
Długotrwała niezawodność
uzwojeń żywicznych 

firmy SGB
Niezawodność transformatorów żywicznych osiągana jest w 

następujących obszarach:

 naprężenie elektryczne
 efekt cieplny 
 czynniki środowiskowe
 naprężenie mechaniczne
 siły zwarciowe 

Główne czynniki środowiskowe

 jakość powietrza chłodzącego
 wilgotność
 zawartość soli i pyłów
 zanieczyszczenia chemiczne
 warunki klimatyczne

(ekstremalnie niskie lub wysokie temperatury)

Transformator suchy jest chłodzony powietrzem otaczającym, 
stąd też jest on podatny na warunki środowiska, a co za tym 

idzie - nie jest odpowiedni do montażu na zewnątrz 
budynków bez zabezpieczenia zapewnionego przez obudowy.

Układ uzwojeń górnego 
napięcia firmy SGB

Jest połączeniem zalewanych próżniowo i nieporowatych 
materiałów z włókna szklanego, dwuskładnikowych żywic 

oraz uzwojenia wykonanego z miedzi lub aluminium.

Włókno szklane stosowane jest jako wzmocnienie 
powierzchni uzwojenia oraz w celu zapewnienia izolacji 

warstwowej pomiędzy zwojami.
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Zasada stosowana w produkcji uzwojeń SGB

Niezawodność cieplna i mechaniczna

Wzmocnienie za pomocą włókna szklanego zapobiega pękaniu i rozwarstwianiu się materiałów uzwojenia; ta metoda 
produkcji zapewnia także wysoką niezawodność w szerokiej gamie temperatur eksploatacyjnych. 

Jak pokazano poniżej, współczynniki rozszerzalności pod wpływem temperatury dla układu wzmocnionego włóknem 
szklanym oraz materiałów uzwojenia są bardzo zbliżone. Oznacza to, iż takie połączenie materiałów nie ulegnie z czasem 
pękaniu wskutek rozszerzalności / kurczliwości termicznej i nie będzie skutkować ograniczeniem niezawodności z upływem 
czasu i krótką żywotnością. 

Impregnowane żywiczne włókno szklane 20 x 10-6 1/K

Aluminium 24 x 10-6 1/K

Miedź 17 x 10-6 1/K

Aby dostarczyć kolejnych dowodów potwierdzających tę cechę 
układu uzwojeń transformatora SGB, 
przez lata przeprowadzono szereg prób.

Zamierzeniem tychże prób było sprawdzenie zdolności 
układu uzwojenia do wytrzymywania raptownych 
zmian temperatury od bardzo niskich do bardzo wysokich. 
W tym celu cały transformator umieszczono w komorze chłodzenia i 
schłodzono w sposób opisany poniżej. Po schłodzeniu 
transformator został raptownie załączony pod napięcie 
przy zastosowaniu pięciokrotności prądu znamionowego. 
Następnie przeprowadzono próbę udarową i pomiar 
wyładowań niezupełnych.
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__________
Materiały z włókien szklanych stosowane są w 
celach izolacyjnych; ich grubość zależy od 
naprężenia elektrycznego

…………
Materiały z włókien szklanych stosowane do 
wzmocnienia powierzchni uzwojeń

__________
Materiały z włókien szklanych stosowane są w 
celach izolacyjnych; ich grubość zależy od 
naprężenia elektrycznego

…………
Materiały z włókien szklanych stosowane do 
wzmocnienia powierzchni uzwojeń

Materiał uzwojenia: 
okrągły drut miedziany
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Próba 
nr

Opis Pomiar

1) Schładzanie do – 480C Próby: próba udarowa i pomiar 
wyładowań 
niezupełnych przy 2 x Un

2) Raptowne podgrzewanie do 167 0C przy 5x In w przeciągu 5 minut;
po jedenastominutowej przerwie: 5 x In do 1860C w przeciągu 1 
minuty

Próby: próba udarowa i pomiar 
wyładowań 
niezupełnych przy 2 x Un

3) Schładzanie do -47 0 C a następnie raptowne ogrzewanie do 190 0 C
przy 5x In w przeciągu 9 minut

Próby: próba udarowa i pomiar 
wyładowań 
niezupełnych przy 2 x Un

4) Podgrzewanie i chłodzenie w 7 cyklach od -40 0C do 178 0 C Próby: próba udarowa i pomiar 
wyładowań 
niezupełnych przy 2 x Un

Wynik
W uzwojeniu nie wystąpiły wyładowania niezupełne; po zakończeniu prób nie wykryto pęknięć mających wpływ na 
zdolność uzwojenia do pracy ciągłej. Transformator mógł być załączony pod napięcie! 

Próby te udowodniły, że uzwojenia SGB spełniają wymogi  Normy IEC dotyczącej prób wstrząsu cieplnego dla klasy 
klimatycznej C2. 

Uwaga:
Procedura prób IEC wymaga jedynie temperatur do minus 25 0 C! 

Powtórzenie prób wstrząsu cieplnego
Po ostatnim przeglądzie projektu, przeprowadzono próbę 
wstrząsu termicznego na uzwojeniu żywicznym górnego napięcia 34kV 
ściśle według wymogów IEC. Uzwojenie to było częścią transformatora 
żywicznego przeznaczonego dla przybrzeżnej farmy wiatrowej.
Stosownie do wymogów IEC 726, uzwojenie schłodzono do minus 
25 0 C i pozostawiono w tej temperaturze przez ponad 12 godzin 
w komorze chłodzenia. Następnie po 30 minutach przeprowadzono 
podgrzewanie uzwojenia przy zastosowaniu dwukrotnego 
prądu znamionowego. 
Po osiągnięciu 155 0 C, czyli temperatury granicznej dla materiału 
izolacyjnego klasy F, dokonano oględzin. Nie wystąpiły pęknięcia ani 
też żadne inne uszkodzenia mechaniczne. Próby elektryczne również 
przeszły w pełni pomyślnie. 
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