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POLA TEMPERATUROWEGO  

TRANSFORMATORA ENERGETYCZNEGO 
 
 
 Jednym z najważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego jest transfor-
mator energetyczny. Z tego powodu ważne jest, aby został on poprawnie zaprojektowa-
ny oraz zbudowany, zarówno od strony mechanicznej jak i cieplnej. Obecnie konstruk-
torzy transformatorów energetycznych korzystają z wielu programów, które pozwalają 
na skrócenie czasu projektowania. Programy te pozwalają w szybki i efektywny sposób 
wprowadzić nowe zmiany w konstrukcji urządzenia oraz sprawdzić, jaki będzie ich 
wpływ na pracę transformatora. W artykule przedstawiono założenia projektowe mode-
lu matematycznego transformatora energetycznego, teorię podobieństwa, którą wyko-
rzystano do zachowania odpowiedniej skali oraz interface programu ANSYS CFX,  
w którym wykonano symulacje pola temperaturowego transformatora energetycznego. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: transformator, teoria podobieństwa, ANSYS CFX 
 

1. WPROWADZENIE 
 
 Transformator energetyczny wysokiego napięcia jest jednym z najważniej-
szych i najdroższych elementów systemu elektroenergetycznego. Pełni on klu-
czową rolę, ponieważ od jego poprawnego funkcjonowania zależy praca zarów-
no linii przesyłowych, jak i innych urządzeń przemysłowych. Do podstawo-
wych zadań transformatora energetycznego należy rozdział i przesył energii 
elektrycznej przy napięciach, które są najbardziej korzystne gospodarczo [1, 2]. 
Z tego powodu ważne jest, aby został on poprawnie zaprojektowany i wykona-
ny zarówno od strony mechanicznej, jak i cieplnej. 
 Na etapie projektowania zespół projektantów transformatorów musi zwrócić 
uwagę na wiele czynników, które mogą mieć znaczący wpływ na prawidłową 
pracę transformatora. Jednym z takich czynników jest temperatura uzwojeń oraz 
układu izolacyjnego, dla której przewidziana jest praca transformatora. Tempe-
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ratura ta ma znaczący wpływ na długość eksploatacji urządzenia elektroenerge-
tycznego[3]. Ponadto konstruktorzy zobowiązani są do spełnienia szereg wy-
mogów stawianych przez klientów oraz obowiązujące w Unii Europejskiej 
normy i przepisy. W chwili obecnej, aby przyspieszyć i skrócić czas projekto-
wania nowych transformatorów energetycznych, konstruktorzy wykorzystują 
szereg programów komputerowych, które wspomagają proces projektowania. 
Należą do nich przede wszystkim programy takie jak: Auto CAD, Inventor, 
Catia, COMSOL Multiphysics, Ansys itd.. Pozwalają one projektantom w łatwy 
i szybki sposób zmodyfikować konstrukcję urządzenia oraz na obserwację jak 
wprowadzone zmiany wpływają na pracę transformatora w warunkach rzeczy-
wistych. Średni czas, który jest potrzebny do zaprojektowania nowego trans-
formatora wynosi około dwa miesiące. Często zdarza się również, że produkcja 
następuje krótko po rozpoczęciu prac projektowych. W tym czasie niezbędne 
jest stworzenie pełnej dokumentacji rysunkowej większości elementów [4].  
W związku z tym posiadanie odpowiedniego narzędzia pozwalającego na szyb-
kie i poprawne projektowanie jest niezbędne. 

W niniejszej pracy przedstawiono teorię podobieństwa, itnerface programu 
Ansys CFX oraz przykładowy rozkład pola temperaturowego w transformatorze 
energetycznym wypełnionym olejem mineralnym.  
 

2. PODSTAWY TEORETYCZNE 
 

W rozdziale przedstawiono teorię podobieństwa, liczby podobieństwa, wzo-
ry służące do wyliczenia powierzchni chłodzącej w modelu oraz krótko scha-
rakteryzowano zasadę, na której opiera swoje działanie program Ansys. 

Dla zachowania odpowiedniej skali modelu posłużono się między innymi 
teorią podobieństwa. Teoria ta pozwala w pewnym stopniu odzwierciedlić rze-
czywisty obiekt określając zależności pomiędzy parametrami fizycznymi, które 
mają wpływ na badane zjawisko np. przepływ oleju mineralnego w kanałach 
chłodzących transformatora energetycznego, a z tego względu wykorzystanie 
teorii podobieństwa stwarza możliwość skonstruowania modeli laboratoryjnych, 
które umożliwiają przeniesienie i uogólnienie wyników badań na układy po-
dobne, bez potrzeby ich powtarzania [5, 6].  

Aby uznać dwa zjawiska wymiany ciepła za podobne, należy spełnić trzy 
warunki: podobieństwa geometrycznego, hydrodynamicznego i cieplnego. Po-
dobieństwo geometryczne spełnione jest, gdy kształty oraz wymiary danych 
figur są podobne. Najczęściej za sakle podobieństwa przyjmuje się stosunek 
dwóch charakterystycznych wymiarów liniowych na przykład stosunek średnic 
przewodu do promieni jego krzywizn. Drugim warunkiem zachowania podo-
bieństwa wymiany ciepła jest, podobieństwo hydrodynamiczne, polegające na 
tym, że dwa dowolne punkty cieczy w jednym układzie będą mieć w drugim 
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układzie różne prędkości, ale do siebie proporcjonalne. Dodatkowo ta propor-
cjonalność musi się wyrażać stałym stosunkiem. Trzecim i ostatnim warunkiem 
podobieństwa jest zachowanie takiego samego stosunku rozkładu temperatur  
w dwóch rozpatrywanych układach względem jakiejś temperatury porównaw-
czej [5, 6]. 

Dzięki zastosowaniu teorii podobieństwa można wyznaczyć w układach po-
dobnych wartości liczbowe, które są bezwymiarowe i noszą nazwę liczb podo-
bieństwa. Są one kryteriami podobieństw pod względem: kinetycznym  – liczba 
Reynoldsa (Re), bezpośredniej wymiany ciepła – liczba Nusselta (Nu), właści-
wości fizycznych czynnika – liczba Prandtla (Pr), wymiany ciepła przez uno-
szenie – liczba Pecelta (Pe) oraz siły pędu do góry i grawitacji – liczba Grasho-
fa (Gr) oraz liczbę Rayleiga (Ra). Ta ostania liczba pozwala określić, kiedy 
transport ciepła w płynie odbywa się za pomocą konwekcji, a kiedy przez prze-
wodnictwo. Podczas analizowania zjawisk fizycznych w modelu i w obiekcie 
rzeczywistym nie jest konieczne wyznaczanie wszystkich liczb podobieństwa. 
Na przykład zakładając, iż zachodzi tylko wymiana ciepła przy ruchu swobod-
nym nie wymaga się wyznaczania liczby Re. O podobieństwie danego układu 
decyduje liczba Gr, oraz liczba Nusselta. Dodatkowo, jeśli zachodzi tożsamość 
liczb Nusselta, można wyznaczyć współczynnik przejmowania ciepła α dla 
danego modelu na podstawie równania (1) [5, 6].  





 





NuNu        (1) 

gdzie: α – współczynnik przejmowania ciepła, δ – wymiar charakterystyczny 
związany z przepływem płynu, λ – przewodność cieplna.  
 W transformatorze energetycznym jak i projektowanym modelu zachodzą 
dwa rodzaje konwekcji: z powierzchni poziomej (pokrywa) oraz na ścianie pio-
nowej (kadź i radiatory).  
 Zależność (2a) pozwala na wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła 
α dla powierzchni pionowych dla zakresu liczb Rayleiga Ra < 109 natomiast 
zależność (2b) stosowana jest dla liczb Ra >  109 [5].  
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gdzie: Pr – liczba Prandtla opisana zależnością (3), Ra – liczba Rayleiga opisa-
na zależnością (4). 
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w której to: ρ – gęstość, υ – lepkość, cp – ciepło właściwe cp. ciepło właściwe 
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         (4) 

gdzie: β – rozszerzalność cieplna, g – przyśpieszenie ziemskie, ΔT – różnica 
temperatury pomiędzy temperaturą źródła ciepła a temperaturą chłodzącej cie-
czy, υ – lepkość, α – współczynnik przejmowania ciepła. 

Dla powierzchni poziomych współczynnik przejmowania ciepła α przyjmuje 
postać opisaną zależnością (5a) dla zakresu liczby Rayleiga Ra < 107 natomiast 
dla liczby Ra > 107 współczynnik α jest opisany równaniem (5b). 

4/1Ra54,0

          (5a) 

3/1Ra15,0

          (5b) 

Gdy zostanie określony współczynnik przejmowania ciepła α można obli-
czyć strumień ciepła na podstawie zależności (6). 

)TT(q ps          (6) 
gdzie: α – współczynnik przejmowania ciepła, Ts – temperatura powierzchni 
ścianki, Tp – temperatura płynu. 
 W transformatorach energetycznych można ułożyć pewne zależności, które 
wiążą ze sobą straty, które wywiązują sie podczas normalnej pracy transforma-
tora, powierzchnie chłodzące oraz moce pozorne. Zostały one opisane zależno-
ściami (7) i (8) [1, 2].  
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gdzie: ΔP1 i ΔP2 – łączna suma straty mocy w rozpatrywanych transformato-
rach, S1,S2 – moce pozorne, Ach1,Ach2 – powierzchnie chłodzące.  
 Na podstawie podanych powyżej równań można stwierdzić, że im transfor-
mator jest większy, tym jego warunki chłodzenia ulegają pogorszeniu. Dzieje 
się tak dlatego, że straty w transformatorze energetycznym rosną szybciej niż 
jego powierzchnia chłodząca. 
 W celu zamodelowania transferu ciepła na drodze: źródło ciepła → papier 
zaimpregnowany cieczą → ciecz elektroizolacyjna → metalowa obudowa → 
powietrze, obecnie używa się wielu programów wykorzystujących metody CFD 
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(ang. Computational Fluid Dynamics). Do jednych z nich zalicza się Ansys 
CFX, który korzysta z równań różniczkowych Naviera-Stokesa. Równia te opi-
sują zarówno przepływ laminarny, jak i turbulentny bez zadawania dodatko-
wych informacji [7,8]. Ruch płynu nieściśliwego opisany jest zależnościami 
(10),(11) i (12).  
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gdzie: U – prędkość, ρ – gęstość, p – ciśnienie, T – temperatura, μ – lepkość 
kinematyczna, SE – źródło ciepła, λ – współczynnik przewodzenia ciepła,  
g – przyspieszenie ziemskie,  – operator nabla. 
 Z kolei temperatura w uzwojeniach jest wyznaczana na podstawie równania 
(13), które zostało podane poniżej. 
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3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

 
3.1. Wprowadzenie 

 
W rozdziale zaprezentowano poszczególne kroki, jakie należy wykonać, aby 

przeprowadzić symulacje rozkładu pola temperatury transformatora energetycz-
nego w programie ANSYS CFX. Ponadto, przedstawiono model transformatora 
energetycznego i przykładowy rozkład pola temperaturowego.  

 
3.2. Interface programu ANSYS CFX 

 
 Jednym z najbardziej popularnych programów symulacyjnych służących do 
modelowania zjawisk związanych z przepływami takimi jak przepływy wielo-
fazowe, reakcje chemiczne, przewodzie ciepła, radiacja itd. jest ANSYS CFX. 
Dzięki nowoczesnemu intrefaceowi użytkownik może przeprowadzić szybką i 
wydajną optymalizację konstrukcji na platformie Workbench.  
 Na rysunku 1 przedstawiono poszczególne iteracje w programie ANSYS 
CFX, które należy wykonać, aby przeprowadzić symulację. Zostały one omó-
wione w kolejnym akapicie [9]. 
 Program pozwala na powiązanie modelu w systemie CAD ze środowiskiem 
Workbench, dzięki temu istnieje możliwość na szybkie przygotowanie geome-
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trii w module Design Modeler do potrzeb symulacji, aby kolejno korzystając  
z wydajnych narzędzi obliczeniowych przygotować siatkę w ANSYS Meshing, 
która będzie odpowiednia do symulowanego zjawiska.   
 

    
 

Rys. 1. Poszczególne iteracje w programie ANSYS CFX [9] 
 

W kolejnym kroku, należy w module PRE-CFX zadać właściwe warunki 
brzegowe, wybrać odpowiednie materiały, które są już zdefiniowane w progra-
mie albo zadać własne. Następnie, użytkowi przeprowadza obliczenia w module 
CFX- Solver. Dzięki wykorzystaniu zawansowanego postprocesora w CFD-
Post, pozwalającego na uzyskanie w sposób dowolny danych liczbowych, jak 
również przedstawienie ich w sposób graficzny, użytkownik bardzo łatwo  
i sprawnie może sprawdzić wyniki swojej symulacji. Dodatkowo program ko-
rzysta z wielu obrazków, animacji oraz daje możliwość stworzenia raportów  
z wynikami obliczeń. Dzięki integracji programu w środowisku Workbench, 
umożliwia na wykorzystanie narzędzi do optymalizacji parametrycznej (Design 
Xplorer). 
 
3.3. Założenia modelu matematycznego 

 
W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały założenia projektowe mo-

delu matematycznego wykonanego w programie Ansys CFX. 
Uproszczona geometria modelu matematycznego transformatora energe-

tycznego została pokazana na rysunku 2 została ona wykonana w module Desi-
gn Modeler. 
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Rys. 2. Uproszczona geometria modelu matematycznego transformatora energetycznego 
 

Model składa się z następujących elementów: 
– miedzianych uzwojeń, 
– nowego papieru nawojowego, 
– cieczy elektroizolacyjnej, (nowy olej mineralny), 
– kadzi, 
– powietrza, które otacza model transformatora. 

Założono, iż powierzchnia chłodząca będzie wynosiła 6 m2. W celu zasymu-
lowania rozkładu pola temperaturowego, należało także obliczyć straty. Straty 
te wyznaczono korzystając z zależności (8) i (9). Pozostałe dane, które występu-
ją w wyżej wymienionych równaniach, zostały przedstawione w tabeli 1. 

 
Tabela.1. Wartości pozostałych danych  

 

 Starty  
[W] 

Powierzchnia chłodząca 
[m2] 

Rzeczywisty transformator  
10 MVA [*] P2 64181 Ach2 287 

Model transformatora P1 195 Ach1 6 
[*] dokumentacja techniczna transforamtora energetycznego 10 MVA wyprodukowanego  
przez Power Enginnering S.A 
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Model matematyczny transformatora energetycznego został wypełniony no-
wym olejem mineralnym. Jego właściwości cieplne, jak również i fizyczne zo-
stały uzależnione od temperatury, w tym celu wykorzystano specjalną funkcję 
w programie ANSYS CFX. Wartości liczbowe parametrów nowego oleju mine-
ralnego zostały zaczerpnięte z pracy [10]. Ponadto, zasymulowano nowy papier 
nawojowy o grubość 0,5 mm, którego właściwości termiczne również zostały 
uzależnione od temperatury tak, aby w najbardziej możliwy sposób zasymulo-
wać pole temperaturowe transformatora. Parametry nowego papieru nawojowe-
go zostały oparte na wynikach pracy [11]. Jako temperaturę początkową T0 
przyjęto 20°C, ponieważ taką wartość przyjmuje się jako średnią całoroczną. 
Wartość ciśnienia powietrza została ustalona na poziomie 1 atm [12]. 

 
3.4. Wyniki 
 

W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały wyniki symulacji pola 
temperaturowego modelu matematycznego transformatora energetycznego.  

Na rysunku 3 przedstawiono w formie graficznej wyniki symulacji pola 
temperaturowego modelu transformatora energetycznego wypełnionego nowym 
olejem mineralnym.  
 

 
 

Rys. 3. Rozkład pola temperaturowego w modelu matematycznego  
transformatora energetycznego 

 
 

Na podstawie wyników można stwierdzić, iż maksymalna temperatura jaką 
otrzymano dla zadanych wartości wyniosła 324.27 K (51.12°C). Natomiast 
spadek temperatury między najgorętszym punktem a otoczeniem wyniósł  
31.12 K. Z przeprowadzonej symulacji wynika, że maksymalna temperatura 
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jaką uzyskano nie przekroczyła maksymalnej temperatury dla transformatorów 
energetycznych z chłodzeniem naturalnym, która wg normy [PN-EN 60076-2-
2011] wynosi 65°C. Również uzyskany spadek temperatury ΔTuzw.pow na drodze 
uzwojenia powietrze mieści się w granicy norm [1, 2].  

W dalszej pracy naukowej zakłada się udoskonalanie modelu matematycz-
nego oraz przeprowadzania symulacji dla innych cieczy elektroizolacyjnych,  
o różnym stopniu zestarzenia oraz zawilgocenia. 
 

4. PODSUMOWANIE 
 
 W celu skrócenia czasu projektowania nowych transformatorów energetycz-
nych konstruktorzy w chwili obecnej wykorzystują programy komputerowe, 
które wspomagają procesy projektowe. Jednym z nich jest ANSYS, który daje 
wiele możliwość projektantowi. Oprócz szeregu zalet, jakie zostały wymienione 
w artykule, posiada on również wady. Użytkownik korzystający z niego musi 
posiadać bardzo wydajny sprzęt komputerowy, na którym będzie wstanie w 
sposób efektywny przeprowadzać symulację. Ze względu na coraz to bardziej 
zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną i co za tym idzie zwięk-
szonym popytem na transformatory energetyczne firmy produkujące transfor-
matory energetyczne będą musiały zainwestować w programy tego typu, aby 
sprostać wymaganiom stawianym przez rynek.  
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MATHEMATICAL MODELING THE TEMPERATURE FIELD  
OF POWER TRANSFORMER 

 
One of the most important elements of the power system is a high voltage power 

transformer. Due to this reason, it is crucial to properly design and build from mechani-
cal side as well as thermal side. Nowadays designers of power transformers are using 
from the many programs that allow you to reduce design time. Additionally, thanks to 
them, the designer can quickly and effectively bring new changes in the construction 
and see what will be their impact on the work of the transformer. 

This paper shows design assumptions the mathematical model of transformer power, 
the similitude theory which was used to maintain an appropriate scale, interface ANSYS 
CFX program, in which simulations of temperature field power transformer was made. 
 
 
(Received: 5. 02. 2016, revised: 2. 03. 2016) 
 


