
Artykuły techniczne                                                      

Cisza jest złotem
Redukcja poziomu hałasu 
produkowanego przez transformatory 
nabiera coraz większego znaczenia i 
staje się koniecznością. 

Z tego właśnie powodu transformatory 
suche żywiczne firmy SGB są 
produkowane w modelach 
standardowych według DIN 42523 oraz 
w wykonaniu ze zredukowanymi stratami 
jałowymi i emisją hałasu. 

Dodatkowo, gęstość strumienia i 
materiał rdzenia oraz technika “step-lap” 
zastosowana w łączeniu jarzma i kolumn 
przyczyniają się do redukcji poziomów 
hałasu i strat jałowych w 
transformatorach SGB (zob. rys. 29) 

Poziomy hałasu transformatorów 
suchych żywicznych pracujących w 
systemie AN bez obudowy są w 
praktyce określane w sposób 
następujący:

Poziom ważony ciśnienia akustycznego 
A 

LPA w dB

Poziom ważony mocy akustycznej A 

LWA w dB

oraz towarzyszący im obszar 
powierzchni pomiarowej LS w dB

Określenie tych wartości oraz techniki 
pomiarowe są udokumentowane w DIN 
45635/część 30. Stosowne terminy to:

Powierzchnia odniesienia (która 
obejmuje podstawową powierzchnię 
promieniowania)

Długość wymaganego obrysu lm w m
Obszar powierzchni pomiarowej S w 
m²

Zob. szkice obok. Jako że 
transformatory suche żywiczne w 
przeciwieństwie do transformatorów 
olejowych o kadziach zabezpieczających 

przed kontaktem, nie mogą być mierzone w 
odległości 0,3 m ze względów 
bezpieczeństwa, pomiar transformatorów 
suchych żywicznych firmy SGB dokonywany 
jest w odległości 1 m od powierzchni 
odniesienia. 

LWA i LPA na LS są ustalone proporcjonalnie 
według DIN 45635/część 30:

LWA = LPA + LS

LS = 10 lgS/S0dB
S = (h + 1) + lm i S0 = 1 m²
lm = 4 MA + (DWA+2) π
MA = odległość osi kolumn w metrach
DWA= zewnętrzna średnica uzwojeń w 
            metrach
h = wysokość rdzenia w m razem z listwą 
       zaciskową (w tym również koła)

Rysunek 29:
Rdzeń wykonany w technice ‘Step-lap’

Rysunek 30:
W komorze pomiarowej hałasu

Rysunek 31:
Szkic w celu ustalenia  LS

Rysunek 32:
Typowa analiza częstotliwości transformatora suchego  
żywicznego przy gęstości strumienia mniejszej od 1,4 T.
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