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Wentylacja stacji transformatorowej

b okre lenie wysoko ci i powierzchni kratek wentylacyjnych

W przypadku ogólnym naturalnego ch odzenia (AN), w stacji transformatorowej 
lub obudowie metalowej, musi by  zapewniona odpowiednia wentylacja. Wentylacja ta 
powinna umo liwia  rozproszenie ciep a wydzielanego w wyniku ca kowitych strat 
transformatora.
W przypadku wystarczaj cego ch odzenia stacji, w a ciwa wentylacja sk ada si
z wlotowego otworu wie ego powietrza o powierzchni S, który powinien znajdowa  si
blisko dna komory transformatorowej, oraz wylotowego otworu S' usytuowanego powy ej,
na przeciwleg ej cianie, na wysoko ci H powy ej otworu wlotowego (Rys. 1 i 2). 
Aby zapewni  efektywne ch odzenie transformatora i wystarczaj cy obieg powietrza, 
wa ne jest zachowanie minimalnego prze witu o wysoko  150 mm pod cz ci  b d c
pod napi ciem przez zamontowanie kó ek lub innych urz dze  podporowych. 
Nale y pami ta , e ograniczona cyrkulacja powietrza obni a zdolno  transformatora do 
pracy w warunkach ci g ego lub krótkotrwa ego przeci enia. 

b Wzór do wyznaczania przekrojów otworów wentylacyjnych (Rys. 1)

P= suma strat transformatora podczas pracy na biegu ja owym oraz pod obci eniem, 
wyra ona w kW przy 120°C.
S = pole przekroju dolnego otworu wlotowego (nale y uwzgl dni  siatk  zabezpieczaj c ),
wyra one w m2.
S’ = pole przekroju otworu wylotowego (nale y uwzgl dni  siatk  zabezpieczaj c ),
wyra one w m2.
H = ró nica wysoko ci pomi dzy dwoma otworami, wyra ona w metrach.
Powy szy wzór stosuje si  dla pomieszcze  o redniej temperaturze otoczenia 20°C 
po o onych na wysoko ci poni ej 1000 m n.p.

Przyk ad:
- pojedynczy transformator typu Trihal o mocy 1000 kVA,
- Po = 2300 W, Pcc przy 120°C = 11000 W,
t.j. P = 13.3 kW.

Je li odleg o  mi dzy pr tami siatki = 2 m to S = 1,7 m2 potrzebnej powierzchni netto.
Je li za o ymy, e pr ty siatki  obni aj  o 30% przep yw powietrza to powierzchnia 
wlotowego otworu powietrza powinna wynosi  1,5m x 1,5 m a otwór wylotowy b dzie mia
wymiary 1,5 m x 1,6 m.

b wymuszona wentylacja stacji transformatorowej (Rys. 2)

Wymuszona wentylacja stacji transformatorowej jest konieczna, je li temperatura 
otoczenia jest wy sza ni  20°C lub transformator jest umieszczony w ma ym 
pomieszczeniu o s abej wentylacji, a w instalacji zasilanej z transformatora cz sto
wyst puj  przeci enia.

Wentylator mo e by  sterowany przez termostat i pracowa  jako urz dzenie wyci gowe 
umieszczone w górnej cz ci pomieszczenia. 
Zalecany przep yw (m3/sek) przy 20°C = 0,1 x P gdzie:

P = suma strat transformatora podczas pracy na biegu ja owym oraz pod obci eniem, 
wyra ona w kW przy 120?C.
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Rys. 1 Naturalna wentylacja stacji transformatorowej 

Rys. 2 Wymuszona wentylacja stacji transformatorowej 

Montaż i instalacja


