
Wykonanie Techniczne

Działanie, 
na którym można polegać
Żywotność:
Podstawą do obliczeń żywotności 
transformatorów suchych żywicznych 
Jest starzenie się termiczne izolacji 
żywicznej w uzwojeniach (w przypadku 
transformatorów olejowych podstawę taką 
stanowi olej i celulozowy materiał 
izolacyjny) 

Ciepło zmienia strukturę chemiczną I 
zmniejsza istotne właściwości elektryczne i 
mechaniczne, takie jak napięcie 
wprowadzane dla wyładowań 
niezupełnych, napięcie przebicia, 
naprężenie rozciągające, elastyczność, itd. 
Takie zachowania starzeniowe można 
sprawdzać poprzez badanie wytrzymałości 
cieplnej danego materiału izolacyjnego, 
stosownie do wymogów DIN/IEC 216 oraz 
VDE 0304.

Wedle standardowych wymagań w 
zakresie wartości minimalnych (należy 
ustalić kilka wartości w tym samym 
czasie), można obliczyć wskaźnik 
temperatury lub limit temperatury oraz 
przedział temperatury czasu półtrwania, 
przy zastosowaniu prawa Arrheniusa. 
Otrzymany limit temperatury opiera się na 
okresie życia wynoszącym 
20.000 godzin.

Przedział temperatury dla okresu 
półtrwania w stopniach Kelwina pokazuje, 
które stopnie temperatury prowadzą do 
podzielenia na pół lub podwojenia 
żywotności. Punktem wyjścia jest 
obliczony limit temperatury (Prawo 
Montsinger’a). 
Dla materiałów z żywic zespolonych 
należy oczekiwać wartości 8-10 K. Jeśli 
transformator żywiczny jest stale 
eksploatowany przy limicie temperatury 
zastosowanej w nim izolacji zespolonej, 
wówczas uzyskana zostanie żywotność 
teoretyczna wynosząca 20.000 godzin.

W praktyce stała praca przy limicie 
temperatury, tj. przy obciążeniu 
znamionowym i temperaturze chłodziwa 
wynoszącej 40°C, jest niespotykana. Do 
oszacowania żywotności bierze się pod 
uwagę dobowe i sezonowe fluktuacje 
temperatury chłodziwa przy średniej 
wartości temperatury wynoszącej 20°C. 
Analogicznie można również określić 
równoważne obciążenie stałe dla wahania 
obciążeń, które zależą od warunków 
eksploatacji. Jeśli założymy stosunkowo 

wysoką wartość, np. 88% obciążenia 
znamionowego, temperatura zostanie 
obniżona o 20K, jak dowodzą próby 
cieplne 
Łącznie ze średnią temperaturą 
chłodzenia, daje to obciążenie cieplne 
niższe o łącznie 40K aniżeli limit 
temperatury materiału izolacyjnego. 

Przy założeniu, że przedział temperatury 
wynosi 10K, można obliczyć żywotność 
wynoszącą 36 lat. Jest to oparte na 21/4 
latach przy limicie temperatury bez 
uwzględniania tych samych marginesów, 
które zależą w wielu przypadkach od danej 
opcji wykonania. 
Obliczenia te mają na celu wykazanie, iż 
żywotność transformatorów suchych 
żywicznych jest porównywalna do 
żywotności transformatorów olejowych. 

Rysunek 33
Przykład wykresu wytrzymałości cieplnej  
dla wskaźnika temperatury/ limitu 
temperatury wynoszącego 155°C oraz 
przedziału temperatur dla czasu 
półtrwania wynoszącego 10 K.
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