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Streszczenie

Sie  elektroenergetyczna sk ada si  z wielu urz dze  i jest nara ona na dzia anie ró norodnych 

czynników, które powoduj  zak ócenia w jej pracy. Skutkiem tego mog  by  przerwy w zasilaniu 

lub pogorszenie jako ci energii elektrycznej. D ugo  tych przerw zale y w istotny sposób od 

prawid owej diagnostyki: elementów sieci i procesów przesy u i dystrybucji energii elektrycznej. 

Efektywno  diagnostyki technicznej w sieciach elektroenergetycznej wp ywa bezpo rednio na 

niezawodno ci dostaw energii elektrycznej. W artykule omówiono metod  pozwalaj c  mierzy

efektywno  diagnostyki technicznej w oparciu o wykorzystanie wyznaczanych wspó czynników 

niezawodno ci poszczególnych elementów sieci elektroenergetycznej. 

S owa kluczowe: niezawodno , diagnostyka techniczna, energia elektryczna, transformatory 

RELIABILITY OF ELECTRICITY SUPPLY AS A MEASURE OF THE EFFICIENCY OF 

TECHNICAL DIAGNOSTICS IN DISTRIBUTED POWER NETWORKS 

Summary 

Distributed power network consists of many devices and therefore it is exsposed to the activity 

of various factors which result in interferences during their work. The causes of this include pauses 

in power supply and deterioration of the eneregy's quality. The length of the  pauses depends in an 

essential way on undertaking correct diagnostical decisions in the area of the power network's 

elements and the electricity distribution. Efficiency of technical diagnostics in power network 

depends directly on reliablity rate of electricity supply. In the article, the method, that allows 

measuring the efficiency of technical diagnostics, based on a usage of  assigned coefficients of 

reliability rates of particular elements in the power network, is presented. 

Keywords: reliabilty, technical diagnostics, electricity, transformers 

1. WST P

Jednym z podstawowych celów polityki 

energetycznej kraju jest zapewnienie 

bezpiecze stwa dostaw energii elektrycznej. 

Niepokoj cym zjawiskiem jest to, e wi kszo

przedsi biorstw energetycznych skupia si  przede 

wszystkim na bie cych remontach  lub 

niezb dnych inwestycjach w zakresie modernizacji 

o okresie zwrotu nie d u szym ni  trzy lata. Co jest  

spowodowane g ównie brakiem kapita ów

koniecznych na inwestycje zapewniaj ce:

wystarczaj cy poziom mocy generowanej, 

odpowiednie struktury  wytwórcze i przesy owe.

Bezpiecze stwo dostaw energii elektrycznej jest 

determinowane w szczególno ci niezawodno ci

sieci elektroenergetycznych. 

Sie  elektroenergetyczna sk ada si  z wielu 

urz dze  i jest nara ona na dzia anie ró norodnych 

czynników, które powoduj  zak ócenia w jej pracy. 

Skutkiem tego mog  by  przerwy w zasilaniu lub 

pogorszenie jako ci energii elektrycznej. D ugo

tych przerw zale y w istotny sposób od 

prawid owej diagnostyki: elementów sieci 

i procesów przesy u i dystrybucji energii 

elektrycznej. Efektywno  diagnostyki technicznej 

w sieciach elektroenergetycznej wp ywa 

bezpo rednio na niezawodno ci dostaw energii 

elektrycznej.

Nieprawid owa praca uk adów

elektroenergetycznych ma niekorzystny wp yw na 

odbiory energii elektrycznej oraz ich dzia anie.

Nast pstwem zak óce  w dostawie energii 

elektrycznej s  straty ekonomiczne wyst puj ce

u odbiorców, szczególnie niebezpieczne s  przerwy 

w zasilaniu. Przerwy te s  nieuchronne i zale

w du ym stopniu od czasu trwania procesu 

diagnozowania i jego wiarygodno ci. Aby 

zapewni  niezawodno  zasilania w 100% nale a o

by zainwestowa  ogromne kapita y, co z kolei by o
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by nieuzasadnione ekonomicznie. Nak ady na 

popraw   niezawodno ci powy ej pewnej warto ci

progowej rosn  bardzo szybko, niewspó miernie  

do wzrostu niezawodno ci [1], [2] 

Przerwy w zasilaniu s  przyczyn

wyst powania strat ekonomicznych nie tylko 

u odbiorców, ale tak e u dostawców energii 

elektrycznej. Straty te przek adaj  si  na ca

gospodark  krajow .  Skutki gospodarcze przerwy 

w zasilaniu przedsi biorstwa obejmuj : koszty strat 

zak adowych i strat ogólnospo ecznych. Koszty 

strat zak adowych to koszty zwi zane z utracon

produkcj  (np. utracona produkcja mo e by

odrobiona w godzinach nadliczbowych, ale wi e

si  to ze wzrostem p ac w wyniku wy szych stawek 

robocizny),  kosztami amortyzacji, kosztami 

osobowymi i tzw. kosztami dodatkowymi, do 

których zalicza si : koszty zniszczonych surowców 

i materia ów podczas przerwy awaryjnej, koszty 

naprawy uszkodzonych urz dze , koszty zwi zane

z ponownym rozruchem produkcji . Koszty strat 

ogólnospo ecznych to utrata dodatkowej akumulacji 

i udzia u za ogi w zysku[5]. 

2. WYMAGANIA ODBIORCÓW ZE 

WZGL DU NA NIEZAWODNO

ZASILANIA 

Odbiorcy energii elektrycznej wykazuj

zró nicowan  wra liwo  na przerwy w zasilaniu 

w energi  elektryczn . W wyniku tych przerw 

odbiorcy a po rednio gospodarka narodowa mog

ponie  straty finansowe, a tak e mo e wyst pi

zagro enie ycia i zdrowia ludzkiego. Skutki 

wyst puj cych przerw w zasilaniu odbiorców 

i wymagania odno nie do pewno ci zasilania s

podstaw  klasyfikacji odbiorców na trzy kategorie  

[5 ]: 

- I  dotyczy odbiorców, których pozbawienie 

zasilania w energi  elektryczna  przez okre lony 

czas mo e spowodowa  niebezpiecze stwo dla 

ycia ludzkiego, uszkodzenie obiektów 

budowlanych i urz dze  technologicznych: 

- II  to odbiorcy, których pozbawienie zasilania 

przez okre lony czas mo e spowodowa  straty 

produkcyjne, postój pracowników, mechanizmów 

i urz dze  transportowych; 

- III  dotyczy pozosta ych odbiorców. 

Z t  klasyfikacj  wi e si  podzia  odbiorów na 

trzy grupy wa no ci, z jednoczesnym okre leniem 

sposobu zapewnienia odpowiedniej niezawodno ci

uk adu zasilaj cego[5 ]. S  to: 

- I grupa wa no ci odbiorów obejmuj ca

odbiorniki wymagaj ce dwustronnego zasilania 

z dwóch niezale nych róde  prze czanych

samoczynnie u odbiorcy, a dla szczególnie 

wa nych odbiorników dodatkowo z w asnego

lokalnego ród a, np. agregatów pr dotwórczych,

akumulatorów itp. 

- II  grupa wa no ci odbiorów obejmuj ca

odbiorców wyposa onych w odbiorniki 

wymagaj ce dwustronnego zasilania prze czanego

u odbiorcy r cznie lub samoczynnie. 

- III  grupa wa no ci dotyczy odbiorców 

wyposa onych w odbiorniki, dla których zasilanie 

jest przywracane przez prze czenie w uk adzie

elektroenergetycznym dokonywane przez s u by 

eksploatacyjne terenowych jednostek spó ek

dystrybucyjnych. 

Podanym grupom odbiorców mo na

przyporz dkowa  jedn  lub wi cej spo ród pi ciu

wymaganych klas niezawodno ci ( tabl. 1). 

Tabl. 1. Podzia  odbiorców na grupy i klasy ze 

wzgl du na niezawodno  zasilania [5 ] 

Grupa

odbiorców 

Wymagana 

klasa

niezawodno ci

Dopuszczalny

czas trwania 

przerwy w 

zasilaniu tdop[h] 

I A t dop = 0 

II B tdop  0 

III C

D

E
0,25  tdop  0 

1  tdop  3 

tdo p  3 

Z podanych wymaga  wynika, e do w a ciwej

oceny uk adu zasilaj cego, pod wzgl dem 

niezawodno ci, istotny jest czas potrzebny do 

zdiagnozowania stanu technicznego uszkodzonych 

elementów i ich naprawienia lub na ewentualne 

w czenie urz dze  rezerwowych. W tabl. 2 podano 

orientacyjne rednie takie czasy, u atwiaj ce

ilo ciow  ocen  uk adu.

Tabl.2. rednie czasy potrzebne do diagnozowania i 

usuni cia uszkodzenia oraz  ponownego 

uruchomienia  [4 ] 

Elementy sieci Czas

przerwy ta[h]. 

1. Kabel nn u o ony w ziemi 12

2. Kabel nn u o ony na wierzchu 

w kanale itp. 

6

3. Kabel nn u o ony 

prowizorycznie 
1  2 

4. Przewody instalacyjne nn - 

prowizoryczna (sta a) wymiana     

uszkodzonego elementu 

1  2 (4) 

5. Linia napowietrzna nn 4

6. Linia szynowa prowizoryczne 

uruchomienie 

2

7. Tablica rozdzielcza sta a

 ( prowizoryczna) naprawa 

8 (2) 

8. Kabel SN u o ony w ziemi  1  8  (dni) 

9. Linia napowietrzna SN  6

10. Stacje rozdzielcze WN: 

- dokonanie prze czenia w 

stacji ze sta  obs ug ,

- dokonanie prze czenia w 

0,25

0,3

8
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stacji bez sta ej obs ugi, 

- likwidacja uszkodzenia 

aparatów czeniowych,

- likwidacja uszkodzenia 

aparatów nie czeniowych.

4

11. Transformator (wymiana): 

- o mocy do 

500kVA,

- o mocy ponad 

500 do 1000 kVA 

8

20

12 Dokonanie prze cze  w 

sieci:

- miejskiej, 

- wysokiego 

napi cia (tzw. 

okr gowej),

- fabrycznej. 

0,5

1

0,5

Odbiorców energii elektrycznej zasilanych 

z elektroenergetycznej sieci rozdzielczej 

najogólniej mo na podzieli  na trzy grupy: miejscy, 

wiejscy i przemys owi. Odbiory przy czone do 

sieci miejskiej mo na podzieli  wed ug ró nych 

kryteriów. Okazuje si , e najbardziej w a ciwy

podzia  to podzia  na[5] : 

odbiory komunalno-bytowe, 

odbiory przemys owe,

zak ady u yteczno ci publicznej, 

o wietlenie publiczne. 

Odbiory komunalno - bytowe s  to: mieszkania, 

biura, sklepy, restauracje, teatry, kina, drobne 

zak ady przemys owe ( przewa nie rzemie lnicze),

drobne warsztaty itp. Zazwyczaj zalicza si  do 

komunalno-bytowych odbiory rz du kilku do 

kilkudziesi ciu, rzadziej kilkuset kilowatów i to w 

zale no ci do jakiej sieci s  przy czone. Je eli

odbiory s  przy czone do sieci zasilaj cej potrzeby 

komunalno-bytowe, nale y zaliczy  je do tych 

odbiorców. Ze wzgl du na sw  wielko  lub 

wymagan  niezawodno  odbiory cz sto musz  by

przy czone do oddzielnej sieci i nale y je wówczas 

zaliczy  do odbiorców przemys owych. Odbiory 

przemys owe s  to odbiory o mocy nie 

pozwalaj cej na przy czenie ich do sieci 

zasilaj cej odbiory komunalno-bytowe niskiego 

napi cia, najcz ciej o mocy ponad kilkaset 

kilowatów. Sieci zasilaj ce zak ady przemys owe

ró ni  si  rozwi zaniem technicznym od sieci 

zasilaj cych drobnych odbiorców. 

Zmienno  obci e  miejskich zale y przede 

wszystkim od rodzaju i stopnia wyposa enia

gospodarstw domowych w odbiorniki energii 

elektrycznej. Na dobow  i roczn  zmienno

obci e  odbiorców miejskich wywieraj

decyduj cy wp yw odbiorniki o wietleniowe 

i grzejne ( kuchnie, grzejniki wody i pomieszcze )

gospodarstw domowych. 

W elektroenergetyce polskiej odbiorców 

wiejskich dzieli si  na nast puj ce grupy [5]: 

gospodarstwa domowe, 

lokale niemieszkalne, 

o wietlenie publiczne, 

drobni odbiorcy si owi, 

gospodarstwa rolne. 

Do gospodarstw domowych zalicza si

gospodarstwa osób nie zatrudnionych w rolnictwie 

oraz posiadaj cych do 2 ha ziemi. Zmienno

obci e  odbiorców wiejskich zale y g ównie od 

rodzaju i stopnia wyposa enia gospodarstw rolnych 

w odbiorniki energii elektrycznej.  

Ze wzgl du na ma  liczb  odbiorników 

grzejnych na zmienno  obci e  krajowych 

i miejskich odbiorców decyduj cy wp yw wywiera 

o wietlenie w gospodarstwach domowych 

i rolnych. 

Zak ady przemys owe zalicza si  do wielkich 

odbiorców energii elektrycznej. Ich podstawow

cech  jest du y pobór energii i du e

zapotrzebowanie na moc elektryczn . Przemys

krajowy zu ywa netto ponad 60% produkowanej 

energii [ ]. 

Odbiorcom komunalno-bytowym 

przyporz dkowuje si  grup  niezawodno ci

nast puj co[5 ]: 

- do I grupy zalicza si  nast puj ce rodzaje 

odbiorców: wybrane obiekty s u by zdrowia  

(stacje pogotowia ratunkowego, stacje 

krwiodawstwa, sale operacyjne i po o nicze)

urz dy pocztowo-komunikacyjne, banki, niektóre 

obiekty kultury i sztuki (kina, teatry, sale 

koncertowe), hotele I i II kategorii; 

- do II grypy kwalifikuj  si : budynki 

wielorodzinne powy ej pi ciu kondygnacji, obiekty 

ywienia zbiorowego, budownictwo mieszkaniowe 

zbiorowe (domy studenckie, hotele pracownicze, 

hotele III kategorii); 

- w III grupie znajduj  si : obiekty 

administracyjne, obiekty nauki i o wiaty, 

budownictwo mieszkaniowe niskie i jednorodzinne, 

obiekty handlowe, o wietlenie zewn trzne ulic 

i dróg. 

Wymagania odno nie do pewno ci zasilania 

poszczególnych odbiorców okre la si  podaj c jaki 

procent obci enia szczytowego odbiorcy musi by

pokrywany z sieci podczas wy czenia jednego lub 

dwóch dowolnych elementów sieci, z zaznaczeniem 

czy jest wykonywane prze czenie r czne sieci, czy 

te   nie[5]. 

Wymagania pewno ci zasilania wi kszych

fragmentów sieci SN i nn, przy za o eniu

wy czenia dowolnego elementu sieci, bior cego

udzia  w zasilaniu analizowanego obszaru s

nast puj ce [5]:

1. Bez  prze cze  r cznych powinna istnie

mo liwo  pokrycia: 

a) pe nego obci enia szczytowego: 

- miast o obci eniu szczytowym wi kszym 

od 1 MW, 

- o rodków wypoczynkowo-turystycznych i 

uzdrowisk maj cych wi cej ni  1000 

miejsc noclegowych, czynnych ca y rok; 
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b) 50% obci enia szczytowego 

z zachowaniem indywidualnych wymaga

odbiorców  takich jak: 

- miast o obci eniu szczytowym 

mniejszym od 1 MW, 

- wsi gminnych oraz innych o obci eniu

szczytowym wi kszym od 0,5 MW. 

2. Po zastosowaniu prze cze  r cznych

powinno by  mo liwe pokrycie pe nego

obci enia szczytowego: 

a) miast o obci eniu szczytowym mniejszym 

od 1 MW, 

b) sezonowych o rodków wypoczynkowo- 

turystycznych.

3. NIEZAWODNO  I DIAGNOSTYKA

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ  

Niezawodno  jest to zdolno  obiektu  

(urz dzenia) do wype nienia zadanych funkcji w 

wymaganym okresie, z jednoczesnym nie 

przekroczeniem obci e  dopuszczalnych [1,2,3,5]. 

Najcz ciej stosowan  miar  w ocenie 

niezawodno ci pracy uk adów

elektroenergetycznych jest wspó czynnik 

zawodno ci. Wspó czynnik ten wyznacza si  dla 

dowolnego elementu ( urz dzenia), cz ci lub ca ej

sieci elektroenergetycznej na podstawie bada

statystycznych. Okre la si  go jako stosunek czasu 

zdatno ci eksploatacyjnej ( zdolno ci do pracy)  do 

ca kowitego analizowanego przedzia u czasu: 

T

T
p z

, (1) 

gdzie: Tz - czny czas zasilania w przedziale 

czasu T, T - analizowany przedzia  czasu wnosz cy

zazwyczaj 1 rok. 

Wielko ci  przeciwn  do wspó czynnika p jest 

wspó czynnik zawodno ci q - awaryjno ci:

,
T

TT

T

T
q za

  (2) 

gdzie: Ta - czny czas trwania przerw 

w zasilaniu w przedziale czasu T, który jest równy 
Ta = T - Tz.

Bardzo istotny wp yw na czas trwania przerw w 

zasilaniu ma czas diagnozowania: elementów sieci, 

procesów przesy u i dystrybucji energii 

elektrycznej. Bowiem w wyniku procesu 

diagnozowania nast puje rozpoznanie stanu 

technicznego obiektu z o onego, jakim jest sie

elektroenergetyczna, na podstawie identyfikacji 

stanów elementów tej sieci. W przypadku 

uszkodze  diagnostyka sprowadza si  do detekcji, 

lokalizacji oraz identyfikacji uszkodze . W sieci 

elektroenergetycznej d y si  do automatycznej 

realizacji dzia a  diagnostycznych co pozwala na 

znaczne skrócenie czasu wykrycia i lokalizacji 

awarii w stosunku do diagnostyki realizowanej 

przez operatora sieci rozdzielczych. Przynosi to 

istotn  popraw  niezawodno ci dostaw energii 

elektrycznej, a tak e zwi kszenie efektów 

ekonomicznych. Dzi ki wiarygodnej i szybkiej 

informacji diagnostycznej mo liwe jest 

dokonywanie (automatyczne lub przez obs ug )

odpowiednich dzia a  zabezpieczaj cych

pozwalaj cych na unikni cie lub ograniczenie 

skutków uszkodze  zanim wyst pi  gro ne

nast pstwa dla przebiegu procesów przesy u

i dystrybucji energii elektrycznej. Ponadto 

prowadzona na bie co diagnostyka techniczna 

umo liwia prowadzenie remontów w zale no ci od 

stanu technicznego , co wp ywa na czas usuwania 

awarii i zmniejszenie ich kosztów w stosunku do 

obs ugi okresowej. 

W czasie sumarycznym trwania przerw 

w zasilaniu Ta  mo na wyró ni czny czas trwania 

procesów diagnozowania Td i czny czas naprawy 

uszkodzonych elementów b d  w czenia

elementów rezerwowych Tn, czyli: 

= + , (3) aT dT nT

czyli wzór (2) przyjmie posta :

,
T

TT

T

T
q nda

  (4) 

Zatem warto ci wspó czynników: zawodno ci q

i niezawodno ci p s  zale ne od czasu trwania 
procesów diagnozowania i czasu wykonywania 

remontów i mog  by  wykorzystane do oceny 

efektywno ci prowadzonej diagnostyki sieci 

elektroenergetycznej. Miary niezawodno ci dostaw 

energii elektrycznej s  równie  miarami 

efektywno ci stosowanych metod diagnostyki 

technicznej sieci elektroenergetycznej.

Je li znany jest oczekiwany czas trwania jednej 

awarii ta danego urz dzenia oraz cz sto d ich 
wyst powania w okre lonym okresie ( np. roku), 

mo na obliczy  oczekiwany roczny czas przerwy 

w zasilaniu: 

,dtT aa (5)

st d

,
T

dt
q a

 (6)

Wielko p i q zdefiniowane wzorami (1) i (2) 
s  zwi zane nast puj c  zale no ci :

1qp . (7)

czny czas trwania przerwy w zasilaniu sk ada

si  z przerw wywo anych ró nymi przyczynami, 

a mianowicie mi dzy innymi: 

- uszkodzeniami elementów uk adu

elektroenergetycznego, niew a ciwym 

zadzia aniem zabezpiecze  lub 

automatyki, b dami osób u ytkuj cych

dany obiekt, 

- procesami diagnozowania uszkodze ,
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- pracami remontowo-konserwacyjnymi, 

- ograniczeniami wywo anymi deficytem 

mocy w systemie elektroenergetycznym. 

Warto ci iloczynu ta d i oszacowane na ich 
podstawie wska niki q, s rednimi oszacowanymi 

dla pewnej populacji na podstawie bada

statystycznych. Przy czym badania te musz

spe nia  za o enia dotycz ce np. liczebno ci próbki 

podlegaj cej analizie, aby mo na uogólni  je na 

ca  populacj . Wska niki intensywno ci

uszkodze  elementów sieci rozdzielczych podaje 

si  jako liczb  uszkodze  w ci gu roku, 

przypadaj c  na 100km w przypadku linii lub na 

100szt. w przypadku transformatorów, 

wy czników itp. Przyk adowe warto ci d i ta
zamieszczono w tabeli 3 [5]. 

Na podstawie tych danych mo na uszeregowa

elementy sieci rozdzielczej, których uszkodzenia 

b d  zak ócenie w ich pracy powoduj  d ugie 

przerwy w dostawie energii elektrycznej,a co 

przek ada si  na pogorszenie niezawodno ci

dostaw. Dla tych elementów nale y przede 

wszystkim zintensyfikowa  badania diagnostyczne,  

zastosowa  nowe, dost pne metody diagnostyczne 

aby umo liwi  szybsz  detekcj , lokalizacj

i identyfikacj  ich uszkodze . S  to pilne zadania 

stoj ce przed diagnostyk  techniczn , których wag

okre laj : kategorie odbiorców wyró nione ze 

wzgl du na skutki przerw w ich zasilaniu 

i wymagane  klasy niezawodno ci ustalone na 

podstawie kryterium dopuszczalnego czasu trwania  

przerw w zasilaniu. Równie  przy projektowaniu 

nowych sieci zasilaj cych w zale no ci od 

wymaga  danego odbiorcy energii elektrycznej 

powinno si  stosowa  takie elementy sieci, które 

zapewniaj dan  niezawodno  dostaw.  

 Tabl.3. Wska niki zawodno ciowe podstawowych 

urz dze  elektroenergetycznych [5 ] 

Lp. urz dzenia Jedno-

stka [ j]
d

[1/a 100j]

ta
[h]

1 linia 

napowietrzna 

110 kV 

km 1,5 6

2 linia 

napowietrzna 15 

kV

km 2.5 14

3 linia 

napowietrzna 

0,4 kV 

km 15 4

4 linia kablowa 15 

kV

km 22 12

5 linia kablowa 

0,4 kV 

km 6 12

6 transformator 

110/15 kV 

szt. 6 12

7 transformator 

15/ 0,4 kV 

szt. 4,8 29

8 szyny zbiorcze 

110 kV 

pole 4 4

Lp. urz dzenia Jedno-

stka [ j]
d

[1/a 100j]

ta
[h]

9 szyny zbiorcze 

15 kV 

pole 0,32 10

10 pole w 

rozdzielni 0,4kV 

pole 1 3

11 wy cznik 10kV szt. 3 6

12 wy cznik 15 kV szt. 13 5,5

13 od cznik 110kV szt 0,8 4

14 od cznik 15 kV szt. 0,55 8,7

Jednocze nie nale y tak zaplanowa

dzia ania diagnostyczne, aby elementom sieci 

elektroenergetycznej zapewni  wska niki 

niezawodno ci co najmniej równe oszacowanym 

warto ciom, podanym w tabl.3. 

 Na przyk ad obecnie w Polsce 

eksploatowanych jest ponad 220 000 

transformatorów[4] W ród eksploatowanych 

transformatorów mo na jeszcze znale  pojedyncze 

egzemplarze z rdzeniami z blachy gor co

walcowanej, izolowanej papierem, z jarzmem na 

"styk", wstawione do kadzi z radiatorami 

wykonanymi z rur; s  to najstarsze jednostki, 

pracuj ce w starych, s abo obci onych 

rozdzielniach i pochodz ce z lat 30-tych ubieg ego

stulecia. Ponadto eksploatowane s : transformatory 

w kadzi z radiatorami i konserwatorem, 

transformatory "hermetyzowane" i obecnie 

produkowane transformatory hermetyczne. 

Najwi cej w eksploatacji znajduje si

transformatorów wyprodukowanych po 1975r., 

a wi c eksploatowanych krócej ni  30 lat. 

Najliczniejsz  grup  stanowi  transformatory 

o mocach 160 kVA, 250 kVA i 400 kVA. Ponad 

20% pracuj cych transformatorów o mocach 

160 kVA i 250 kVA zosta o wyprodukowanych 

przed rokiem 1970, a wi c charakteryzuj  si

du ymi stratami ja owymi i obci eniowymi. Jak 

wynika z bada  diagnostycznych straty te  s

spowodowane zastosowaniem nieodpowiednich 

materia ów do ich konstrukcji. Analiza wyników 

bada  diagnostycznych rednich zmian w czasie 

strat ja owych i obci eniowych dla 

transformatorowych 160 kVA, 250 kVA i 400 

kVA, prowadzonych podczas ich d ugoletniej 

eksploatacji, doprowadzi a do zmian 

konstrukcyjnych na przestrzeni kilkudziesi ciu lat 

(np. zmianie uleg  sposób zaplatania blach rdzenia, 

przej cie na blachy zimnowalcowane i zastosowano 

zmiany technologii w zakresie: walcowania, 

izolowania i ci cia blach, a tak e zaplatania 

rdzenia). Konsekwencj  trendu zmniejszenia strat 

transformatorów jest powstanie w latach 90-tych 

nowej generacji rdzeni i obecnie produkowane 

w Polsce ( po 1995 roku) transformatory spe niaj

zalecenia Unii Europejskiej zawarte w HD 428, 

dotycz ce poziomu strat stanu ja owego

i obci eniowego.    Ze wzgl du na wiek 

eksploatowanych transformatorów badania 

diagnostyczne przewiduj ce miedzy innymi: 
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pomiary rezystancji izolacji, wska ników R60/R15

oraz badanie oleju w zakresie zawarto ci wody, cia

sta ych, rezystywno ci i napi cia przebicia równie

dla transformatorów hermetyzowanych (z poduszk

powietrzn  pod pokryw ) s  przeprowadzane 

znacznie cz ciej ni  terminy podane w za czniku

do Zarz dzenia Ministra Górnictwa i Energetyki 

z lipca 1987r., w sprawie szczegó owych zasad 

eksploatacji sieci rozdzielczych, pomimo ich 

uchylenia  w 2001r  poprzez wprowadzenia 

"Ramowej instrukcji eksploatacji transformatorów"  

Jest to zwi zane z profilaktyk  w zakresie 

unikni cia bardzo prawdopodobnych i cz stych

awarii, powsta ych w wyniku uszkodze

wywo anych znacznym zu yciem fizycznym 

eksploatowanych transformatorów. Udzia cznego

czas trwania procesów diagnozowania Td
transformatorów w   Ta, czyli cznym czasie 

trwania przerw w  zasilaniu w przedziale czasu T, z 

roku na rok zwi ksza si  i wspó czynniki 

niezawodno ci transformatorów malej . W tym 

celu podj to dzia ania zwi zane z systematycznym 

wycofywania starych transformatorów 

z eksploatacji (przede wszystkich tych, których 

czas eksploatacji wynosi ponad 20 lat) 

i instalowaniem w ich miejsce nowych 

i energooszcz dnych, w których s   monitorowane 

obci enia i warunki pracy w trybie on-line. Takie 

dzia ania znacznie poprawiaj  efektywno

diagnostyki technicznej i umo liwiaj

wykonawstwo remontów w zakresie i terminie 

zale nym od rzeczywistego ich stanu technicznego. 

Zatem przek ada si  to bezpo rednio na skrócenie 

czasu trwania przerw w zasilani, a tym samym na 

zwi kszenie niezawodno ci dostaw energii 

elektrycznej do odbiorców.  

4. WNIOSKI 

 Efektywno  diagnostyki technicznej 

elementów sieci rozdzielczej i procesów przesy u i 

dystrybucji energii elektrycznej mo na oceni  na 

podstawie analizy niezawodno ci dostaw energii 

elektrycznej. W tym celu konieczne jest 

wyodr bnienie w czasie trwania przerw 

w zasilaniu, czasu niezb dnego na: detekcj ,

lokalizacj  i identyfikacj  uszkodzenia. Bardzo 

istotnym problemem jest znajomo  wymaganych 

klas niezawodno ci uk adów elektroenergetycznych 

dla wyró nionych kategorii odbiorców energii 

elektrycznej, gdy  one determinuj  rozwi zania

w zakresie doboru poszczególnych elementów sieci 

z punktu widzenia ich wspó czynników 

niezawodno ci. Sposób wyznaczania tych 

wspó czynników przedstawiony w artykule 

umo liwia podj cie konkretnych dzia a  w zakresie 

zmian dotycz cych diagnostyki technicznej 

wyró nionych elementów sieci 

elektroenergetycznej w celu minimalizacji strat 

wywo anych przerwami w dostawach energii 

elektrycznej. Co pokazano na przyk adzie

transformatorów eksploatowanych w Polsce. 
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