
Warunki środowiskowe                                                                        
dla transformatorów żywicznych SGB

My spełnianiamy wymogi 
Odkąd na rynku pojawiły się transformatory 
żywiczne, ich zastosowanie w różnych 
warunkach środowiskowych staje się coraz 
szersze i poddawane jest ciągłym 
usprawnieniom (tj. w wersji do montażu na 
zewnątrz  w obudowach ochronnych), w 
oparciu o warunki określane w stosownych 
normach dla typów suchych. Przyczyniają się 
do tego doskonała izolacja, wytrzymałość 
termomechaniczna i zróżnicowane wykonanie. 
Pomimo tego jednak, transformatory żywiczne 
pozbawione ochrony zewnętrznej nie są w 
stanie spełnić wszystkich warunków 
środowiskowych w taki sposób jak to czynią 
transformatory zamknięte (tj. olejowe). Norma 
DIN/VDE 0532 Część 6 A1 „Transformatory 
suche” obecnie określa klasyfikacje 
środowiskowe, klimatyczne i odporności 
ogniowej, tak więc użytkownicy mogą się 
zapoznać z potencjalnymi ograniczeniami 
transformatorów żywicznych. Ponadto podano 
tam również wytyczne do przeprowadzania 
prób specjalnych.

Poniżej podajemy krótkie wyjaśnienie drogi, 
jaką przebyły transformatory żywiczne SGB w 
celu zdobycia najwyższych kwalifikacji:

Klasy środowiskowe E1, E2

Klasa środowiskowa jest ustalana poprzez 
próbę napięciową po wystawieniu 
transformatora na działanie solnej mgiełki lub 
zanurzeniu w słonej wodzie. 

Klasa E1 wymaga sześciogodzinnej 
ekspozycji na stężenie* soli w wodzie 
nawilżacza wynoszące od 0,5 do 1,5 g/l w 
temperaturze pokojowej i przy >93% 
wilgotności względnej.

Klasa E2 wymaga dodatkowo 144 godzin 
ekspozycji na +500C przy 90% wilgotności, 
gdzie stężenie soli jest na poziomie 
pięciokrotności stężenia wymienionego 
powyżej. Opcjonalnie, można również 
zanurzyć cały transformator  w słonej wodzie 
na 24 godziny (temperatura pokojowa, stężenie 
soli jak wyżej)

* obliczana dla sugerowanej przewodności

Standardowy model transformatorów 
żywicznych SGB już został 
zakwalifikowany do klasy E1 (zob. 
raport FGH) i może zostać również 
dostarczony na żądanie w wykonaniu 
specjalnym do 24 kV napięcia 
systemowego spełniającym wymogi 
klasy E2. 

Klasa klimatyczna C2 
Próby na wstrząs termiczny

Standardowe modele transformatorów 
żywicznych SGB już przebyły 
pomyślnie wszystkie próby 
kwalifikujące do najwyższej klasy 
klimatycznej C2. Były one ochładzane 
do -300C i podgrzewane powyżej limitu 
temperatury tak by podwoić prąd 
nominalny. Przeprowadzone następnie 
próby izolacji i pomiary wyładowań 
niezupełnych udowodniły, że 
transformatory nie uległy uszkodzeniu. 
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Transformator żywiczny SGB 
w trakcie próby zanurzania w słonej wodzie 
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Transformatory mocy
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