
uzwojenia

Budowa transformatora3.4
ZAGADNIENIA
• Budowa transformatora energetycznego
• Budowa transformatora małej mocy

Przetwarzanie energii elektrycznej odbywa się za pomocą strumienia magnetycznego <P
przechodzącego przez rdzeń transformatora i sprzężonego z uzwojeniami. Najważniej-
szymi częściami transformatora są rdzeń oraz przynajmniej dwa uzwojenia niepołączone
ze sobą elektrycznie (rys. 3.9).

Uzwojenie, do którego jest doprowadzona energia elektryczna, to uzwojenie pierwotne,
a to, które oddaje energię elektryczną do odbiornika, nazywa się uzwojeniem wtórnym.

Uzwojenie przyłączone do sieci wyższego napięcia nazywa się uzwojeniem górnego
napięcia, a to, które jest podłączone do sieci niższego napięcia, nazywa się uzwojeniem
dolnego napięcia (rys. 3.10).

rdzeń transformatora

Rys. 3.9. Elementy budowy transformatora

uzwojenie górnego napięcia

uzwojenie dolnego napięcia

Rys. 3.10. Budowa transformatora



b)

Rozróżnia się wiele konstrukcji transformatorów, zależnie od mocy i zastosowania. Dla-
tego osobno zostanie omówiona budowa transformatorów energetycznych i transformato-
rów małej mocy.

Transformatory jednofazowe różnią się kształtem rdzenia. Rozróżnia się:
• transformatory rdzeniowe (rys. 3.11a),
• transformatory płaszczowe (rys. 3.11b).

Części rdzenia, na których umieszcza się uzwojenia, nazywa się kolumnami (słupami),
a części łączące kolumny - jarzmami (rys. 3.11). Przestrzeń między jarzmem a kolumną
nazywa się oknem.

Rys. 3.11. Budowa transformatora: a) rdzeniowego, b) płaszczowego
1 - jarzmo, 2 - kolumna

W transformatorze rdzeniowym uzwojenia pierwotne i wtórne są umieszczone
na obu kolumnach (rys. 3.11a). Natomiast w transformatorze płaszczowym te uzwojenia
są umieszczone tylko na kolumnie środkowej (rys. 3.11b). Kolumna środkowa (pole prze-
kroju) jest w tym przypadku dwukrotnie większa od kolumn zewnętrznych, ponieważ
przez kolumnę środkową przenika dwukrotnie większy strumień niż przez kolumny ze-
wnętrzne i jarzma.

1. Z jakich elementów jest zbudowany transformator?
2. Co to jest uzwojenie pierwotne i wtórne?
3. Co to jest uzwojenie górnego napięcia i uzwojenie dolnego napięcia?
4. Co to jest kolumna?
5. Jaką funkcję pełni jarzmo?
6. Jaka jest różnica między transformatorem płaszczowym a rdzeniowym?

a) Transformator
jednofazowy

Transformator
trójfazowy

~ SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ
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3.5 Stany pracy
transformatora

ZACADNIENIA
• Stan jałowy transformatora

• Stan obciążenia transformatora

• Stan zwarcia transformatora

• Charakterystyka obciążenia transformatora

• Schematy zastępcze transformatora

• Praca równoległa transformatora

3.5.1. Stan jałowy transformatora
Stan jałowy transformatora to taki stan, w którym do uzwojenia pierwotnego jest podłą-
czone napięcie zasilania, a obwód uzwojenia wtórnego pozostawiono otwarty (rys. 3.12).

Rys. 3.12. Stan jałowy transformatora

Wszystkie wielkości charakterystyczne dla transformatora w stanie jałowym oznacza
się indeksem 0, np.: U20 - napięcie po stronie wtórnej transformatora w stanie jałowym.

Jeżeli do uzwojenia pierwotnego przyłożymy napięcie sinusoidalnie zmienne, to
w uzwojeniu tym popłynie prąd zmienny, który nazywa się prądem stanu jałowego lo.
Jeżeli pominiemy straty mocy, możemy uznać, że prąd ten całkowicie służy do magneso-
wania rdzenia. Taki prąd nazywa się magnesującym i oznacza się symbolem I (rys. 3.13).

I'

prąd magnesującyr---------------~

Rys. 3.B.Prąd stanu jałowego, prąd magnesowania II'



Ten prąd powoduje powstawanie sinusoidalnie zmiennego strumienia magnetycznego
związanego z uzwojeniem pierwotnym. Strumień ten można podzielić na dwie części:
1. strumień główny cP sprzężony zarówno z uzwojeniem pierwotnym, jak i wtórnym

(rys. 3.14);
2. strumień rozproszenia cPlsprzężony wyłącznie z uzwojeniem pierwotnym (rys. 3.14).

strumien
główny

strumień
rozproszenia

<P = <Pmsincot

Rys.3.14.Rozpływ strumieni w transformatorze
<P - strumień główny, <Pl - strumień rozproszenia

Strumień główny zamyka się w żelazie rdzenia transformatora. Strumień rozproszenia
przebiega głównie w powietrzu i jest znacznie mniejszy od strumienia głównego.

Przekładnia transformatora:

El NIn=-=-
E2 N2

Przekładnię transformatora można zmierzyć podczas próby stanu jałowego. Zakłada-
my, że siła elektromotoryczna E; jest w przybliżeniu równa napięciu na zaciskach wtór-
nych U2, po czym otrzymujemy zależność:

El U1n=-""--
E2 U20

Transformator w stanie jałowym jest nieobciążony. W uzwojeniu wtórnym nie płynie
prąd, czyli transformator nie oddaje żadnej mocy. Cała moc PlO pobrana w stanie jało-
wym jest zużyta na pokrycie strat w miedzi (uzwojenie) i w żelazie (rdzeń transformatora).
Prąd lo po stronie pierwotnej ma bardzo małą wartość (3712% prądu znamionowego).
Dlatego przyjmujemy, że straty t" PCu w uzwojeniu pierwotnym o rezystancji ~ są małe,
więc się je pomija. Gdy przyjmiemy takie założenia, możemy określić, że cała moc pobra-
na przez transformator w stanie jałowym jest równa stratom w żelazie:

~o ""!'!.PFe

Straty w rdzeniu transformatora nazywa się stratami jałowymi Po' Stanowią one
od 0,15% do 1,5% mocy znamionowej. W stanie jałowym transformator pobiera bardzo
małą moc czynną (coso ""0,1) i bardzo dużą moc bierną. Moc czynna jest zużywana na po-
krycie strat w rdzeniu, a moc bierna - na wytworzenie strumienia magnetycznego.

Stan jałowy jest wykorzystywany do pomiarów strat w żelazie transformatora podczas
jego pracy.



gdzie:

Schemat zastępczy transformatora w stanie jałowym
Doprowadzone do uzwojenia pierwotnego napięcie sinusoidalnie zmienne Ul skutkuje
przepływem prądu stanu jałowego 10' który to prąd wytwarza strumienie magnetyczne:
strumień główny <I> i strumień rozproszenia <1>0"1' Uzwojenie pierwotne ma rezystancję Rl'
która pod wpływem płynącego prądu 10 wywołuje spadek napięcia UR!' Strumień roz-
proszenia <1>0"1 indukuje napięcie rozproszenia U

XCJl
' którego wartość zależy od reaktancji

uzwojenia X
CJl

' Strumień główny <I> indukuje siłę elektromotoryczną El' dlatego napięcie
doprowadzone do uzwojenia pierwotnego będzie się wyrażało wzorem:

Ul=El+t.U

Na rysunku 3.15 przedstawiono schemat zastępczy transformatora idealnego w stanie
jałowym. W stanie jałowym w uzwojeniu wtórnym indukuje się siła elektromotoryczna Ez'
ale nie płynie żaden prąd. Na schemacie zastępczym pominięto więc elementy strony
wtórnej.

Rys. 3.15.Schemat zastępczy transformatora idealnego
Xpl - reaktancja magnesująca, Xo' - reaktancja rozproszenia uzwojenia pierwotnego, R, - rezystancja uzwojenia
pierwotnego, RF" - straty w rdzeniu

Na rysunku 3.15 siłę elektromotoryczną El przedstawiono jako spadek napięcia na re-
aktancji magnesowania transformatora X~l i rezystancji rdzenia RFel, przez którą płynie
prąd w rdzeniu IFel =0,1 10' Wynika z tego, że straty w żelazie są pomijalnie małe i możemy
przyjąć, że:

10'" Ipl

Składowa czynna prądu jałowego 10 reprezentuje straty w rdzeniu. Spadki napięcia na
elementach Rl i X"l są bardzo małe w porównaniu z napięciem Ul na zaciskach - dlatego
bardzo często pomija się je i przyjmujemy, że:

Ul=El

3.5.2. Stan obciążenia transformatora
Stan obciążenia transformatora to stan, w którym do uzwojenia pierwotnego zostało pod-
łączone napięcie zasilania, a do obwodu uzwojenia wtórnego jest podłączony odbiornik
(rys. 3.16).



Rys. 3.16. Stan pracy transformatora

W stanie obciążenia w obu uzwojeniach transformatora płyną prądy. Prąd po stronie
wtórnej I2 zależy od parametrów odbiornika i od napięcia na zaciskach strony wtórnej.
Aby obliczyć prądy płynące w uzwojeniach, stosujemy następujące zależności:

Obwód jednofazowy Obwód trójfazowy

Zawsze każdy prąd możemy przeliczyć na stronę pierwotną lub wtórną dzięki zastoso-
waniu przekładni:

NI UIN
n=-"'--

Nz UZN

gdzie:
UIN, U2N - napięcie znamionowe transformatora po stronie pierwotnej i wtórnej.

Przykładowo:

Gdy obliczamy prąd strony wtórnej na podstawie mocy czynnej P i współczynnika mocy
cos<podbiornika, stosujemy następujące wzory: -

Obwód jednofazowy Obwód trójfazowy

I - ~dh ~I2 - J3u
2

COS<p
._-

I - ~db
Z - U2cos<p

Możemy je również przeliczyć na stronę pierwotną - ze wzoru na przekładnię.
W transformatorze moc pozorna SI doprowadzona do strony pierwotnej wyraża się

wzorem:

SI= U/I
i jest całkowicie przenoszona na stronę wtórną:

S2= U2I2



Część mocy jednak zostanie pochłonięta na straty w żelazie .6.Ppe oraz w miedzi .6.Pcu•

Przeniesiona moc 52 po stronie wtórnej jest zawsze mniejsza niż moc 51 po stronie pier-
wotnej, dlatego wprowadza się pojęcie sprawności. Wielkość tę podaje się na tabliczce
znamionowej:

Poniżej podano zestawienie zależności stosowanych w transformatorach.

moc pozorna strony pierwot-

r

nej podawana na tabliczce
znamionowej

sprawność transformato-
ra podawana na tabliczce

I znamionowej

przekładnia transformatora

n =~
u U

2N

n = nz '" nu

I
gdzie: N1, N2 - liczba zwojów uzwojenia pierwotnego

I i wtórnego, U1N, U2N - napięcie znamionowe pierwotne
i wtórne podawane na tabliczce znamionowej

prąd strony wtórnej wynikający
I - ~db I - ~dbz obciążenia 2 - 2 - J3u

2
cosoU2cos<p

S2 I-~12=-
U2

2 - J3u
2

gdzie: Podb - moc odbiornika, cosi{J- współczynnik mocy
odbiornika

I przeliczanie prądów za pomocą 1
I przekładni 11'" -12 12 = n·IIn

oblicz~nie prądów strony pier- ~ ~
wotnej za pomocą mocy I) = I) =

U) COS<p
I

Jiu, coso

gdzie: P1 ='f/Pobc

I -~
I

I=~)- ) J3U)U)
I



a) b)
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Rys. 3.18. Wykres wektorowy transformatora w stanie obciążenia: a) szkic poglądowy, b) wykres
z zachowaniem proporcji

Wykres wektorowy (rys. 3.18) pozwala przeanalizować pracę transformatora przy zmie-
niającym się obciążeniu dla transformatora zasilanego napięciem o stałej wartości sku-
tecznej i stałej częstotliwości.

Zmiana obciążenia po stronie wtórnej wywołuje zmiany napięcia na zaciskach strony
wtórnej. Zmiana ta jest spowodowana spadkami napięć na rezystancjach uzwojeń i reak-
tancjach rozproszenia.

3.5.3. Stan zwarcia transformatora

Rys. 3.19.Stan zwarcia
transformatora

o UWAGA

Stan zwarcia transformatora to stan, w którym do uzwojenia pier-
wotnego podłącza się napięcie zasilania, a obwód uzwojenia wtór-
nego jest zwarty (rys. 3.19).

W uzwojeniu zwartym (wtórnym) płynie prąd, ale napięcie na
zaciskach tego uzwojenia jest równe O. Dlatego uzwojenie to nie
oddaje mocy na zewnątrz do odbiornika. Moc pobierana przez
zwarty transformator całkowicie zamienia się w ciepło (pokrywa
wyłącznie straty).

Stan zwarcia transformatora jest stanem awaryjnym, jeżeli wystąpi podczas normalnej pra-
cy przy pełnym napięciu zasilającym. Prąd płynący w uzwojeniach transformatora pod-
czas zwarcia może być kilkanaście razy większy od prądu znamionowego. Powoduje to
wydzielanie się ogromnych ilości ciepła, co może skutkować uszkodzeniem izolacji.



W celu wykonania pomiarów parametrów charakteryzujących transformator jest wyko-
nywane tzw. zwarcie pomiarowe. W tym przypadku do zacisków uzwojenia pierwotnego
przykłada się obniżone napięcie, tzw. napięcie zwarcia.

Zwarcie pomiarowe przeprowadza się w następujący sposób: zaciski uzwojenia wtór-
nego się zwiera. Uzwojenie pierwotne zasila się napięciem o takiej wartości, żeby przez
uzwojenia transformatora popłynął prąd znamionowy. Napięcie to nazywa się napięciem
zwarcia (rys. 3.20).

Rys. 3.20. Zwarcie pomiarowe
U; - napięcie zwarcia jest podawane na tabliczce znamionowej

Wielkość ta jest podawana na tabliczce znamionowej transformatora jako procentowy
stosunek do napięcia znamionowego:

u7"j, = Uz 100%.
- o U

N

Napięcia zwarcia transformatorów są znormalizowane zawierają się w granicach
4-15% UN"

Straty w żelazie t.p Fe (rdzeniu) są proporcjonalne do kwadratu napięcia, a ponieważ
w zwarciu napięcie jest bliskie zeru, to są one małe i się je pomija. Przyjmuje się więc, że
straty w stanie zwarcia są stratami w miedzi t.pCu (w uzwojeniach).

Stan zwarcia pomiarowego wykorzystuje się do pomiaru strat mocy w miedzi t.po,:
W przypadku zwarcia awaryjnego przy znamionowym napięciu UN prąd płynący

w uzwojeniu transformatora nazywa się ustalonym prądem zwarcia transformatora Iz.
Możemy zatem napisać:

gdzie:
Zz - impedancja zwarcia transformatora.

Ustalony prąd zwarcia transformatora (przy napięciu znamionowym) jest tyle razy
większy od prądu znamionowego, ile razy napięcie zwarcia jest niższe od napięcia zna-
mionowego. Przykładowo - dla transformatora o napięciu zwarcia równym 5% prąd zwar-
cia wynosi 20 IN' gdyż:

5% IN
100% = Iz '

zatem

5 l
ponieważ 5% to 100' czyli 20·



Schemat zastępczy transformatora w stanie zwarcia
Na rysunku 3.21 przedstawiono schemat zastępczy transformatora idealnego w stanie
zwarcia.

Rys. 3.21. Schemat zastępczy transformatora w stanie zwarcia

Napięcie wtórne jest równe 0, więc napięcie pierwotne rozkłada się tylko na napięcia
na impedancjach uzwojenia transformatora. Indukowana siła elektromotoryczna El jest
równa w przybliżeniu połowie napięcia Ul. W stanie zwarcia pomiarowego napięcie El
wynosi kilka procent napięcia znamionowego. Prąd magnesujący I~l jest wtedy bardzo
mały w stosunku do prądów znamionowych uzwojeń transformatora. Oznacza to bardzo
dużą wartość reaktancji X~l.Możemy również pominąć straty w rdzeniu, gdyż są one pro-
porcjonalne do kwadratu napięcia, które jest ułamkiem wartości napięcia znamionowego.
Oznacza to dużą wartość rezystancji RFel•

o
Rys. 3.22. Wykres wektorowy transformatora w stanie zwarcia

Wykres wektorowy transformatora w stanie zwarcia (rys. 3.22) rysujemy po przyjęciu
założenia, że napięcie po stronie wtórnej U2 = 0, ponieważ w stanie zwarcia napięcie zo-
stało znacznie obniżone w stosunku do napięcia znamionowego, zmalały strumień i prąd
magnesujący oraz cały prąd stanu jałowego.

3.5.4. Charakterystyki transformatora
Stan jałowy transformatora
Podczas pracy transformatora w stanie jałowym całość strat jest w przybliżeniu równa stra-
tom jałowym transformatora. Straty mocy w uzwojeniu pierwotnym są bardzo małe i moż-
na przyjąć, że cała moc czynna, jaką pobiera transformator w stanie jałowym, to straty
w rdzeniu t,.Po. Straty te są w-przybliżeniu proporcjonalne do kwadratu wartości skutecz-
nej napięcia przyłożonego do transformatora - zatem charakterystyka mocy t,.Po w funkcji
napięcia Uw ma przebieg jak na rysunku 3.23.



Rys. 3.23. Charakterystyki transformatora w stanie jałowym

Prąd jałowy transformatora lo' który jest w przybliżeniu równy prądowi magnesujące-
mu, jest proporcjonalny do natężenia pola magnetycznego H, a napięcie Uo - proporcjo-
nalne do amplitudy indukcji magnetycznej B. Wynika z tego, że krzywa prądu jałowego lo
w funkcji napięcia U10 ma w przybliżeniu kształt krzywej magnesowania (rys. 3.24). Prze-
bieg krzywej współczynnika cosqJow funkcji napięcia U10 wynika z pozostałych charaktery-
styk i ma postać jak na rysunku 3.23.

Stan zwarcia transformatora
Próbę zwarcia pomiarowego transformatora przeprowadza się w celu pomiaru strat mocy
w jego uzwojeniach oraz by określić napięcie zwarcia. Straty w rdzeniu są w przybliżeniu
proporcjonalne do wartości skutecznej przyłożonego napięcia (kilka procent UlN)' więc
w czasie próby zwarcia są pomijalnie małe. Wynika z tego, że moc mierzona podczas zwar-
cia pomiarowego jest w przybliżeniu równa mocy traconej w uzwojeniach transformatora.

Rezystancja i reaktancja obu uzwojeń transformatora są w stanie zwarcia, więc cosqJzjest
wielkością stałą, czyli charakterystyka zależności prądu Ilz w funkcji napięcia Ulz ma prze-
bieg prostoliniowy (rys. 3.24).

coscpz""O,2....0,7r---------~~~~-----

Rys. 3.24. Charakterystyki transformatora w stanie zwarcia pomiarowego

Stan obciążenia transformatora
W stanie obciążenia transformatora można wyznaczyć jego charakterystykę zewnętrz-
ną i charakterystykę sprawności. Charakterystyka zewnętrzna transformatora to zależ-



-:s:._:ęcia na zaciskach uzwojenia wtórnego U2 od prądu wtórnego 12 przy Ul =const,
-= --=--z.. cos 2 = const (rys. 3.25).

U20 COS<jl2poj

COS<jl2 = 1
COS<jl2ind

o
Rys. 3.25. Charakterystyka zewnętrzna transformatora
IN prąd znamionowy (strony wtórnej), 12- prąd strony wtórnej, U21N- napięcie strony wtórnej przy prądzie
znamionowym, U20 - napięcie strony wtórnej w stanie jałowym, cosqJ2ind- współczynnik mocy obciążenia
o charakterze indukcyjnym, COSqJ2. - współczynnik mocy obciążenia o charakterze pojemnościowym,
COSqJ2=1 - współczynnik mocy obciążenia o charakterze czynnym, f - częstotliwość, Ul - napięcie strony
pierwotnej

Moc czynna pobierana Pl pobierana przez uzwojenie pierwotne jest równa sumie mocy
czynnej P2 oddawanej przez uzwojenie wtórne oraz stratom mocy t,.p w uzwojeniach
i w rdzeniu:

Sprawność transformatora

Przykładowy przebieg krzywej sprawności przedstawiono na rysunku 3.26. Krzywa
sprawności ma pewne maksimum, które uzyskujemy najczęściej przy obciążeniach
od 40 do 60% obciążenia znamionowego.

Rys. 3.26. Charakterystyka sprawności transformatora



W układach trójfazowych, zwłaszcza przy zasilaniu odbiorców komunalnych; wystę-
pują częste przypadki niesymetrycznego obciążenia poszczególnych faz transformatora.
Każdemu zwiększeniu obciążenia strony wtórnej transformatora odpowiada wzrost ob-
ciążenia jego strony pierwotnej. Warunkiem prawidłowej pracy transformatora, przy po-
minięciu prądu jałowego, jest kompensowanie się przepływów strony pierwotnej i wtór-
nej: 81=82,

W szczególnych przypadkach pracy transformatorów trójfazowych może nie nastąpić
kompensacja przepływów strony wtórnej i pierwotnej. Taka praca jest szczególnie nieko-
rzystna dla transformatorów.

W tabeli 3.1. przedstawiono właściwości różnych układów połączeń transformatorów
trójfazowych. Objaśnienia połączeń transformatorów przedstawione zostały na str. 79.

Tabela 3.1. Właściwości różnych układów połączeń transformatorów trójfazowych•'....
Yy
gwiazda-
gwiazda

Dy
trójkąt-
gwiazda

yz
gwiazda-
zygzak

Zalety

Układ najtańszy. Po obydwu
stronach napięcia międzyfazowe.
Najmniejsza liczba zwojów w po-
równaniu z innymi układami.
Możliwość stosowania przewodu
neutralnego.

Nadaje się do obciążeń niesyme-
trycznych. Niewielkie zniekształ-
cenie napięcia. Możliwość pracy
przy przerwie w jednej fazie po
stronie pierwotnej (układ ,V').

Układ typowy dla obciążeń
niesymetrycznych (np. wsiecha
oświetleniowych). Napięcie
międzyfazowe po obu stronach.
Możliwość stosowania przewo-
du neutralnego.

Wady

Nie nadaje się do obciążeń nie-
symetrycznych. Nierównomier-
ność obciążenia przenosi się ze
strony wtórnej na pierwotną.

Układ kosztowny. Największa
liczba zwojów w porównaniu
z innymi układami pozwalający-
mi uzyskać takie same napięcie.

Układ droższy niż Yy,ale tańszy
niż Dy.W celu uzyskania takiego
samego napięcia co przy gwieź-
dzie należy zwiększyć liczbę
zwojów o ok. 15%.

3.5.5. Praca równoległa transformatorów
Pracą równoległą transformatorów nazywamy taką pracę, przy której strony pierwotne
dwu lub kilku transformatorów są zasilane ze wspólnych szyn, a strony wtórne tych trans-
formatorów zasilają odbiory również przez wspólne szyny (rys. 3.27, rys. 3.28, s. 76).



Rys. 3.27. Praca równoległa transformatorów: a) jednofazowych, b) trójfazowych
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Rys. 3.28. Uproszczony schemat pracy równoległej transformatorów

Pracę równoległą transformatorów stosuje się ze względu na to, że moc znamionowa
każdego transformatora jest mniejsza niż moc znamionowa stacji transformatorowej, co
zmniejsza koszt i moc transformatora rezerwowego. Ponadto, podczas pracy równoległej
moc pracujących transformatorów można dopasować do obciążenia, co umożliwia bar-
dziej elastyczną eksploatację stacji. W ten sposób unika się pracy dużych jednostek przy
małym obciążeniu (mniejsze straty).

Warunki poprawnej pracy równoległej transformatorów:
l. w obwodach wtórnych transformatorów w stanie jałowym nie płyną żadne prądy;
2. transformatory obciążają się proporcjonalnie do swoich mocy znamionowych;
3. odpowiednie prądy poszczególnych transformatorów są ze sobą w fazie, czyli prąd pły-

nący w linii jest sumą arytmetyczną prądów poszczególnych transformatorów.



Warunek pierwszy będzie spełniony gdy:
al Transformatory zostaną prawidłowo połączone, czyli odpowied-

nie fazy będą połączone do tych samych szyn. Prawidłowość po-
łączenia można sprawdzić za pomocą żarówek (rys. 3.29). Jeżeli
żarówki się nie świecą, to znaczy, że połączenie jest prawidłowe.

b) Przekładnie transformatorów będą jednakowe, ponieważ przy
bardzo małych różnicach przekładni płynie duży prąd wyrów-
nawczy. Prąd ten powoduje straty i utrudnia prawidłowy podział
obciążenia.

e) Transformatory będą spełniać warunek zgodności grup połą-
czeń (o takim samym przesunięciu godzinowym).
Drugi warunek dotyczy równomiernego rozkładu obciążenia,

proporcjonalnego do mocy znamionowych współpracujących ze
sobą transformatorów. Dla transformatorów o jednakowej mocy
obciążenia rozłożą się po połowie. Jeżeli obciążenie nie rozłoży się
proporcjonalnie, to mniejszy transformator mógłby pracować jako
przeciążony, a większy - jako niedociążony przy znamionowym
obciążeniu drugiego transformatora.

Podczas pracy równoległej transformatorów napięcia pierwotne i wtórne obu transfor-
matorów są jednakowe. Przy jednakowych napięciach zwarcia obu transformatorów obcią-
żają się one proporcjonalnie do swoich mocy znamionowych.

Trzeci warunek dotyczy prądów w poszczególnych fazach transformatora (muszą one
być ze sobą w fazie). Aby prądy współpracujących transformatorów były ze sobą w fa-
zie, czynne straty napięcia powinny być równe. W praktyce jest to trudne do osiągnięcia,
zwłaszcza przy dużych różnicach mocy znamionowych współpracujących transformato-
rów. Dlatego wprowadza się ograniczenie różnicy mocy współpracujących transforma-
torów. Najlepiej, aby moce transformatorów były równe (patrz drugi warunek). Jednak
dopuszcza się stosunek mocy nie większy niż 1 : 3.

o SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Rys. 3.29. Kontrola wła-
ściwego połączenia
transformatorów
do pracy równoległej
za pomocą żarówek

1. Jaki stan pracy transformatora nazywamy stanem obciążenia?
2. Od czego zależy wartość prądu po stronie wtórnej transformatora?
3. Czy prąd pobierany przez transformator zawsze ma taką samą wartość?
4. Opisz sposób przeliczania prądu strony pierwotnej transformatora na stronę wtórną.
5. Jak obliczyć prąd strony pierwotnej na podstawie mocy czynnej i współczynnika mocy

odbiornika?
6. Scharakteryzuj stan pracy transformatora nazywany stanem jałowym.
7. Czy w stanie jałowym w obu uzwojeniach indukują się napięcia i płyną prądy?
8. Co to jest strumień magnetyczny rozproszony?
9. Jakie straty mocy występują w stanie jałowym?

10. Przedstaw sposób wykorzystania stanu jałowego .
. Na czym polega różnica między stanem zwarcia awaryjnego a pomiarowego?

.•..Dlaczego w stanie zwarcia pomija się straty mocy w żelazie f1PF,?
3. Zdefiniuj napięcie zwarcia.
ot W jaki sposób na podstawie tabliczki znamionowej można obliczyć prąd zwarciowy trans-

formatora.
_ Opisz metody ~ rorzystania stanu zwarcia pomiarowego.


