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Uwaga 
 

Lista dystrybucyjna: GT/GTF/GTV 
Sporządzona przez  GTT dnia 20.08.02 
 
 
Przedmiot:  Uszkodzenia wskutek działania wody na t ransformatory żywiczne firmy SGB 
 
W żadnym wypadku nie należy włączać w celach eksploatacyjnych transformatora, który uległ 
uszkodzeniu wskutek działania wody, bez wykonania czynności i przeprowadzenia inspekcji 
wyszczególnionych poniżej.  
 
Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych norm 
bezpieczeństwa według DIN VDE i IEC!  
 

Inspekcja mechniczna: 
 
1.) Oględziny w celu ustalenia uszkodze ń mechanicznych transformatora: 
 

� pęknięte uzwojenie GN 
� Przemieszczone lub wygięte belki prasujące transformatora  
� Przemieszczone lub brakujące wsporniki uzwojenia 
� Uszkodzone połączenia w trójkąt (uszkodzenie izolacji), brak połączeń  

                                przełączających 
� Uszkodzona listwa zaciskowa 

 
Jeśli wystąpi jeden z powyższych punktów, należy zwrócić się do naszej fabryki o dostarczenie 
odpowiedniej części zamiennej i przeprowadzenie napraw przez montera firmy SGB lub w naszym 
zakładzie w Regensburgu.  
 
2.) Czyszczenie tranformatora: 
 
Usunąć wszelkie ciała obce 
Oczyścić część aktywną używając czystej wody tak by pozbyć się gruboziarnistych zanieczyszczeń. 
Można do tego celu zastosować urządzenia czyszczące wysokociśnieniowe lub parowe. Nie stosować 
chemicznych substancji czyszczących. Jeśli stosowane są urządzenia wysokociśnieniowe, nie należy 
stosować wysokiego ciśnienia wody!  
Szczególną uwagę należy zwrócić na luzy pomiędzy rdzeniem a DN i DN a GN.  
Wszystkie kanały chłodzące w uzwojeniach powinny być czyste i drożne.  
Nie zmywać wsporników uzwojenia i listwy zaciskowej bezpośrednio przy użyciu urządzeń 
wysokociśnieniowych lub parowych.  
 
W szczególności: 
 
2.1) Rdzeń transformatora: 
 
Czyszczenie rdzenia i konstrukcji nacisku za pomocą urządzeń czyszczących wysokociśnieniowych i 
parowych  
 
Uwaga: Listwa zaciskowa dla czujnika temperatury jest zamontowana na górnym lub dolnym jarzmie. 
Urządzenia czyszczące wykorzystujące wysokie ciśnienie nie powinny być tu stosowane bezpośrednio, by 
nie doszło do uszkodzenia listwy zaciskowej.  
Ma to także zastosowanie w przypadku kabli zasilających czujnika temperatury w uzwojeniu dolnego 
napięcia.  
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Wszelkie uszkodzenia lakieru należy zatuszować po wyschnięciu transformatora i przed jego włączeniem 
w celu zapobieżenia korozji rdzenia.  
 
2.2.) Uzwojenie dolnego napi ęcia: 
 
Rdzeń i uzwojenie dolnego napięcia są przymocowane do siebie za pomocą kawałków gumy. Kawałki 
gumy są przesunięte o 900 w stosunku do siebie pomiędzy rdzeniem a uzwojeniem. Wszystkie inne 
przestrzenie muszą być wolne po czyszczeniu.  
Nie należy czyścić krawędzi uzwojenia bezpośrednio za pomocą urządzeń czyszczących ciśnieniowych. 
Zabrudzenia należy ostrożnie usunąć. Nie używać ostrych i zaostrzonych przedmiotów, aby nie uszkodzić 
izolacji.  
 
Należy oczyścić zaciski DN oraz przeprowadzić inspekcję izolatorów zabezpieczających szyny w celu 
ustalenia czy nie są uszkodzone. Uszkodzoną izolację należy naprawić.  
Uszkodzone wsporniki lub izolatory należy wymienić. 
Można również skonsultować działania z naszą fabryką w Regensburgu.  
 
Czujniki temperatury są umiejscowione na przeciwległych stronach zacisków uzwojenia DN po 
zewnętrznej stronie uzwojenia, i są one umieszczone w małych poliamidowych rurkach przyklejonych 
taśmą do uzwojenia dolnego napięcia. Małe rurki poliamidowe są zamknięte krzemowymi zatyczkami. 
Należy sprawdzić, czy czujniki temperatury są zamocowane poprzez delikatne pociągnięcie kabli 
zasilających.  
 
Każdorazowo przed włączeniem transformatora należy sprawdzić działanie czujników. Wartości mierzone 
fabrycznie są wyszczególnione w protokole inspekcji SGB.  
 
Uwaga: przy przeprowadzaniu inspekcji zimnego oporu termistorów, napięcie pomiarowe urządzenia 
pomiarowego nie może przekroczyć 2,5 V! 
 
 
2.3.) Uzwojenie górnego napi ęcia: 
 
Uzwojenie GN także powinno być oczyszczane przy pomocy urządzenia ciśnieniowego bez dodawania do 
wody substancji chemicznych. Należy oczyścić kanały chłodzące.  
 
Po czyszczeniu transformator należy dokładnie osuszyć. W tym celu można zastosować dmuchawy z 
gorącym powietrzem. Temperatura powietrza powinna się mieścić w zakresie 700 i 800 C i nie przekraczać 
tych wartości.  
 
Następnie, powierzchnię uzwojenia GN należy przetrzeć spirytusem (alkoholem dla celów 
przemysłowych). Powierzchnie uzwojenia GN należy dodatkowo przetrzeć płynem RIVOLTA T.R.S. plus. 

 
Inspekcje elektryczne i mechaniczne przed wł ączeniem transformatora: 
 

� Włączyć i sprawdzić prawidłowość uziemienia 
� Sprawdzić zamocowanie górnego bloku wspornika. Podkładki gumowe grubości 20 mm  
       muszą być z lekka przyciśnięte. W razie konieczności należy dokręcić śruby dociskowe.  
� Podłączyć i sprawdzić układ kontroli temperatury, a także sprawdzić jego działanie poprzez   
       przerwanie obwodów czujnika na listwie zaciskowej.  
� Przed rozpoczęciem eksploatacji, sprawdzić oporność izolacji. Zasadniczo, w celu    
       bezpiecznej pracy w zakresie elektrycznym napięcie eksploatacyjne wynosi około 1000  
       Omów/Volt 

 
Uwaga: Oporność izolacji jest bardzo czuła na wilgoć. Jeśli transformator pracuje, ulega podgrzaniu i 
oporność także wzrasta.  
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Nie należy mierzyć oporności, kiedy transformator jest w trakcie eksploatacji.  
 
Należy również dokonać sprawdzenia odstępu napięcia przed włączeniem. Dla wymaganych minimalnych 
odstępów - zob. Strona 4!  
 
Po oczyszczeniu należy przeprowadzić inspekcję gniazd wtykowych i utrzymać wymagane momenty 
obrotowe tak po stronie górnego jak i dolnego napięcia, jak wyszczególniono w tabeli poniżej.  
 
Sprawdzić listwę zaciskową i upewnić się czy czujniki są prawidłowo podłączone.  
Jeśli transformator wyposażono w dodatkowe wentylatory, należy, przed uruchomieniem transformatora, 
sprawdzić ich działanie łącznie z wyzwalaczem. Jeśli obydwa wentylatory są uszkodzone, transformator 
może pracować jedynie w około 72% swojej sprawności AF dopóki przedmiotowe wentylatory nie zostaną 
wymienione. Jeśli uszkodzony jest tylko jeden wentylator, transformator może pracować przy 82% 
sprawności AF. Aby transformator mógł być eksploatowany w 100% swoich możliwości, uszkodzone 
wentylatory należy wymienić.  
 
Wydajność AF to wydajność transformatora przy w pełni sprawnych wentylatorach i zazwyczaj wynosi ona 
około 40% więcej aniżeli sprawność transformatora chłodzonego powietrzem ze środowiska.  
 
 
Zob. równie ż instrukcje SGB w zakresie transportu, monta żu, uruchomienia I konserwacji 
transformatorów żywicznych firmy SGB! 
 
Po zakończonych czynnościach, i jeżeli wartości oporności izolacji są zgodne z nakreślonymi powyżej, 
można uruchomić transformator. Za pierwszym razem powinien być włączony bez obciążenia. Powinien 
pracować przez pewien okres bez obciążenia i być w tym czasie poddany obserwacji. Najlepiej byłoby 
przeprowadzić próbę wyładowań niezupełnych przy użyciu ultradźwiękowego urządzenia pomiarowego.  
Jeśli w trakcie pracy transformatora wystąpi głośny hałas, należy natychmiast urządzenie wyłączyć. W 
takim przypadku transformator należy zwrócić do fabryki w celu przeprowadzenia szczegółowych prób 
elektrycznych.  
 
Jeśli nastąpiło odklejenie się nalepek SGB, należy skontaktować się naszą firmą.  
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Momenty obrotowe przy dokr ęcaniu, poł ączenia szyn  jednostki steruj ącej: 
 
 

 
 
 
 
 

 
Momenty obrotowe, uchwyty i gniazda GN: 
 
 

 
 
 
 
 

 
Podane momenty obrotowe maj ą odniesienia bez smaru!  
 
Przerwy napi ęcia 
 
Wszystkie poł ączenia i przewody kontrolne, jak równie ż przył ącza i części pomocnicze nale ży 
utrzymywa ć w wystarczaj ącej odległo ści od uzwojenia górnego napi ęcia. Zalecamy cz ęstotliwo ść 
dokonywania inspekcji w tym zakresie podobn ą jak w przypadku przewodów nieizolowanych, 
przewodz ących według VDE 0532:  
 
Um = 12 kV - 115 mm 
Um = 24 kV - 215 mm 
Um = 36 kV - 300 mm 
 
Wartości te odnoszą się do wysokości montażowej <=1000 m 
 
 
 
Adres: 
 
Starkstrom Gerätebau GmbH 
Ohmstrasse 10 
93055 Regensburg 
Tel.: 0941 7841 0 
Faks.:0941 71721 

Rozmiar gwintu Momenty obrotowe  
M 10 
M 12 
M 16 

40 Nm 
70 Nm 

140 Nm 

Rozmiar gwintu Momenty obrotowe  
M 8 
M 10 
M 12 

10 Nm 
20 Nm 
35 Nm 


