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ZAŁĄCZNIK A do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są trzy jednofazowe olejowe transformatory zwarciowe, 

przewidziane do obwodu probierczego w Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych Instytutu 

Energetyki. Trzy transformatory, połączone w układ Dyn11, będą wykorzystywane do 

zasilania prób wytrzymałości zwarciowej aparatów i urządzeń elektroenergetycznych nN i 

WN.  

Konstrukcja transformatora (budowa rdzenia i ew. uzwojenia kolumnowe) powinny pozwalać 

w sposób naturalny redukować napięcie zwarcia, strumień rozproszenia oraz zagrożenia 

dynamiczne przy zwarciach. Proponuje się, aby uzwojenia były wykonane np. utwardzonymi, 

klejonymi, przewodami miedzianymi CTŻ (ciągła transpozycja żył) z zastosowaniem 

impregnacji próżniowej odpowiednim lakierem izolacyjnym. 

Transformatory powinny spełniać wymagania następujących norm: 

PN-EN 60076-1:2011 Transformatory -- Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60076-2:2011 Transformatory -- Część 2: Przyrosty temperatury dla transformatorów  

                                     olejowych 

PN-EN 6007-3:2014 Transformatory -- Część 3: Poziomy izolacji, próby wytrzymałości  

                                   elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu 

PN-EN 6007-5:2009 Transformatory -- Część 5: Wytrzymałość zwarciowa 

 

Zgodnie z projektem koncepcyjnym, każdy transformator powinien gwarantować 

następujące parametry techniczne: 

� moc znamionowa        3500 kVA 
� napięcie znamionowe strony GN     15 kV 
� napięcie znamionowe strony DN     0,6 /√3 kV 
� przewzbudzalność napięciowa     10% 
� napięcie zwarcia        1,8 % 
� straty jałowe        7 kW 
� prąd stanu jałowego       0,5% 
� straty obciążeniowe (odniesione do mocy 3500 kVA)  13 kW 
� wytrzymałość napięciowa 

 próba napięciem indukowanym = 2Un 

 próba napięciem przemiennym, 50 Hz uzwojenie GN  38 kV 

       uzwojenie DN  3 kV 
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� wytrzymałość termiczna uzwojeń przy zwarciach 
uzwojenie i połączenie GN      Isk = 2,88 kA/ 5 s 

uzwojenie i połączenia DN      Isk = 128 kA/ 5 s 

� moc zwarciowa zespołu 3 transformatorów, 5 s   130 MVA 

� wymiary gabarytowe: 

długość     ok. 3300 mm 

wysokość     maks. 3900 mm 

szerokość     ok. 2000 mm 

 

Proponuje się wyposażenie uzwojeń i rdzenia w czujniki temperatury, ze względu na duże 

wartości prądów zwarciowych jakie mogą płynąć po stronie wtórnej transformatora, z 

możliwością wyprowadzenia ich do nastawni laboratorium.  

Konstrukcja transformatorów zwarciowych jest nietypowa, ze względu na specyfikę pracy 

transformatora w układzie probierczym laboratorium. Ze względu na występujące w jednostce 

duże wartości prądów (wg obliczeń amplitudy po stronie DN mogą osiągać ok. 330 kA), 

uzwojenie DN transformatora powinno mieć usytuowanie zewnętrzne, a uzwojenie GN przy 

rdzeniu. Wysokie parametry wytrzymałości dynamicznej wymuszają zastosowanie do 

budowy uzwojeń określonych przewodów. Ponadto o rozwiązaniu konstrukcyjnym decyduje 

w dużym stopniu konieczność zachowania niskiej wartości napięcia zwarcia Uk.  

 


