
                                

Nie ma ryzyka przeciążenia
Obciążalność:

W  pewnych  warunkach  transformatory 
żywiczne  mogą  ulec  przeciążeniu 
podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
transformatorów  olejowych.  Ograniczenie 
przeciążenia  w  transformatorach 
żywicznych osiągnięto za pomocą systemu 
kontroli  temperatury,  który  przy  pewnej 
stałej  temperaturze  reakcji  powoduje 
wyłączenie  transformatora.  Nasz  wybór 
znamionowej temperatury reagowania jest 
oparty  o  maksymalną  dopuszczalną 
znamionową  temperaturę  obciążenia  w 
uzwojeniu  DN.  Uwzględniając  margines 
temperatury  punktu  gorącego  w  punkcie 
pomiaru  oraz  w  zależności  od  wzrostu 
temperatury  w  uzwojeniach,  znamionowa 
temperatura  reakcji  wynosi 120°-150°C, 
przy  maksymalnej  temperaturze 
chłodzenia wynoszącej 40°C stosownie do 
VDE 0532 część 6.

Jeśli  podczas  pracy  obciążenie  jest 
niższe  od  obciążenia  znamionowego  a 
temperatura  chłodzenia  wynosi  poniżej 
40°C,  wówczas  temperatury  uzwojeń 
będą  niższe  niż  dopuszczalny 
maksymalny limit.  Margines ten można 
wykorzystać w warunkach przeciążenia 
do  czasu  osiągnięcia  zadanej 
temperatury  reagowania  termistorów. 
Stopień  i  czas  trwania  przeciążenia  są 
zależne  od  wstępnego  obciążenia, 
faktycznej  temperatury  otoczenia  oraz 
stałej czasowej uzwojenia. Zależność tą 
pokazano  na  poniższym  wykresie  dla 
transformatora  żywicznego  630kVA, 
zakładając,  że  temperatura  chłodzenia 
wynosi  20°C  i  dla  różnych  obciążeń 
wstępnych. 
Widocznym  jest,  że  transformator  o 
ciągłym  obciążeniu  wstępnym 
wynoszącym 100% może pracować przy 
130%  jego  mocy  znamionowej  przez 
kolejne  27  minut  zanim  nastąpi 
wyłączenie  przez  system  kontroli 
temperatury.  Nie  można  pokazać 

uniwersalnych schematów przeciążenia 
w zawiązku z faktem, iż parametr „stała 
czasowa uzwojenia” jest w dużej mierze 
uzależniony  od  danych  technicznych 
oraz projektu konstrukcyjnego. Możemy 
jednak  na  żądanie  klienta  sporządzić 
taki  wykres  przy  użyciu  procesora 
danych  biorąc  pod  uwagę  wszystkie 
parametry  typu  i  wykonania.  Celowo 
pokazaliśmy  obciążalność  jedynie  dla 
kontroli  temperatury  wyłączenia.  Nie 
wykorzystujemy  tym  samym  zakresu 
powyżej  limitu  temperatury 
proponowanego  w  wytycznych 
dotyczących obciążania,  które w chwili 
obecnej są omawiane w IEC i VDE dla 
transformatorów suchych. W ten sposób 
możemy  zapobiec  niekontrolowanym 
przeciążeniom  prowadzącym  do 
naprężeń  termicznych  i  nadmiernego 
skracania okresu żywotności.
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