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1. Informacje ogólne 

 
Zgodnie z wymogami krajowymi (VDE 0532, część 6) oraz przepisami międzynarodowymi 
(PN-IEC 726), transformatory żywiczne zaliczane są do transformatorów typu suchego. 
Charakterystyczne parametry techniczne i projekt konstrukcyjny zasadniczo spełniają 
wymogi norm a w szczególności odpowiadają specyfikacji klienta dla każdego zamówienia.  
Cechą szczególną transformatorów żywicznych jest ich uzwojenie górnego napięcia w 
całości zalane żywicą, jak również uzwojenie dolnego napięcia izolowane żywicą 
syntetyczną mające najczęściej formę uzwojenia foliowego. Cechy te odróżniają 
transformatory żywiczne od innych transformatorów suchych, jako że umożliwiają 
osiągnięcie lepszych wyładowań niezupełnych, zwarcia i wytrzymałości elektrycznej ( w 
szczególności wytrzymałość udarową przy włączaniu i wyładowaniach atmosferycznych) 
oraz wyższą odporność na szkodliwe warunki środowiskowe takie jak wilgotność, wilgoć 
oraz pył. 
Wszystkie inne szczegóły techniczne są widoczne (jako że transformatory żywiczne nie 
posiadają kadzi) lub też można je odszukać poprzez odniesienie do następujących źródeł:  

 
- tabliczki znamionowej i schematu połączeń (na transformatorze) 
 
- rysunków wymiarowania i listy elementów (na żądanie) 
 
- kart pomiarów i prób 

 
- informacji o obudowach transformatora (jeśli występują) 

 
- schematu uzwojenia i regulacji temperatury 
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2. Opakowanie 

 
Transformatory żywiczne nie są wrażliwe na wilgotność środowiska. Transport w 
granicach kraju na krótkie odległości w zakrytych pojazdach zasadniczo nie wymaga 
opakowania. W przypadku większych odległości oraz transportu międzynarodowego 
transformatory są owinięte ochronnym przykryciem i umieszczone w kontenerach lub 
drewnianych skrzyniach. Decyzje dotyczące szczegółów opakowania są podejmowane 
oddzielnie dla każdego pojedynczego zamówienia i zależą od specyfikacji klienta lub 
decyzji SGB podjętej na podstawie trasy transportu.  

 
3. Transport 
 
3.1  Przy podnoszeniu transformatora należy korzystać ze wszystkich czterech uchwytów  

jednocześnie. Niedopuszczalne jest podnoszenie bezpośrednio przez jarzmo! 
3.2  Skrzynie i kontenery należy podnosić jedynie miejscach wskazanych. 
3.3  Do transportu drogowego należy wykorzystać jedynie pojazdy z zawieszeniem  

pneumatycznym 
3.4  Przy transporcie na krótkie odległości za pomocą samochodu ciężarowego, podwozie 

transformatora należy umieścić na kwadratowym kawałku drewna i zabezpieczyć przed 
obsuwaniem się i ślizganiem po platformie załadunkowej. W celu zabezpieczenie 
transformatora wiązaniami należy wykorzystać cztery uchwyty w górnych belkach 
zaciskowych. Naprężenie nale ży dostosowa ć przy pomocy elementu regulacji 
naprężenia wi ązań przy zachowaniu co najmniej 30 o kąta lu źnego zwisania pasów 
wiązań. Prędkości podano na tabliczce w pobliżu uchwytów. Przyspieszenie w trakcie 
transportu nie może przekroczyć wartości 0,8 g w kierunku ruchu i 0,5 g w kierunku 
poprzecznym.  

3.5  W przypadku uszkodzenia lub widocznych zmian w pozycjach uzwoje nia  
transformatora, reklamacje nale ży składa ć niezwłocznie u spedytora; je śli zachodzi 
konieczno ść, należy si ę skontaktowa ć z SGB. 

3.6  Transport przy użyciu wózków widłowych należy przeprowadzać wyłącznie z 
zastosowaniem mechanizmu podnoszącego, który umożliwia korzystanie z czterech 
uchwytów (zob. 3.1)  

 
4. Przechowywanie 

 
Przechowywanie tymczasowe w trakcie transportu lub przed montażem musi się 
odbywać na terenie zabezpieczonym przed deszczem. Transformator należy 
zabezpieczyć plastikowym przykryciem w taki sposób aby nie dochodziło do skraplania 
wody, np. przy tylnym odpowietrzaniu. To samo odnosi się do transformatora, który już 
został zamontowany w obudowie.  

 
5. Monta ż  
 
5.1  Należy usunąć opakowanie i materiały stosowane przy transporcie i oczyścić 

transformator. Szczególną uwagę należy zwrócić na kanały chłodzenia i przestrzenie 
pomiędzy uzwojeniami.  

5.2  Transformator należy umieścić w sposób zapobiegający chybotaniu. Zabezpieczyć koła. 
W przypadku zastosowania wsporników antywibracyjnych, należy się upewnić, iż zostały 
one umieszczone precyzyjnie w stosunku do transformatora.  

5.3  Należy si ę upewni ć, iż w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest 
transformator istnieje odpowiednich rozmiarów syste m wentylacyjny. (uwzględnić 
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należy wyższe straty obciążeniowe przy pracy AF) Dla takiego ustawienia można 
wykorzystać wytyczne z podane w tabeli J 11 „Podstacje transformatora”. Zostanie ona 
przesłana na życzenie.  

5.4  Należy rozpakować i wyjąć części pakowane oddzielnie w celach transportu, takie jak 
przewody łączące, puszki sterujące, itp. i zamontować je (zob. 7.3). 

 
5.5  Podwozie nie mo że być rozmontowane od strony dolnych belek zaciskowych 

jarzma!   
 
5.6  Jeśli dostarczono również obudowy ochronne, należy je zamontować stosownie do 

załączonych do nich instrukcji.  
 
5.7  Jeśli pomiędzy montażem a uruchomieniem transformatora planowana jest długa 

przerwa i istnieje ryzyko zabrudzenia się transformatora w tym okresie, należy użyć 
plastikowych przykryć (zob. 4). 

 
5.8  Podłączenie i regulacja temperatury 

Dla każdego układu kontrolnego połączonego szeregowo w uzwojeniu dolnego napięcia 
zastosowano w termistory. Każdy układ kontrolny (np. Alarmowy, wyłączeniowy, kontroli 
wentylatorów) posiada oddzielny rząd termistorów o różnych nominalnych temperaturach 
reakcji oznaczonych kolorem poszczególnych przewodów. Kiedy jeden z termistorów 
osiąga swoją nominalną temperaturę reakcji, uruchamia się przekaźnik wyłączeniowy. W 
ten sposób zapobiega się także przeładowaniu pojedynczych faz.  
Listwa zaciskowa, która łączy rzędy termistorów z przekaźnikami wyłączeniowymi jest 
zazwyczaj umiejscowiona na górnej belce zaciskowej. Przekaźniki wyzwalające są 
zazwyczaj pakowane oddzielnie przy dostawie, posiadają śruby i zatrzaski do zaciskania 
i służą do instalacji panelu sterującego.  
Zob. oddzielny  schemat do oprzewodowania regulatora temperatury.  

 
 
6. Uruchomienie 
 
Przed uruchomieniem należy wykonać następujące czynności: 
 
6.1  Usunąć plastikowe przykrycie 
 
6.2  Odpowiednio podłączyć i sprawdzić uziemienie 
 
6.3  Sprawdzić czy transformator nie jest zabrudzone i nie znajdują się na nim obce ciała; 

ponownie oczyścić, jeśli zachodzi konieczność. 
 
6.4  Upewnić się, iż wsporniki górnej cewki są dokręcone. Te dwudziestomilimetrowe 

wsporniki ze sztucznej gumy powinny być z lekka przyciśnięte. Jeśli zachodzi potrzeba 
należy dokręcić osiowe śruby zaciskowe  

 
6.5  Podłączyć systemy regulacji temperatury i sprawdzić je przez przerwanie obwodu 

czujnika na listwie termicznej (zob. 7.2)  
 
6.6  Jeśli w skład wchodzą wentylatory, należy sprawdzić czy ich śmigła obracają się we 

właściwym kierunku, oraz że działa urządzenie regulujące (zob. schemat 
oprzewodowania, regulacja temperatury)  
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6.7  Należy dokonać połączeń faz stosownie do schematu połączeń (zob. 6.9). Jeśli 
połączenie zaczepów zainstalowane przez producenta musi zostać ustawione na innej 
pozycji zaczepu, stosować się do 7.3. 

 
 
6.8  Sprawdzi ć i dokr ęcić wszystkie śruby w poł ączeniach elektrycznych! 

Zob. ostatnia strona dla warto ści momentu obrotowego. 
 
6.9  Sprawdzić luzy: 

Wszystkie połączenia i przewody kontrolne, jak również urządzenia wspierające I 
mocowania należy umieścić w wystarczającej odległości od uzwojeń żywicznych górnego 
napięcia. Zalecamy odstępy takie jak dla przewodów nie izolowanych, jak w VDE 0532: 

 
Um = 12 kV - 115 mm) 

 
Um = 24 kV - 215 mm)                            wysokość montażu 
 
Um = 36 kV - 300 mm)                            =1000 m nad poziomem morza 
 
UWAGA! Uzwojenia żywiczne górnego napi ęcia s ą izolowane płaszczem 
żywicznym, lecz ich dotykanie nie jest bezpieczne. O znacza to, że praca na 
transformatorze lub w jego blisko ści jest dopuszczalna jedynie w sytuacji kiedy 
transformator jest odstawiony i uziemiony. Przy wyk onywaniu  poł ączeń, należy 
traktowa ć uzwojenia jako element pod napi ęciem i zachowa ć od nich odpowiednie 
odległo ści izolacyjne, by nie dopu ścić do jakichkolwiek zbli żeń podczas pracy 
transformatora.  
 

7. Eksploatacja 
 

Przepisy i warunki ogólne eksploatacji określone w VDE 0532/IEC 676 mają odniesienie 
do transformatorów żywicznych, pod warunkiem że specyfikacje klientów nie odbiegają 
od nich.  
 
Transformatory żywiczne różnią się od mokrych swoją odpornością na przeciążenia. 
Jako że nie istnieją wspólne wytyczne w zakresie obciążenia, należy przestrzegać 
następujących zaleceń: 

 
7.1 Odporno ść na przeci ążenia 
 

W porównaniu z transformatorami olejowymi, transformatory żywiczne posiadają inne 
możliwości cieplne, temperaturę układu izolacyjnego i stałe czasowe nagrzewania, które 
określają odporność na przeciążenia w zależności od obciążenia wstępnego, temperatur 
czynnika chłodzącego i czasu. Ze względu na różne konstrukcje i modele, nie można 
stosować wytycznych ogólnych. Muszą one być obliczane oddzielnie i dostępne na 
żądanie.  

 
7.2 Regulacja temperatury 
 

Termistory (rzędy termistorów) są połączone w szereg i wbudowane w uzwojenia 
dolnego napięcia. Zasadniczo składają się z dwóch układów z różnicą nominalnych  
temperatur reakcji wynoszącą 20 0 C, gdzie niższa temperatura reakcji stanowi alarmową 
a wyższa służy wyłączeniu transformatora. Kiedy osiągnięta zostaje wyższa nominalna 
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temperatura reakcji wyłączająca transformator, ograniczenie temperatury układu 
izolacyjnego jest zazwyczaj przekroczone i stąd żywotność transformatory ulega 
skróceniu. 
 
Niższa nominalna temperatura reakcji skutkująca alarmem, reaguje na temperaturę 
otoczenia wynoszącą 20 0 C jeśli osiągnięta zostanie temperatura ciągłego obciążenia 
znamionowego. W takim przypadku należy zapobiec dalszemu wzrostowi obciążenia.   

  
 

Przyczyną przegrzania może być: 
- przeciążenie 
- temperatury otoczenia wyższe aniżeli 40o C przy obciążeniu znamionowym 
- niewystarczające chłodzenie transformatora (sprawdzić wentylację) 

W żadnym wypadku nie wolno zast ępowa ć termistorów termistorami o wy ższej 
znamionowej temperaturze pracy! 
 

7.3  Zmiana połączeń zaczepów 
 

Zaczepy nale ży zmienia ć jedynie przy odł ączonym transformatorze! 
Połączenia zaczepów górnego napięcia należy zmieniać pojedynczo, nie zmieniając 
pozycji połączenia w trójkąt: 

 
- poluzować połączenie pomiędzy łączem zaczepu a połączeniem w trójkąt 

 
- usunąć śrubę mocującą z wkładki zaciskowej  

 
- przesunąć łącze zaczepu nad nowo wybranym zaciskiem, włożyć do środka i   
  ponownie mocno dokręcić śrubą 

 
- połączyć ponownie łącze zaczepu z połączeniem w trójkąt 

 
Do łączy zaczepów górnego napi ęcia nale ży zastosowa ć przeciw-moment za 
pomoc ą klucza płaskiego o rozmiarze 20-21, przy luzowaniu  lub dokr ęcaniu 
połączeń (zob. szkic)! 
Zob. ostatnia strona dla wartości momentu obrotowego. 

 
8.  Utrzymanie ruchu i konserwacje 
 
Transformatory żywiczne w du żym stopniu nie wymagaj ą konserwacji. 

 
8.1  Działanie wentylatorów i regulacji wentylatorów należy sprawdzać średnio co sześć 

miesięcy. 
 

8.2  Sprawdzić zanieczyszczenie powierzchni transformatora z częstotliwością wybraną 
dowolnie i, jeśli zabrudzone, należy je oczyścić. Po zamontowaniu w nowym miejscu, 
gdzie nieznane jest ryzyko zanieczyszczenia, zaleca się aby pierwsze sprawdzenie 
nastąpiło najdalej po sześciu miesiącach. Jeśli zanieczyszczenie nie stanowi problemu, 
częstotliwość sprawdzania może być zmniejszona. Jeśli powierzchnie transformatora są 
szczególnie brudne, czyszczenie winno odbywać się częściej w zależności od stopnia 
zabrudzenia oraz podjąć należy środki zapobiegające gromadzeniu się dużej ilości 
zanieczyszczeń w przyszłości.  
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W trakcie czyszczenia należy zwrócić szczególną uwagę na kanały chłodzące i 
przestrzenie pomiędzy uzwojeniami. Czyścić należy przy użyciu odkurzaczy, suchego 
sprężonego powietrza i tkanin do czyszczenia. Jeśli brud jest uporczywy, tkaniny do 
czyszczenia można nasycić specjalnym płynem czyszczącym (np. Rivolta S.L.X.-Top, 
dostarczanym przez Bremer & Leguil GmbH). W takim przypadku zalecamy aby 
oczyszczaną powierzchnię ponownie zaplombować (przy użyciu poprzez zanurzenie w 
lakierze typu 3H dostarczanym przez Dr. Wiedeking lub też w lakierze szelakowym. 
 

8.3  Pracę regulatorów temperatury należy sprawdzać co sześć miesięcy poprzez przerwanie 
rzędu termistorów na listwie zaciskowej  
Przy sprawdzaniu rezystancji termistorów, napi ęcie zastosowane na urz ądzeniu 
pomiarowym nie mo że przekracza ć 2,5V!  

 
Warto ści momentu obrotowego dla poł ączeń prętów miedzianych 
 

     *) bez smaru 

 
 
Warto ści momentu obrotowego dla ł ączy zaczepów i wkładek nagwintowanych 
 
 

     *) bez smaru 

 
1) przeciw-moment należy przyłożyć do łączy górnego napięcia  
za pomocą klucza płaskiego, rozmiar 20-21 (zob. szkic)  
 
 

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 
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