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Trójfazowy transformator żywiczny

INFORMACJE OGÓLNE:

Transformator żywiczny jest odpowiedni do pracy ciągłej wewnątrz budynków w klimacie 
tropikalnym, w trójfazowym systemie rozdzielczym przy punkcie neutralnym uziemionym 
bezpośrednio. Jest odporny na zwarcia, udary i wilgoć.

Transformator żywiczny jest projektowany, produkowany i poddawany próbom stosownie do 
ostatniego wydania normy 726 IEC (Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej). Ma zwartą 
budowę i jest łatwy w montażu. 

Transformator może pracować w obudowie o stopniu ochrony IP20 i IP23 bez zmniejszenia jego 
wartości znamionowych. Montaż transformatora w obudowie o wyższym stopniu ochrony, 
wymaga odpowiedniego dostosowania transformatora. 

POZIOM IZOLACJI:

Zasadniczo, poziom izolacji transformatorów żywicznych stosowanych w miejscach 
użyteczności publicznej oraz w układach przemysłowych powinien spełniać wymogi normy IEC 
726, tj.:

Najwyższe napięcie dla 
urządzenia Um 
(średniokwadratowe) kV

Poziomy napięć probierczych 
przyłożonych (AC) kV

Poziomy napięć probierczych 
udarowych (BIL) kVp 

1,1 3 -
7,2 20 60
12 28 75
17,5 38 95
24 50 125
36 70 170

Odpowiednie dane liczbowe należy wybrać w zależności od napięcia układu w sieci. 
Transformator o poziomie izolacji innym aniżeli wyżej wymienione powinien być wykonany 
oddzielnie na żądanie.
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POZIOM IZOLACJI:

Uziemienia GN i DN powinny wykazywać poziom izolacji F w odniesieniu do wytrzymałości 
mechanicznej i elektrycznej (Próba wyładowań niezupełnych). Maksymalna temperatura pracy 
ciągłej powinna zawierać się w granicach maksymalnej temperatury układu zgodnie z 
IEC 726, tj. 155°C. Maksymalny wzrost temperatury powinien być ograniczony do 100 K przy 
temperaturze otoczenia 40°C.

RDZEŃ / OBWÓD MAGNETYCZNY:

Pakiety rdzenia są wykonane z wysokojakościowej zimnowalcowanej stali krzemowej 
teksturowanej z niehigroskopijnym materiałem izolacyjnym o nazwie „Carelite” pokrywającym 
obie strony. Ukośnie zaplatane połączenia gałęzi i jarzm wykonano w procesie nakładania typu 
„step lap”. Gęstość przepływu jest dobrana w sposób, który pozwala na wydajną pracę 
zastosowanego materiału rdzenia. 
  
Zaciski rdzenia oraz ułożenie cewek mają mocną konstrukcję by mogły wytrzymać naprężenia, 
którym mogą być poddawane w trakcie transportu, montażu lub eksploatacji. 

Rama zaciskowa uwzględnia wymogi dla urządzeń wysokonapięciowych. Pręty wiążące są 
umiejscowione w pobliżu pakietów. Konstrukcja zacisków nie dopuszcza przebicia pakietów 
rdzenia tak by uniknąć prądów wyrównawczych w rdzeniu i miejscowego nagromadzenia 
przepływu w jarzmie. 

W ramie rdzenia zapewniono uchwyty do podnoszenia transformatora.

Cały rdzeń i konstrukcję zaciskową pokrywa odpowiednia farba, która chroni je przed korozją.

UZWOJENIE GN

Materiał przewodzący stosowany w uzwojeniach GN to wysokojakościowa miedź lub aluminium. 
Dopuszcza się drut izolowany emalią oraz włóknem szklanym. 
Materiał stosowany do izolacji i wzmocnienia wykonano z włókna szklanego i czystych żywic 
epoksydowych. Nie dopuszcza się wypełniaczy.
Uzwojenie GN wykonano stosując technikę wielowarstwową w sposób, który pozwala na 
osiągnięcie potencjalnego liniowego rozłożenia na wypadek naprężeń występujących wskutek 
udarów. Częstotliwość rezonansowa uzwojenia nie przekracza 20 kHz celem uniknięcia 
rezonansu z impulsem przy załączaniu VCB i przeciążenia izolacji. 

W efekcie procesu zwojenia, każde uzwojenie jest umiejscowione dokładnie tak, aby 
zminimalizować i ograniczać naprężenia elektryczne na materiale izolacji.

Kanały chłodzące utworzone na uzwojeniu GN minimalizują gradient temperatury w cewce i 
czynią chłodzenie jak najbardziej efektywnym.
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Cewka GN jest formowana i odlewana w warunkach próżni z żywicy epoksydowej tak, aby 
zapewnić pełne nasycenie żywicą bez pustek w całym systemie izolacji. Elastyczność żywicy 
pozwala na zabezpieczenie przed tworzeniem się pęknięć w trakcie zwarcia lub wstrząsów 
termicznych. Procesy odlewania w warunkach próżni pozwalają na uniknięcie zawilgocenia. 

Zacisk kabla zasilającego GN znajduje się bezpośrednio przy cewce GN.

ZACZEPY:

Uzwojenie GN jest wyposażone w zaczepy przy preferowanych 5 -2,5 0 +2,5 +5 % napięcia 
znamionowego. Zaczepy są łączone między sobą za pomocą zacisków umiejscowionych w 
kopule uzwojenia GN i tworzą część połączenia w trójkąt

UZWOJENIE DN:

Materiał przewodzący stosowany w uzwojeniach DN to wysokojakościowa miedź lub aluminium 
uformowane do folii. Szerokość folii stanowi wysokość uzwojenia (uzwojenie foliowe).

Jako izolację zastosowano żywicę epoksydową wstępnie nasyconą wielowarstwowym 
materiałem izolacyjnym klasy F. Po obróbce cieplnej, uzwojenie tworzy zwartą strukturę zdolną 
do wytrzymania naprężeń w trakcie zwarć. 
  
Uzwojenie DN nie jest tworzone na cewce, aby stworzyć kanał chłodzący pomiędzy rdzeniem a 
uzwojeniem GN. 

Kanały chłodzące utworzone na uzwojeniu DN minimalizują gradient temperatury w cewce i 
czynią chłodzenie jak najbardziej efektywnym.

Zaciski części prostokątnej są sztywno umocowane do górnej konstrukcji tak by uniknąć ich 
przemieszczenia w trakcie zwarcia.

REGULACJA TEMPERATURY

Dla każdego uzwojenia DN przewidziano i dołączono wstępnie zadane czujniki PTC możliwie 
najbliżej miejsca osiągającego najwyższą temperaturę. 
Czujniki PTC wybrano tak, by chroniły zarówno uzwojenie GN jak i DN.

CHŁODZENIE:

Transformator wyposażono w chłodzenie AN.
Na żądanie transformator można wyposażyć w wentylatory w celu osiągnięcia 40% większej 
wydajności. Wentylatory są regulowane temperaturowo za pomocą czujników temperatury, które 
są zamontowane na uzwojeniu DN środkowej gałęzi.
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WYPOSAŻENIE:

Transformator wyposażono w następujący osprzęt:

Podwozie z kołami poruszającymi się w dwóch kierunkach
Uchwyty do podnoszenia
Uchwyty do ciągnięcia
Zacisk uziemiający
Tabliczkę znamionową
Tabliczkę ze schematem połączeń

PRÓBY:

Każdy transformator jest poddawany próbom wyrobu stosownie do IEC 726. Należy dostarczyć 
protokół z prób 

OBUDOWA (opcjonalna)

Zapewniono wentylowane obudowy zapewniające odpowiednią ochronę dla montażu 
wnętrzowego. Transformator i obudowa stanowią zwartą jednostkę. W celu zredukowania do 
minimum potrzebnej przestrzeni, kable GN XLPE będą łączone bezpośrednio do cewek 
transformatora wewnątrz obudowy. W dolnej lub górnej części znajdują się płyty dławików z 
dławikami kabli. Dostęp do zacisków kablowych i połączeń będzie umożliwiony za pomocą płyt 
wyjmowanych. Zaciski DN zaprojektowano w sposób pozwalający na przyłączenie dużej liczby 
kabli. 

W celu maksymalnego zmniejszenia potrzebnej przestrzeni, zaciski DN będą umieszczone 
wewnątrz obudowy transformatora. 

Na żądanie dostarczymy mufę kablową GN i DN. W ofercie posiadamy następujące poziomy 
ochrony:  IP20, IP21, IP23, IP30, IP31, IP33

Regensburg, 04.12.2003r.
GTV / Schweiger
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