie czasu życia urządzeń na stacji el-en

Aparatura obwodów wtórnych (1)

• Redukcja ilości urządzeń użytych w obwodach – urządzenia, których nie ma nie zestarzeją się 

• Stosowanie urządzeń dobrej jakości, zaprojektowanych na długą, bezawaryjną pracę co mogą  potwierdzić 

następujące parametry:

• Duży wskaźnik MTBF – stosowanie urządzeń z jak największym MTBF

• Długa gwarancja producenta urządzenia – na rynku oferowana jest już 10 letnia gwarancja 

• Zmniejszenie narażenia elektroniki na przepięcia indukowane w połączeniach miedzianych (sprzężenie 

pojemnościowe i indukcyjne). Przepięcia degradują elektronikę a uszkodzenie następuje po czasie zależnym 

od temperatury  - stosowanie światłowodów zamiast licznych połączeń miedzianych 

• Zmniejszenie temperatury w szafach EAZ:

• Zmniejszenie ilości urządzeń w szafie EAZ – ulokowanie funkcji pól w jednym urządzeniu

• Zmniejszenie ilości tradycyjnych wejść dwustanowych - źródła ciepła: np. 0,5W/wejście -

wykorzystanie techniki światłowodów z GOOSE oraz koncentracja funkcji w jednym urządzeniu



Wskaźnik MTBF

Trwałość: okres zachowania cech użytkowych
Niezawodność: zdolność do pracy bezusterkowej – dla całej aplikacji (rozdzielni) zależy od najsłabszego jej elementu

Najbardziej użytecznym wskaźnikiem, który określa niezawodność dla EAZ:
MTBF (Mean Time Between Failure – jest to średni czas pomiędzy uszkodzeniami urządzenia.

MTBF = (sumaryczny czas pracy wszystkich urządzeń zainstalowanych od rozpoczęcia produkcji)/(ilość urządzeń przyjętych 
do naprawy od rozpoczęcia produkcji). MTBF wyraża się latach, np. MTBF=300 lat (2 628 000 h)
Dla przekaźników zabezpieczeniowych o bardzo wysokiej jakości MTBF wynosi 300lat. 

MTBF = 300 lat oznacza, że na 300 zainstalowanych urządzeń średnio (statystycznie) 
w ciągu roku ulega awarii jedno urządzenie

Dla przełączników Ethernet: średnio 100 lat, ale występuje duży rozrzut zależnie od producenta a także i typu: od 50-400 lat  
– stąd warto wprowadzać redundancję PRP aby niezawodność całego układu nie była obniżona poprzez przełączniki 
Ethernet. Aby taki poziom uzyskać, producent musi zapewnić bardzo dobrą jakość części oraz produkcji – co korzystnie 
wpływa na trwałość urządzenia.  Także długa gwarancja potwierdza jakość użytych elementów i samej produkcji.

Multilin UR (L90, F35): 
MTBF=525lat

Przełącznik Ethernet S20 z 
dwoma zasilaczami: 
MTBF=328lat



Wydłużenie czasu życia urządzeń na stacji el-en

Aparatura obwodów wtórnych (2)

• Elementem najbardziej starzejącym się w urządzeniach są zasilacze. Ich nieprawidłowa praca wynika 

najczęściej z wysychania elektrolitu ciepłego w kondensatorach elektrolitycznych – wyeliminowanie z 

konstrukcji urządzenia kondensatorów elektrolitycznych z elektrolitem ciekłym

• Wpływ środowiska na liczne połączenia miedziane (np. korozja, utrata dobrego połączenia, itp.) -

stosowanie światłowodów zamiast połączeń miedzianych 

• Pełna modułowość konstrukcji urządzeń EAZ – możliwość wymiany przez obsługę tych elementów, 

które się już zużyły, lub zbliża się koniec ich czasu życia co objawia się pojawianiem się usterek -

działanie profilaktyczne (np. wymiana po tym czasie tylko zasilaczy – jako najbardziej narażonego 

poprzez temperaturę na uszkodzenie )  

Wymiana światłowodów wynikająca z ich zestarzenia jest szybsza (nie wymaga czasochłonnych testów po  ich 
wymianie) i prostsza technicznie, w odniesieniu do  wymiany zdegradowanych połączeń miedzianych oraz listew.

Podobnie rzecz się ma z urządzeniami wykorzystującymi technikę GOOSE.  



Eliminacja w urządzeniu kondensatorów elektrolitycznych 

W Multilin UR (np. F35, L90) wyeliminowano w elektronice wpływającej na
poprawność ich działania kondensatory elektrolityczne z elektrolitem ciekłym
(typowa ich konstrukcja), a tam gdzie potrzebne były duże pojemności
zastosowano kondensatory tantalowe z elektrolitem stałym (stosowane w
aplikacjach militarnych)

W Multilin UR są tylko dwa kondensatory elektrolityczne z 
elektrolitem ciekłym zapewniające:
- Odporność na długie zaniki napięcia pomocniczego (>200ms)
- Podtrzymanie pracy zegara czasu rzeczywistego po utracie 

zasilania pomocniczego

GE mogłoby i te kondensatory zamienić na tantalowe, ale 
ponieważ utrata ich pojemności nie wpływa na poprawność i 
stabilność działania urządzenia, a wymagana jest bardzo duża 
pojemność - zamiana spowodowałoby istotny wzrost wymiarów 
modułu zasilacza oraz karty procesora oraz ich kosztu.



W pełni modułowa konstrukcja Mulitin UR

W Multilin UR (np. F35, L90) każdy moduł jest zamknięty w czarnej aluminiowej 
obudowie której celem jest:
• odprowadzanie ciepła z modułu elektroniki (wydłużenie czasu życia modułu) –

bez podgrzewania sąsiednich modułów 
• ochrona przed uszkodzeniami ESD (wydłużenie czasu życia) oraz mechanicznymi

podczas wyciągania/wkładania modułu
Moduły wymieniają między sobą informacje poprzez magistralę komunikacyjną –
każdy z nich ma wprowadzoną swoją autodiagnostykę. 

Wymiana modułu może być przeprowadzona 
samodzielnie przez służby eksploatacyjne użytkownika 

(a nie serwis producenta).
Po wymianie modułu jest on rozpoznawany przez 
system, który weryfikuje jego poprawność działania.

Demontaż panelu przedniego z wyświetlaczem, 
przyciskami i diodami nie powoduje utraty jego 
podstawowej funkcjonalności – utracony jest tylko 
interfejs z użytkownikiem

Widok po otwarciu panelu przedniego
Dostęp do modułów jest bezpieczny po otwarciu panelu 

przedniego (konstrukcja na zawiasie). 



Wydłużenie czasu życia urządzeń na stacji el-en

Aparatura obwodów pierwotnych 

• Monitoring i diagnostyka wyłączników – wcześniejsza reakcja konserwacyjna zanim dojdzie do poważnego 

uszkodzenia (np. CB watch)

• Monitoring i diagnostyka transformatora oparta na DGA

• transformator może być bezpiecznie eksploatowany do momentu jego rzeczywistego zużycia co daje 

oszczędności związane z brakiem prewencyjnej wymiany po określonym typowym okresie eksploatacji 

– nie trzeba wymieniać transformatora po deklarowanym czasie życia jeśli jest wciąż  sprawny 

• obserwacja online oraz rejestracja zmian parametrów technicznych pozwala na wychwycenie zjawisk, 

które mają wpływ na jego starzenie. Działania proaktywne. 

• Monitoring i diagnostyka transformatora oparta na parametrach elektrycznych realizowana w 

przekaźnikach zabezpieczeniowych – uzupełnienie metody DGA

• Monitoring online izolatorów – wychwycenie wyładowań niezupełnych i wprowadzenie działań 

profilaktycznych



Kompleksowy monitoring transformatora oraz izolatorów (1)

Monitoring izolatorów oraz wyładowań niezupełnych 
Przepusty są poddane stresowi elektrycznemu oraz 
mechanicznemu na skutek:
• obecność mikropęknięć powstałych podczas produkcji 

(nowe trafo) 
• utratę wytrzymałości mechanicznej z powodu starzenia
• powtarzające się cykle termiczne (obciążenie + słońce)
• zanieczyszczenie
• Wyładowania niezupełne erodujące porcelanę oraz olej 

izolacyjnym

Główna 
kadź z 
olejem

Przełącznik 
zaczepów

Izolatory

Inne

Chłodzenie

DGA 900 Plus – monitoring:
• 9 gazów w kadzi z olejem (DGA) 
• Izolatorów (C oraz  tg)
• Wyładowań niezupełnych (U(f))
• Przełącznika zaczepów



Kompleksowy monitoring transformatora oraz izolatorów (2)

Monitoring wyładowań niezupełnych: 
• Pomiaru napięć  o wysokiej częstotliwości w celu monitorowania aktywności 

wyładowań niezupełnych, zapewniając dodatkowy poziom ochrony głównej 
kadzi transformatora. 

• Rejestrowana jest amplituda impulsów wyładowań niezupełnych 
• Algorytm rozróżnia wewnętrznymi wyładowaniami niezupełnymi od wyładowań 

koronowych.
• W ten sposób zapewnia diagnostykę PDPR (Partial Discharge Phase Resolve).

DGA 900 Plus – monitoring wyładowań niezupełnych (PD) (stany nieustalone - przepięcia)
zapobiega degradacji zarówno izolatorów jak i kadzi transformatora (oleju oraz izolacji)



Kompleksowy monitoring transformatora oraz izolatorów (3)

Monitoring przełącznika zaczepów:

• Monitoring bieżącego położenia 

• Estymacja zużycia poszczególnych zestyków przełącznika zaczepów:

• Liczba operacji przełączenia  odniesiona do danego zaczepu

• Prąd kumulowany przy przełączaniu odniesiony do danego zaczepu

• Prąd silnika napędu PPZ – zwiększona trudność w przełączaniu zaczepów

• Ocena stanu technicznego zestyków PPZ poprzez pomiar różnicy 

temperatur pomiędzy PPZ a kadzią główną. 

DGA 900 Plus – monitoring przełącznika zaczepów

Monitoring pozwala na wcześniejszą konserwację zanim nastąpi taki poziom degradacji, który doprowadzi do poważnej 

awarii z kosztowna naprawą oraz dłuższym przestojem transformatora. 




