
Comprehensive diagnostics
of transformers technical condition



Introduction

The lifetime of a power transformer is determined by technical condition of its insulating system, in 
particular the solid insulation based on a cellulose. It is frequently stated that a transformer’s lifetime 
equals lifetime of paper used in its insulation.
The degradation process of cellulose insulation causes the deterioration of its mechanical parameters 
and elasticity loss, and hence the loss of the initial winding tension crucial for its mechanical strength and 
resistance to dynamic effects of short-circuit currents.
For the transformer with advanced ageing process of the paper insulation, even relatively low short-circuit 
current is dangerous, which would not threaten a new unit. It can easily shift or deform discs and decrease 
oil gaps between them, additionally the solid insulation can crumble and therefore lead to further reduction 
of dielectric strength of the winding. Another atmospheric or switching surge can result in breakdown of 
weakened insulation and transformer failure during its operation.
The reduction of short-circuit resistance is not the only threat to aged units. The increase of moisture level 
in the insulation entails restrictions on the transformer load and increases failure risk due to bubble effect 
(see frame nr. 1).
Transformers with advanced age have often highly degraded insulating oil, whose decomposition products 
with particles of aged cellulose insulation form solid particles suspension, that sediments as sludge on 
windings. This reduces heat transfer and by increasing the temperature significantly accelerates cellulose 
degradation processes (see frame nr. 6). The active part is not the only cause of serious problems for 
operated units. Constantly ageing  equipment, especially HV bushings, are often the cause of serious 
failures resulting in the transformer fire.
Therefore it is very important to use comprehensive diagnostics allowing to perform technical condition 
assessment of solid insulation, determining the moisture level, detecting the sludge presence and 
also early detecting the winding deformation, complemented by technical condition assessment of 
additional equipment. Our company performs a series of diagnostic tests which are the base for accurate 
assessment of technical condition and potential threats for the tested transformer as well as preparation 
of recommendations for further operation of the unit.
Energo-Complex offers full range of diagnostic services based on noninvasive measuring methods which 
allow to precisely estimate the risk of further operation and to determine proper restrictions in operation 
of tested unit.

Solid insulation tests

The basic factors determining the degradation process dynamics of the insulation are operation 
temperature, water accumulation in pressboard and cellulose. The increase of moisture content causes 
significant acceleration of ageing processes in the insulation (cellulose fibers depolymerization), and thus 
significant shortening of its lifetime.
The process of moisture absorption from the atmosphere to paper through the oil lasts continuously 
for many years, so it is necessary to systematically monitor the amount of water stored in cellulose 
insulation. 
Solid elements of the insulation store approx. 98% of water contained in the whole paper-oil insulating 
system and the moisture level generally determines the water content in oil.
The correct determination of percentage amount of water in paper along with cellulose ageing level 
assessment has fundamental importance for the elaboration of recommendations of further operation of 
tested transformer as well as for estimation of its remaining period of operation.
Standard measurements of tgδ at 50 Hz do not provide a reliable assessment of the solid insulation 
condition. Commonly performed measurements of water contents dissolved in oil may be helpful in the 
determination of moisture content in paper, however, require special conditions of sample acquiring and 
the analysis based on this requires much experience and often is  subject to considerable error due to lack 
of a real state of moisture content equilibrium between the solid insulation and the oil.
It is therefore important to use several complementary measuring methods, based among others on the 
polarization phenomena and chemical analysis of oil samples. The group of used measurements include 
joint measurement of RVM and PDC, performed at the same time (Return Voltage Measurement and 
Polarization Depolarization Currents) as well as frequency spectroscopy FDS, in other words measurement 
of dielectric losses coefficient tgδ in wide frequency range. These measurements provide a precise 
identification of insulating system moisture level and also help to detect precipitation of sludge on the 
windings.
Oil tests in addition to the standard range include the determination of furane compounds. The scope of 
tests is chosen individually depending on the specific technical conditions, such as the history of operation 
or repairs performed on the analyzed object.

BuBBle effect
A high water content in transformer’s insula-
ting system is a risk of bubble effect presen-
ce. This term means rapid freeing of moisture 
in the form of steam, which is contained in 
solid insulation.
The appearance of gas bubbles inside the 
transformer is a direct threat for this unit, 
which can be damaged or destroyed as a re-
sult of pressure increase leading to tank leaks 
and voltage stress increase by lowering die-
lectric strength of insulating system.
When moisture level excess 3%, the tempe-
rature of effect initiation is so low that it is 
necessary to limit the range of allowed ope-
ration temperatures. This way the unit can-
not be operated with full load and even short 
overloading may lead to the failure.

 
 
 
 
 
Ramka 5. Bomblowanie 
 
Znacznie zawilgocony układ izolacyjny transformatora to ryzyko powstania zjawiska bomblowania. 
Tak nazywamy gwałtowne uwolnienie wilgoci zawartej w izolacji stałej w postaci pary wodnej. 
Pojawienie si  b bli gazu wewn trz transformatora stanowi bezpo rednie zagro enie dla jednostki 
która ulec mo e uszkodzeniu lub zniszczeniu na skutek wzrostu ci nienia prowadz cego do 
rozszczelnienia kadzi a tak e dla najwy szych poziomów napi cia poprzez obni enie wytrzymało ci 
dielektrycznej układu. 
Przy poziomach zawilgocenia przekraczaj cych 3% temperatura inicjacji efektu jest na tyle niska  e 
konieczne staje si  ograniczenie zakresu dopuszczalnych temperatur pracy transformatora a co za 
tym idzie jednostka traci zdolno  do pracy z pełnym obci eniem a nawet krótkotrwałe przeci enia 
mog  doprowadzi  do awarii. 

 
 
 
 
 
 
Zale no  temperatury inicjacji efektu b blowania od 
zawilgocenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blok tekstu  Wykrywanie i ocena odkształceń mechanicznych uzwojeń 
 
Odpowiednio szybkie wykrycie odkształce  uzwoje  mo e zapobiec powa nym awariom, jest tak e 
pomocne w racjonalnym planowaniu remontów eksploatowanych jednostek, a co za tym idzie 
pozwala na optymalizacj  kosztów ich eksploatacji. 
Stosowany od wielu lat pomiar indukcyjno ci rozproszenia przy cz stotliwo ci sieciowej, nie daje 
mo liwo ci wykrycia lokalnych przesuni  uzwoje , ze wzgl du na niewystarczaj c  czuło  metody. 
Mo liwo  tak  daje natomiast metoda opieraj ca si  na funkcji przenoszenia uzwojenia 
rejestrowanej w szerokim przedziale cz stotliwo ci (metoda SFRA) 
 
Rozwa aj c uzwojenie transformatora jako sie  elementów RLC, oczywistym jest,  e ka de uzwojenie 
ma charakterystyczn  odpowied  cz stotliwociow . Jest ona niepowtarzaln  identyfikacj  
(„odciskiem palca”) uzwojenia, okre lon  przez jego budow  geometryczn  i rozmieszczenie. 
Jakiekolwiek przesuni cie si  albo odkształcenie uzwojenia, które wpłynie na zmian  pojemno ci i 
indukcyjno ci rozproszenia, b d  zmienia  w pewnej mierze t  odpowied . Zastosowana w praktyce 
metoda wyznaczenia funkcji przenoszenia jest oparta na rejestracji przebiegów, które stanowi  

The dependency of bubble effect initiation 
temperature from moisture level.

the dependency Between moisture 
content in the solid insulation 
and water amount dissolved in oil
With changes of transformer’s operation 
temperature water migrates between the 
paper insulation and oil. 
The curves show the water amount dissolved 
in the oil depending on the moisture content 
in paper and oil temperature.
In practice, the estimation of solid insulation 
moisture content on the base of water amo-
unt dissolved in oil does not give satisfactory 
results. For typical values of moisture con-
tent and operation temperatures due to the 
steepness of the characteristics in this range 
even small deviations in the measurement of 
water content in oil result in a huge scatter 
in the estimation of the percentage value of 
cellulose moisture content.

For moisture content from 8 to approx. 20 ppm 
estimation of moisture content in the solid insu-
lation gives values scatter from 2.5% to 5.5%. 
Such big uncertainty forces application of other 
– more exact – methods for the assessment of 
moisture content in the solid insulation.

stopnia zestarzenia celulozy ma kapitalne znaczenie dla opracowania zaleceń co do 
dalszej eksploatacji badanego transformatora jak również oszacowania jego pozostałego 
czasu życia. 
Stosowane standardowo pomiary tanδ wyznaczonego dla częstotliwości sieciowej 50 Hz nie dają 
możliwości wiarygodnej oceny stanu izolacji stałej. Powszechnie wykonywane badania zawartości 
wody rozpuszczonej w oleju mogą być pomocne w oznaczeniu zawilgocenia papieru jednakże 
wymagają zachowania specjalnych warunków pobierania próbek, a wykonywana na 
ich podstawie analiza wymaga dużego doświadczenia i często obarczona jest znacznym 
błędem spowodowanym przez brak rzeczywistego stanu równowagi zawartości 
wilgoci pomiędzy izolacją stałą a olejową. 
 
Oferowana przez nas usługa oparta jest na kilku wzajemnie uzupełniających się metodach 
pomiarowych wykorzystujących między innymi zjawiska polaryzacyjne oraz analizę chemiczną próbek 
oleju. Do grona stosowanych pomiarów zaliczamy pomiar napięć powrotnych RVM skojarzony 
(wykonywany w jednym cyklu pomiarowym) z analizą PDC (prądów polaryzacji i depolaryzacji patrz 
ramka nr 4) oraz spektroskopii częstotliwościowej FDS czyli pomiar charakterystyki współczynnika 
strat dielektrycznych tanδ w szerokim zakresie częstotliwości. Pomiary te zapewniają dokładne 
określenie stopnia zawilgocenia układu izolacyjnego a także pomagają stwierdzić wytrącenie się 
osadów na uzwojeniach. 
Badania oleju oprócz standardowego zakresu obejmują także oznaczenie zawartości związków 
furanów. Zakres wykonywanych badań dobierany jest indywidualnie w zależności od specyficznych 
uwarunkowań technicznych np. historii eksploatacji czy wykonywanych zabiegów remontowych na 
analizowanym obiekcie. 
 
Ramka 1. 
 
Zależność pomiędzy zawilgoceniem izolacji stałej a zawartością wody rozpuszczonej w oleju 
Przy zmianach temperatury pracy jednostki woda migruje pomiędzy izolacją papierową a olejem.  
 
Krzywe przedstawiające zawartość wody rozpuszczonej w oleju w zależności od stopnia zawilgocenia 
„papieru” oraz temperatury oleju. 
W praktyce szacowanie zawilgocenia izolacji stałej na podstawie zawartości wody rozpuszczonej w 
oleju nie daje zadowalających rezultatów. Dla typowych zawilgoceń i temperatur pracy ze względu na 
stromość charakterystyk w tym zakresie nawet niewielkie odchyłki w pomiarze zawartości wody w 
oleju skutkują ogromnym rozrzutem w szacowaniu zawartości procentowej zawilgocenia celulozy. 

 
 
 
 
Dla zawilgocenia oleju od 8 do około 20 ppm 
szacowanie zawilgocenia izolacji stałej daje rozrzut od 
2,5% do 5,5% 
Tak duża niepewność wymusza zastosowanie innych 
dokładniejszych metod określenia stopnia 
zawilgocenia izolacji stałej. 
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measurements of the return voltage rvm and polarization and 
depolarization currents
The paper-oil insulation consists of a paper layer and an oil gap, and each of them is 
characterized by other dielectric constant ε and conductivity σ. The basic voltage di-
stribution on the paper layer and the oil gap after applying DC voltage is determined by 
the quotient of dielectric losses εr of oil and paper. However the final distribution after 
lapse of time constant t depends from quotation of conductivities σ of these materials. 

cellulose fiBers structure
High mechanical strength of insulation during transformer’s lifetime is provided by a 
chain structure of cellulose and formation of macromolecules with linear structure. 
With maintaining an adequate level of moisture content, the criterion for insu-
lation ageing is not a loss of dielectric strength, but loss of mechanical strength. 
During transformer lifetime the macromolecular structure is deteriorated, which 
is determined mainly by the temperature of the process and moisture content:
The increase of operation temperature by 6-8OC leads to shortening the paper 
insulation lifetime by a half.
The lifetime of cellulose insulation with assumption of constant moisture level 
equal 0.5% is

for hotspot temperature of the winding equal 80• OC – 500 years,
for temperature 100• OC – 50 years,
for temperature 120• OC – approx. 6 years,
for temperature 140• OC – approx. 1 year.

Every doubling of moisture content shortens durability of the paper insulation 
by a half.
With assuming as reference point moisture level equal 0.5%, the increase of 
moisture content to 1% shortens the lifetime by a half, while the increase to 2% 
shortens it to a quarter.
The process of cellulose ageing is connected with breaking of cellulose macro-
molecules bonds and their shortening, and at the same time freeing their end 
groups and creating smaller particles compounds: water and carbon oxides, in 
limited range hydrogen and hydrocarbons C1 and C2, as well as more complex 
compounds, including furan compounds.
The furan compounds found among other by-products of cellulose ageing, and 
especially the most numerous furfural aldehyde 2FAL are specific products of 
cellulose ageing process.
By determining their amount in electroinsulating oil samples it is possible to as-
sess the level of deterioration of cellulose insulation, which is expressed in the 
loss of its mechanical properties (depolymerization level DP).

dielectric losses coefficient tgδ
The AC voltage applied to the capacitor effects in a capacitive current flow Ic 
which is shifted earlier in phase by 90O. The Ic current grows with the increase of 
permittivity (ε) and voltage frequency f. In addition through the capacitor flows 
a low dielectric losses current Ir, which is in the same phase as the voltage. The 
quotient of these two currents is called dielectric losses coefficient  tgδ = Ir/Ic.

The cyclic change of voltage polarization causes rotation of molecules in a die-
lectric, which leads to appearance of losses. They have the biggest value for a 
given frequency, depending on the relaxation time of the molecules. Above such 
frequency, due to molecules inertness  their rotation is limited and therefore los-
ses and dielectric constant ε are lower, as well as capacitance of the insulating 
system. In the case of paper-oil insulation with water content the frequency of 
maximum losses depends also on amount of water contained in the insulation. 
On the base of described phenomena determination of function tgδ = f(f) and its 
analysis gives information on the condition of insulating system.

The basics of tgδ = f(f) characteristics analysis

w fazie z napięciem. Iloraz tych dwóch prądów nazywany jest współczynnikiem strat 
dielektrycznych tgδ = Ir/Ic 
Cykliczna zmiana biegunowości napięcia powoduje rotację molekuł w dielektryku, 
która wiąże się z wydzielaniem strat. Osiągają one największą wartość dla pewnej 
częstotliwości związanej z czasem relaksacji molekuł. Powyżej tej częstotliwości ze 
względu na bezwładność molekuł ich rotacja ulega ograniczeniu powodując spadek 
strat oraz zmniejszenie się stałej dielektrycznej ε i pojemności układu izolacyjnego. 
W przypadku zawilgoconej izolacji papierowo olejowej częstotliwość wystąpienia 
maksymalnych strat zależy między innymi od ilości wody zawartej w izolacji. Dzięki 
tym zjawiskom wyznaczenie funkcji tgδ = f(f) oraz jej analiza dostarcza informacji na 
temat kondycji układu izolacyjnego. 
 

 
Podstawy analizy charakterystyki tgδ = f(f) 
 
Ramka 4. 
 
Pomiary napięcia powrotnego RVM i Prądów polaryzacji i depolaryzacji. 
Izolacja papierowo‐olejowa składa się z warstwy papieru i przerwy olejowej, a każdą 
z nich charakteryzuje inna stała dielektryczna ε i przewodność ρ. Początkowy rozkład 
napięcia na warstwie papieru i przerwie olejowej po doprowadzeniu napięcia 
stałego jest określony przez iloraz stałych dielektrycznych εr oleju i papieru. Natomiast 
rozkład końcowy, występujący po upływie stałej czasu t, zależy od ilorazu 
przewodności ε tych materiałów. 
Ładunek zgromadzony w tych dwóch dielektrykach jest wydzielony w postaci jednobiegunowego 
przebiegu napięcia o określonym czasie czoła i grzbietu. To napięcie 
powrotne zawiera kilka stałych czasu odpowiadających częstotliwości relaksacyjnej 
każdej z grup molekuł biorących udział w procesie polaryzacji. 
Przyrząd RVM‐PDC najpierw ładuje pojemność badanej izolacji napięciem stałym przez 
czas tc a następnie zwiera zaciski i rozładowuje tą pojemność przez czas tc/2. Po 
otwarciu zwartych zacisków pojawia się napięcie powrotne, które narasta, przechodzi 
przez największą wartość Um i opada. Wykres Um=f(tc) w szerokim zakresie 
wartości tc, może być interpretowany jako wskaźnik zawartości wody w oleju, lub 
stopnia zestarzenia celulozy. Procedura pomiarowa metody skojarzonej RVM‐PDC zasadniczo nie 
odbiega od standardowego pomiaru napięć powrotnych jednakże uzupełniona jest o dokładną 
rejestrację charakterystyk prądów polaryzacji i depolaryzacji które mierzone są w trakcie cyklu 

pomiarowego (ładowania i rozładowania). Analiza zarejestrowanych charakterystyk pozwala na 
wyznaczenie przewodności celulozy i przy wykorzystaniu wzorców obliczenie stopnia zawilgocenia 
izolacji stałej. Zastosowanie dwóch metod pomiarowych opartych o różne właściwości fizyczne 
układu izolacyjnego pozwala na uniknięcie błędów pomiarowych, dokładną ocenę izolacji przy 
minimalizacji czasu potrzebnego na wykonanie badań.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasada pomiaru  RVM‐PDC  

 
 
 
Analiza charakterystyk prądów polaryzacji 
Wyznaczenie przewodnictwa celulozy oraz 
parametrów relaksacji. 
Przykłady transformsatorów z zawartościa 
wilgoci od 1,2 do 2,4 % 
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The RVM-PDC device at first charges the capacitance of tested insulation with DC voltage 
for tc period, and subsequently shortens terminals and discharges this capacitance for 
period tc/2. After opening shorted terminals appears the return voltage, which increases 
to the maximum value Um and then decreases. The graph of Um=f(tc) in the wide range 
of tc values can be interpreted as indicator of water content in oil or level of cellulose age-
ing. The measuring procedure of joint RVM-PDC measurement is not substantially diffe-
rent from standard measurement of return voltages, but is supplemented by exact me-
asurement of polarization and depolarization currents. They are measured during main 
measurement cycle (charging and discharging). The analysis of measured characteristics 
allows to determine cellulose conductivity and with use of patterns also the calculation of 
moisture content of solid insulation. The application of two measuring methods based on 
different physical properties of insulating system allows to avoid measurement mistakes, 
exact assessment of the insulation with minimization of time necessary for conducting 
tests. 

The analysis of 
polarization currents 
characteristics
Determination of 
cellulose conductivity 
and relaxation 
parameters.
Examples of 
transformers having 
moisture content from 
1.2 to 2.4%.

The charge accumulated in these 
two dielectrics is given off in the 
form of unipolar voltage function 
with given times of rise and decay. 
This return voltage contains seve-
ral time constants corresponding 
with relaxation frequencies of each 
molecular groups taking part in the 
relaxation process.

RVM-PDC measurement principle
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sludge
The pollutants, created in processes of oil oxi-
dation and cellulose decomposition, during 
many years of transformer operation lead to 
formation of colloidal suspension in electroin-
sulating oil. After exceeding some concentra-
tion level of pollutants, they are precipitated in 
the form of sludge on elements of transforme-
r’s active part.

As a result on the surface of the windings the-
re is a layer of pollutants, which apart from its 
chemical and dielectric influence (loss of insu-
lation resistance) make worse cooling proper-
ties of the active part. The decrease of oil gaps 
cross-section inside of coils and insulating layer 
of pollutants on the surface lead to temperatu-
re increase inside windings. The typical exam-
ple of such situation are symptoms of extensi-
ve low temperature overheating in DGA tests, 
still increasing in spite of constant load and ke-
eping relatively low oil temperature indicated 
by thermometers. This situation leads to rapid 
thermal degradation of the cellulose.

 
 
 
 
 

lulozowej. 

 
 
 
 
Część aktywna transformatora 16 MVA w 
trakcie rewizji. 
Badania wykazały wytrącenie osadów po 
kolejnym roku eksploatacji jednostkę 
przekazano do remontu. Rewizja 
wewnętrzna wykazała całkowitą 
degradację izolacji ce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Miernik „RVM‐PDC”        Osady na uzwojeniach transformatora 

 
 
Blok tekstu Diagnostyka Izolatorów Przepustowych. 
 
Dla starzejącej sie populacji transformatorów nie tylko ich część aktyna może trwale wyłączyć je z 
eksploatacji. Procesy degradacji przebiegają również w izolacji przepustów WN a ich awaria może 
doprowadzić do całkowitego zniszczenia transformatora.  
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Miernik „RVM‐PDC”        Osady na uzwojeniach transformatora 

 
 
Blok tekstu Diagnostyka Izolatorów Przepustowych. 
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RVM-PDC measuring device Sludge on the transformer windings

The active part of a 16 MVA transformer 
during internal inspection.

The research showed precipitation of sludge, 
after one year the transformer was sent to 
repairs.

The internal revision showed complete 
degradation of the cellulose insulation.
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Detection and assessment of mechanical deformations of windings

Relatively fast detection of winding deformation can prevent major failures, it is also helpful in the rational 
planning of repairs of units in service, and thus can optimize the cost of their operation.

The leakage reactance measurement at power frequency used for many years does not allow to detect 
local displacements of windings, due to insufficient sensitivity of the method. Such possibility is given by 
the method based on winding’s transfer function measured in wide frequency range (SFRA).

The transformer winding can be considered as a network of RLC elements, and therefore every coil has 
characteristic frequency response. It is a unique identification (“fingerprint”) of the winding, determined by 
its geometric structure and arrangement. Any shift or deformation of the windings, which will change the 
capacitance and leakage inductance will influence to some extent the answer. Practically applied method 
of transfer function determination is based on measurement of winding’s response to applied sine voltage 
signal in given frequency range. This type of measurements is called SFRA measurement.

SFRA used as the only method for windings condition assessment allows to detect already existing 
deformations, however this method does not detect loosening and depressing of windings if the geometry 
is unchanged. Full information on mechanical condition of transformer’s active part can be obtained from 
correlation of SFRA with vibroacoustic tests.

Recent research showed a close correlation between vibroacoustic spectrum recorded by contact 
accelerometers mounted to the transformer tank and the mechanical condition of the active part, 
especially proper pressing of windings.

Recorded time dependencies allow to determine descriptors in time domain, which represent “fingerprint” 
of tested transformer, similarly to SFRA curves.

The correlation of vibroacoustic method results with SFRA measurement results allows to perform full 
assessment of mechanical integrity of active part, including level of winding and core pressing.

 
 
Badanie SFRA i wibroakustyczne wykorzystujemy w praktyce jako badanie odbiorcze dla nowych 
jednostek,  jeden z pomiarów poawaryjnych, (po zadziałaniu zabezpieczeń), pomontażowych 
wykonywanych w celu wykluczenia przemieszczeń cewek w trakcie transportu, a także w połączeniu z 
analizą stanu izolacji jako narzędzie wspomagające planowanie eksploatacji oraz remontów. 
 
 
Ramka 6. Osady. 
 
Powstające w procesach oksydacji oleju oraz rozkładu celulozy zanieczyszczenia w trakcie 
długoletniej eksploatacji transformatora powodują powstanie koloidalnej zawiesiny w oleju 
elektroizolacyjnym. Po przekroczeniu pewnego poziomu koncentracji tychże zanieczyszczeń 
wytrącają sie one w postaci osadu na elementach części aktywnej transformatora. 
W rezultacie na powierzchni uzwojeń pojawia się warstwa zanieczyszczeń która poza oddziaływaniem 
chemicznym i dielektrycznym (spadek wartości rezystancji izolacji) powoduje przedewszystkim 
pogorszenie chłodzenia części aktywnej. Zmniejszenie przekrój kanałów olejowych wewnątrz cewek 
oraz warstewka izolująca zanieczyszczeń na powierzchni powodują wzrost temperatury wewnątrz 
uzwojeń. Typowym obrazem "klinicznym" takiej sytuacji są objawy rozległych przegrzań 
niskotemperaturowych w badaniach DGA narastające pomimo braku wzrostu obciążenia i 
zachowaniu relatywnie niskiej temperatury oleju wskazywanej przez termometry. Sytuacja taka 
prowadzi do błyskawicznej degradacji termicznej celulozy. 
 
 
 
 

SFRA and vibroacoustic tests are used in practice as:  acceptance tests of new units, as tests after fault 
measurements (launch of protection devices), after installation measurement performed to exclude coils 

shifts during transportation, and also with insulation condition analysis as supporting tool for planning 
operation and repairs.



odpowiedź uzwojenia na przyłożony sygnał napięcia sinusoidalnego w zadanym przedziale 
częstotliwości. Ten typ pomiarów nazywany jest „pomiarem w SFRA”. 
Użycie do badań stanu uzwojeń jedynie metody SFRA pozwala wykryć zaistniałe już odkształcenia 
jednakże metoda ta nie wykrywa poluzowania i rozprasowania uzwojeń, jeżeli zjawisko to nie jest 
połączone ze zmianą geometrii. Korelacja badania SFRA z badaniem wibroakustycznym daje pełny 
obraz kondycji mechanicznej części aktywnej badanego transformatora. 
Prowadzone prace badawcze wykazały zależność ścisłą zależność pomiędzy rejestrowanym spektrum 
wibroakustycznym rejestrowanym przy pomocy akcelerometrów stykowych mocowanych na kadzi 
transformatora a kondycją mechaniczną części aktywnej a szczególnie sprasowaniem uzwojeń. 
 
Zarejestrowane przebiegi czasowe  pozwalają na wyznaczenie deskryptorów w dziedzinie czasu które 
stanowią „odcisk palca” badanego transformatora podobnie jak charakterystyki SFRA.  
Korelacja wyników badań wibroakustycznych z wynikiem pomiaru SFRA pozwala na pełną ocenę 
integralności mechanicznej części aktywnej w tym stopnia sprasowania uzwojeń i rdzenia. 
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Transformator z odkształconymi   i poluzowanymi uzwojeniami 
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Transformator z odkształconymi   i poluzowanymi uzwojeniami 
 

The transformer in good mechanical condition of the active part.

The transformer with deformed and loosened windings.

Bushings diagnostics

In constantly ageing population of transformers degradation processes take place not only in the active 
part of transformer, but also in the insulation of HV bushings. Their failure could lead to the complete 
destruction of transformer. Hence, effective diagnostics of insulating bushings is becoming increasingly 
required by power transformer operators.

Used in practice as a standard diagnostic method measurement of tgδ at power frequency (50Hz) is 
inadequate for many reasons. Measurement made   at a voltage much lower than the operating voltage and 
at a temperature of bushing core different from standard operation temperature is not sensitive enough to 
identify the initial stage of degradation of the insulating bushing.

 
Dlatego też skuteczna diagnostyka izolatorów przepustowych staje się coraz bardziej wymagana prze 
użytkowników transformatorów mocy. 
Stosowany w praktyce jako standardowa metoda diagnostyczna pomiar tgδ przy częstotliwości 
sieciowej (50Hz) jest z wielu powodów niewystarczający. Pomiar wykonany w przy napięciu znacznie 
niższym niż napięcie pracy a także przy temperaturze rdzenia przepustu odbiegającej od temperatury 
pracy nie jest wystarczająco czuły na początkowe stadia degradacji układu izolacyjnego przepustu. 
 
 
 
 
Czas rozwoju defektów w izolacji jest znacząco krótszy niż typowe 
czasokresy pomiędzy kolejnymi pomiarami kontrolnymi.  
 
 
 
 

 
 
Zastosowanie w diagnostyce izolatorów przepustowych metod polaryzacyjnych takich jak 
spektroskopia częstotliwościowa oraz PDC daje doskonałe rezultaty w wykrywaniu degradacji i 
zawilgocenia izolacji. Badania te są tzw metodami off‐line wymagającymi wyłączenia urządzenia z 
ruchu . 
 

 
 

The period of defects development in the insulation 
is significantly shorter than typical periods between 
successive diagnostic tests.

The application of polarization methods, 
such as frequency spectroscopy and PDC in 
insulating bushing diagnostics gives good 
results in detection of degradation and 
moisturization of insulation. These tests are 
called off-line methods requiring switching 
off the unit.
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Frequency dependency of tgδ for the new and aged RBP 
bushing.
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Z doświadczenia wiemy ,ż e niejednokrotnie jest to niemożliwe , dlatego w pierwszej fazie 
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Frequency dependency of tgδ for the new OIP bushing 
and the one with products of PD presence.

The aged insulation of RIP bushing

A much better approach are measurements of capacitance and dielectric losses coefficient tgδ in wide 
frequency range. Unfortunately, these methods also require switching off the transformer.
Experiences show that often switching off is not possible, therefore in the first stage of bushing assessment 
for its further operation we use external methods, based on thermographic analysis and mathematical 
transformation of measured signal.

 

 

Termogram przepustów oraz obliczone rozkłady temperatury wzdłuż osi rdzenia 

 

 

 

Termogram przepustów oraz obliczone rozkłady temperatury wzdłuż osi rdzenia 

 

Thermograph of bushings and calculated temperatu-
re distributions along the core axis.
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