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Transformatory rozdzielcze úrednie-
go napiÍcia SN/nn najczÍúciej za-
bezpieczane sπ: po stronie pierwot-

nej bezpiecznikami úredniego napiÍcia
ñ VV od skutkÛw zwarÊ, po stronie wtÛr-
nej ñ od skutkÛw zwarÊ i przeciπøeÒ bez-
piecznikami umieszczonymi w sieci roz-
dzielczej zwykle o charakterystyce gG lub,
w przypadku sieci wiejskich, o charakte-
rystyce gF (rys. 2). Jest to sposÛb najczÍ-
úciej stosowany ze wzglÍdu na prostotÍ
i koszt rozwiπzania. W takim uk≥adzie nie
moøna jednak w pe≥ni wykorzystaÊ zna-
mionowego dopuszczalnego przeciπøenia
transformatora Tr, ze wzglÍdu na moøli-
woúÊ zadzia≥ania bezpiecznikÛw B2. Nie-
zabezpieczona pozostaje takøe czÍúÊ sieci
niskiego napiÍcia ñ w przypadku zaistnie-

nia zwarcia w miejscu pokazanym (strza≥-
ka) na rysunku 2, szczegÛlnie gdy czÍúÊ tÍ
stanowi d≥ugi odcinek przewodÛw o nie-
wielkim przekroju.

Zastosowanie

Skutecznym rozwiπzaniem powyøszego
problemu moøe byÊ zastosowanie bez-
piecznikÛw mocy B3 o charakterystyce
gTr ñ transformatorowej (rys. 3). Bez-
pieczniki topikowe gTr przeznaczone sπ
do zabezpieczania transformatorÛw o mo-
cach od 50 kVA do 1000 kVA. Zgodnie
z wymaganiami niemieckich norm (VDE
57636-22-1984 i VDE 0636-201/A10-
-1997), a w odrÛønieniu od pozosta≥ych
bezpiecznikÛw (zamiast prπdem znamio-

nowym In), identyfikowane sπ kolorem
brπzowym nadruku (rys. 1) i mocπ znamio-
nowπ transformatora Sn (kVA), do ktÛrego
zabezpieczenia sπ przeznaczone. Ich prπd
znamionowy moøna okreúliÊ za pomocπ
wzoru:

W≥aúciwoúci

Charakterystyki czasowo-prπdowe t-I
bezpiecznikÛw gTr firmy ETI Polam po-
kazane sπ na rys. 4. PorÛwnujπc charakte-
rystyki gTr z charakterystykami bezpiecz-
nikÛw gG moøna zauwaøyÊ, øe charaktery-
styki gTr leøπ powyøej dolnych granic
pasm charakterystyk gG, a wiÍc ich rze-
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Un√3
Sn
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Bezpieczniki gTr do zabezpieczania strony niskiego napiÍcia transformatorÛw sπ w Polsce wy-
korzystywane od niedawna. W artykule przedstawione zosta≥y podstawowe parametry tech-
niczne i zasady doboru bezpiecznikÛw topikowych niskiego napiÍcia o charakterystyce gTr,
oraz efekty ich zastosowania w rozdzielnicach transformatorowych.

Rys. 1. Bezpieczniki topikowe gTr
Rys. 2. Zabezpieczenie transformatora rozdzielcze-
go bezpiecznikami o charakterystyce gG lub gF



czywiste prπdy zadzia≥ania sπ wyøsze niø
bezpiecznikÛw o charakterystyce gG. Ich
umowny dolny prπd probierczy (prπd nie-
zadzia≥ania) wynosi 1,3 In w ciπgu 10 h,
a gÛrny prπd probierczy (prπd zadzia≥ania)
wynosi 1,5 In w ciπgu 2 h. Przy czym In
jest to prπd znamionowy zabezpieczanego
transformatora. Znamionowa zdolnoúÊ zwar-
ciowa bezpiecznikÛw gTr wynosi 100 kA.
ObecnoúÊ bezpiecznikÛw gTr po stronie
niskiego napiÍcia transformatora pozwala
na d≥ugotrwa≥e przewodzenie przez wk≥ad-
ki gTr prπdu znamionowego transformato-
ra oraz jego dopuszczalnego prπdu prze-
ciπøeniowego.

Bezpieczniki o charakterystyce gTr pro-
dukowane sπ w trzech wielkoúciach:

ï WT/NH -2/gTr dla transformatorÛw
o mocach od 50 kVA do 250 kVA,

ï WT/NH ñ 3/gTr dla transformatorÛw
o mocach od 50 kVA do 400 kVA,

ï WT/NH ñ 4a/gTr dla transformatorÛw
o mocach od 315 kVA do 1000 kVA.
Posiadajπ te same wymiary oraz mogπ

byÊ stosowane w tych samych podstawach
bezpiecznikowych i roz≥πcznikach co bez-
pieczniki o charakterystykach gG, gF. Bez-
pieczniki WT/NH-4a/gTr przeznaczone sπ
tylko do stosowania w roz≥πcznikach bez-
piecznikowych wielkoúci 4a. Ze wzglÍdu
na moøliwoúÊ przewodzenia przez bez-
pieczniki gTr dopuszczalnych prπdÛw
przeciπøeniowych transformatora, wszel-
kie po≥πczenia podstaw bezpiecznikowych
i roz≥πcznikÛw (zawierajπcych te bezpiecz-
niki) z zabezpieczanymi urzπdzeniami
i rozdzielnicami powinny byÊ wykonane
przewodami o przekrojach podanych we
wspomnianych juø powyøej normach VDE
(wymagane przekroje przewodÛw podane
sπ tabeli 1). Przekroje te sπ wiÍksze niø
wymagane dla prπdu znamionowego za-
bezpieczanego transformatora.

inø. Roman K≥opocki
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MTabela 1. Przekroje przewodÛw 
do po≥πczeÒ bezpiecznikÛw gTr

Moc
transformatora

[kVA]

Prπd
znamionowy

transformatora
[A]

Wymagany
przekrÛj

przewodÛw
[mm2]

50 72 25

75 108 50

100 144 70

125 180 95

160 231 120

200 289 185

250 361 240

315 455 2 x (30 x 5)

400 577 2 x (40 x 5)

500 722 2 x (50 x 5)

630 909 2 x (60 x 5)

800 1155 2 x (80 x 5)

1000 1443 2 x (1000 x 5)

Rys. 3. Zabezpieczenie transformatora rozdziel-
czego bezpiecznikami B3 o charakterystyce gTr

Rys. 4. Charakterystyki czasowo-prπdowe t-I bez-
piecznikÛw gTr
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