
FORSCHUNGSEMEINSCHAFT FÜR 
HOCHSPANNUNGS- UND HOCHSTROMTECHNIK E.V.      
 
Mannheim-Rheinau, Hallenweg  40 
 
                                                           

Protokół z próby                                                                                       

Nr : HV 93082/2E 
Nr ref.: HV-U-9310                                                                                  

                                 
 
Aparatura:                          Trójfazowy transformator suchy 400 kVA, 21.84 kV/0.,42 kV, 50Hz, 
                                                       Typ DTTHL 400/20, numer serii 92725, symbol połączeń Dyn5 
                                                       Um = 24 kV/1,1 kV, poziom izolacji LI 125 AC 50/LI-AC 3, 
                                                       Klasa cieplna F/F 
 
Producent:                          Starkstrom-Gerätebau GmbH, Ohmstraße 36, D-93055 Regensburg, Niemcy 
 
Klient:                                 Starkstrom-Gerätebau GmbH, Ohmstraße 36, D-93055 Regensburg, Niemcy 
 
 
Specyfikacje próby:           DIN VDE 0532, Cześć 6/6.89 ze zmianą A1 (projekt 1991) 
 
 
 
Przeprowadzone próby:    a) próba wstrząsu cieplnego (próba specjalna) w celu udowodnienia  
                                                           możliwości zastosowania dla klasy klimatycznej C2.        
                                                       b) próba kondensacji (próba specjalna) w celu udowodnienia  
                                                           możliwości zastosowania dla klasy środowiskowej E1  
 
Wyniki prób:                      dla a)  Próba przebyta pomyślnie. Transformator spełnia wymogi klasy  
                                                                  klimatycznej C2 (temperatura otoczenia obniżona do -300C)    
                                                       dla b) Próba przebyta pomyślnie. Transformator spełnia wymogi klasy  
                                                                  środowiskowej E1(możliwość zamoczenia, ograniczony stopień   
                                                                  zanieczyszczeń)   
 
 
 
 
 
 
 
Mannheim, 6 października 1997                              FORSCHUNGEMEINSCHAFT FÜR 
W1/wei                                                                HOCHSPANNUNGS- UND HOCHSTROMTECHNIK E.V.  
 
 
[pieczęć okrągła)                                      Inżynier próby:      [podpisy nieczytelne] 
 
Miejsce i data próby:   Mannheim-Rheinau                                       26/29 kwietnia 1993 
Liczba arkuszy:    4 

Niniejszy protokół może być stosowany jedynie w całości i bez skrótów. Zdjęcia i rysunki winny być opatrzone pieczęcią FGH. 
 

Akredytowane laboratorium badawcze  stosownie do DIN EN 45001 w przedmiocie 
                                              DAT-P-020/92-00  Aparatura wysokich napięć, aparatura                   
                                                                               łączeniowa i kontrolna 
                                              DAT-P-020/92-11   Kable wysokiego napięcia           
                                              DAT-P-020/92-20   Jakość napięcia 
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1. Uczestnicy próby 
 
                            Pan Kallasch                SGB, Regensburg 
                            Pan Petrusach              FGH, Mannheim 
                            Pan Weinel                   FGH, Mannheim 
 
 

2. Próba na wstrząs termiczny 
 
2.1 Procedura próby 

 
Próbę przeprowadzono stosownie do VDE 0532, część 6 A1 (projekt 1991), klauzula 
ZB.3.2 Transformator został umieszczony w komorze klimatycznej (pojemność ok. 
100 m3). Temperatura powietrza otaczającego została obniżona do -31 0C w 
przeciągu 8 godzin, pomiaru dokonano za pomocą czujników termoelektrycznych 
(typ L) w trzech punktach wokół transformatora umieszczonych w odległości 0,1 m 
od jego powierzchni oraz wewnątrz uzwojeń dolnego i górnego napięcia 
(zamontowanych przez producenta).  
 
Temperaturę -310C utrzymywano przez 32 godziny. Wstrząs termiczny uzyskano 
poprzez doprowadzenie prądu będącego dwukrotnością prądu znamionowego (21.1A, 
50 Hz) do uzwojeń górnego napięcia przy zwartych zaciskach dolnego napięcia. 
Temperatury wewnątrz uzwojeń były zapisywane. Po 47 minutach temperatura 
wewnątrz uzwojeń dolnego napięcia sięgnęła 155 0C i prąd wyłączono. W tym 
momencie temperatura wewnątrz uzwojenia górnego napięcia wynosiła 108 0C. Trzy 
minuty później temperatura ta osiągnęła wartość maksymalną równą 110 0C.  
Maksymalna temperatura mierzona wewnątrz uzwojenia dolnego napięcia była 
wyższa aniżeli wymagana suma dopuszczalnego wzrostu temperatury (100K według 
klasy cieplnej F) oraz maksymalnej temperatury powietrza chłodzącego (40 0C).  
 

2.2 Próby wytrzymałości elektrycznej 
  
Po próbie na wstrząs termiczny transformator był poddawany napięciu jałowemu 480V w 
celu wymuszenia podgrzania rdzenia. Następnie przeprowadzono próbę wytrzymałości 
na napięcie doprowadzane (50 Hz) przy 75% wartości normalizowanych.  
 

Napięcie na Uziemienie Uzw (Û/√2)*) Up (Û/√2)** ) Up/ Uzw Czas trwania 
próby 

Wynik 

GN DN, rdzenia 50 kV 37,5 kV 75% 60 s Pomyślny 
DN GN, rdzenia 3 kV 2,25 kV 75% 60 s Pomyślny 

          *) U zw = znamionowe napięcie wytrzymywane                           **) Up = Napięcie próby 
Następnie przeprowadzono próbę napięciem indukowanym (150 Hz, 3~) i pomiar 
wyładowań niezupełnych. Trójfazowy prąd o częstotliwości 150 Hz doprowadzano do 
zacisków dolnego napięcia transformatora. Po tronie górnego napięcia transformatora 
uziemiano bezpośrednio jeden po drugim zacisku, podczas gdy na innych zaciskach 
przeprowadzano pomiary wyładowań niezupełnych. 
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Napięcie uziemione na zaciskach było mierzone za pomocą dzielnika pojemnościowego 
(100 pF) i woltomierza szczytowego (odczyt Û/ √2). 
 
Przed każdym pomiarem obwód próbny, w tym także obiekt próby kalibrowano za 
pomocą symulatora wyładowań 50 pC i ustalano wynikowy czynnik korekty. Wyniki 
przedstawione w poniższej tabeli były korygowane przy zastosowaniu tego 
współczynnika.  
Przede wszystkim zmierzono poziom hałasu otoczenia. Następnie doprowadzono 
napięcie próby 1,5 * Um = 36 kV. Po 30 sekundach zostało ono obniżone do 1,1 *Um = 
26,4 kV i utrzymywane na tym poziomie przez 3 minuty. W tym czasie dokonywano 
pomiaru wyładowań niezupełnych.  
 

Zacisk poddawany próbie 1U 1V 1W 
Zacisk uziemiony 1V 1W 1U 1W 1U 1V 
Szumy w otoczeniu                                                    [pC]  <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Wyładowania niezupełne przy 1,1 * Um = 26,4 kV [pC] <5 <5 <5 <5 <5 <5 

2.3 Wyniki próby 
 
Oględziny po próbach nie wykazały widocznych anomalii takich jak pęknięcia czy 
szczeliny. W trakcie próby wytrzymałości elektrycznej, nie wystąpiła awaria ani 
przeskok, prąd doprowadzany do zacisków dolnego napięcia w trakcie próby napięciem 
indukowanym był stały. Wyładowania niezupełne były poniżej poziomu szumów 
otoczenia (<5 pC).  

Transformator przeszedł próby pomyślnie 
 

3. Próba kondensacji 
3.1 Procedura próby 
 
Próba ta została przeprowadzona stosownie do VDE 0532, część 6 A1 (projekt 1991), 
klauzula ZA.2.1. Transformator umieszczono wewnątrz namiotu do prób (pojemność ok. 
27 m3). Przy użyciu spryskiwacza mechanicznego rozpylano wodę w ilości 4 litry na 
godzinę, o przewodności 0,174 S/m i o temperaturze 19 0C. Wilgotność mierzono za 
pomocą dwóch precyzyjnych higrometrów włosowych. 
 
Czas zawilgocenia wynosił 6 godzin. W tym okresie utrzymywano wilgotność powyżej 
93%, a temperatura wewnątrz namiotu wynosiła 21,8 0C. Pod koniec tego procesu na 
powierzchni transformatora wystąpiła silna kondensacja.  
 
Natychmiast potem przeprowadzono próbę napięciem indukowanym. Trójfazowe 
napięcie o częstotliwości 150 Hz doprowadzono do zacisków dolnego napięcia 2U-2V-
2W-2N.  
 

W trakcie trzech następujących po sobie okresów próby po 5 min każdy, dokonano kolejno 
uziemienia zacisków górnego napięcia 1U, 1V i 1W oraz rdzenia transformatora. Napięcie 
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uziemione na zaciskach poddanych próbie miało wartość Û/ √2 = 1,1 * Um = 26,4 kV< 
mierzone za pomocą dzielnika pojemnościowego (100 pF) i woltomierza szczytowego 
(odczyt Û/ √2). 
 
3.1 Wyniki próby 
 
W trakcie próby wytrzymałości na napięcie indukowane, nie wystąpiła awaria ani przeskok, 
prąd doprowadzany do zacisków dolnego napięcia przez ten okres był stały. Oględziny po 
próbach nie wykazały poważnych śladów. 
 

Transformator przeszedł próbę pomyślnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


