
Transformatory rozdzielcze Êred-
niego napi´cia SN/nn najcz´Êciej
zabezpieczane sà: po stronie

pierwotnej bezpiecznikami Êredniego
napi´cia – VV od skutków zwarç, po
stronie wtórnej – od skutków zwarç 
i przecià˝eƒ bezpiecznikami umiesz-
czonymi w sieci rozdzielczej zwykle 
o charakterystyce gG lub w przypadku
sieci wiejskich o charakterystyce gF 
(rys. 2). Jest to sposób najcz´Êciej
stosowany ze wzgl´du na prostot´ 
i koszt rozwiàzania. W takim uk∏adzie nie
mo˝na jednak w pe∏ni wykorzystaç zna-
mionowego dopuszczalnego przecià˝enia

transformatora Tr, ze wzgl´du na mo˝li-
woÊç zadzia∏ania bezpieczników B2, oraz
nie jest zabezpieczona cz´Êç sieci nis-
kiego napi´cia w przypadku zaistnienia
zwarcia w miejscu pokazanym (strza∏ka)
na rys. 2, szczególnie gdy tà cz´Êç
stanowi d∏ugi odcinek przewodów o
niewielkim przekroju. Aby skutecznie
powy˝szy problem rozwiàzaç, nale˝y
zastosowaç bezpieczniki mocy B3 o
charakterystyce gTr – transformatorowej
rys. 3. Bezpieczniki topikowe gTr jak
wskazuje nazwa ich charakterystyki
przeznaczone sà zabezpieczania transfor-
matorów o mocach od 50 kVA do 1000
kVA. Zgodnie z wymaganiami niemiec-
kich norm (VDE 57636-22-1984 i VDE
0636-201/A10-1997), w odró˝nieniu od
pozosta∏ych bezpieczników (zamiast
pràdem znamionowym In), identyfi-
kowane sà kolorem bràzowym nadruku
(Rys. 1) i mocà znamionowà transfor-
matora Sn (kVA) do którego zabez-
pieczenia sà przeznaczone. Ich pràd
znamionowy mo˝na okreÊliç za pomocà
wzoru: 
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Bezpieczniki gTr do zabezpieczania strony niskiego
napi´cia transformatorów sà jeszcze nowoÊcià 
w Polsce. W niniejszym artykule przedstawione zosta∏y
podstawowe parametry techniczne i zasady doboru
bezpieczników topikowych niskiego napi´cia 
o charakterystyce gTr, oraz ukazano zalety i korzyÊci
wynikajàce z ich stosowania w rozdzielnicach
transformatorowych. 
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Rys. 1 Bezpieczniki topikowe gTr

Rys. 2.  Zabezpieczenie transformatora rozdzielczego
bezpiecznikami o charakterystyce gG lub gF



Charakterystyki czasowo-pràdowe 
t-I bezpieczników gTr firmy ETI Polam
pokazane sà na rys. 4. Porównujàc
charakterystyki gTr z charakterystykami
bezpieczników gG mo˝na zauwa˝yç, ˝e
charakterystyki gTr le˝à powy˝ej dolnych
granic pasm charakterystyk gG, a wi´c
ich rzeczywiste pràdy zadzia∏ania sà
wy˝sze ni˝ bezpieczników o charakte-

rystyce gG. Ich umowny dolny pràd
probierczy (pràd niezadzia∏ania) wynosi
1,3In w ciàgu 10h, a górny pràd pro-
bierczy (pràd zadzia∏ania) wynosi 1,5In
w ciàgu 2h. Przy czym In jest to pràd
znamionowy zabezpieczanego transfor-
matora. Znamionowa zdolnoÊç zwarcio-
wa bezpieczników gTr wynosi 100 kA.
ObecnoÊç bezpieczników gTr po stronie

niskiego napi´cia transformatora pozwala
na d∏ugotrwa∏e przewodzenie przez
wk∏adki gTr pràdu znamionowego trans-
formatora oraz jego dopuszczalnego
pràdu przecià˝eniowego. Bezpieczniki 
o charakterystyce gTr produkowane sà 
w trzech wielkoÊciach – WT/NH -2/gTr
dla transformatorów o mocach od 50
kVA do 250 kVA, WT/NH – 3/gTr dla
transformatorów o mocach od 50 kVA do
400 kVA i WT/NH – 4a/gTr dla transfor-
matorów o mocach od 315 kVA do 1000
kVA i posiadajà te same wymiary oraz
mogà byç stosowane w tych samych
podstawach bezpiecznikowych i roz∏àcz-
nikach co bezpieczniki o charakterysty-
kach gG, gF. Bezpieczniki WT/NH-4a/gTr
przeznaczone sà tylko do stosowania w
roz∏àcznikach bezpiecznikowych wiel-
koÊci 4a. Ze wzgl´du na mo˝liwoÊç
przewodzenia przez bezpieczniki gTr
dopuszczalnych pràdów przecià˝enio-
wych transformatora, wszelkie po∏àcze-
nia podstaw bezpiecznikowych i roz∏àcz-
ników (zawierajàcych te bezpieczniki) 

z zabezpieczanymi urzàdzeniami i roz-
dzielnicami powinny byç wykonane
przewodami o przekrojach podanych we
wspomnianych ju˝ powy˝ej normach
VDE. Wymagane przekroje przewodów
podane sà tabeli 1. Przekroje powy˝szych
przewodów sà wi´ksze ni˝ wymagane dla
pràdu znamionowego zabezpieczanego
transformatora.
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Rys. 3.  Zabezpieczenie transformatora rozdzielczego
bezpiecznikami B3 o charakterystyce gTr

Rys. 4.  Charakterystyki czasowo-pràdowe t-I bezpieczników gTr.


