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ZACADNIENIA
• Parametry transformatora

• Tabliczka znamionowa

• Wielkości znamionowe transformatora

Strona pierwotna transformatora to uzwojenie podłączone do źródła prądu przemiennego.
Strona wtórna transformatora to uzwojenie, do którego podłącza się odbiorniki (rys. 3.6).
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U,,,, - napięcie i natężenie prądu w uzwojeniu pierwotnym
U2, '2 - napięcie i natężenie prądu w uzwojeniu wtórnym
N" N2 - liczba zwojów, odpowiednio uzwojenia pierwotnego

i wtórnego

Rys. 3.6. Parametry transformatora

Wszystkie wielkości odnoszące się do strony pierwotnej oznacza się indeksem 1. Są one
nazywane wielkościami pierwotnymi, np.:
• napięcie pierwotne Uj'
• prąd pierwotny II'
• liczba zwojów uzwojenia pierwotnego Nj.

Wszystkie wielkości odnoszące się do uzwojenia wtórnego są oznaczane indeksem 2
i nazywane wielkościami wtórnymi, np.:
• napięcie wtórne U2,

• prąd wtórny 12'
• liczba zwojów uzwojenia wtórnego N2.

Transformator nazywa się transformatorem podwyższającym, jeżeli napięcie wtórne
jest wyższe od pierwotnego. I odwrotnie: jeżeli napięcie wtórne jest niższe od pierwot-
nego, to taki transformator nazywa się transformatorem obniżającym. Dlatego uzwojenie



napięcia wyższego jest nazywane uzwojeniem górnym, a napięcia niższego - uzwoje-
niem dolnym.

Wszystkie wielkości odnoszące się do uzwojenia górnego oznacza się indeksem G, np.:
• napięcie górne Ue'
• prąd górny Je'
• liczba zwojów uzwojenia górnego Ne.

Wszystkie wielkości odnoszące się do uzwojenia dolnego oznacza się indeksem D, np.:
• napięcie dolne UD'
• prąd dolny JD'

• liczba zwojów uzwojenia dolnego ND.
Podsumowując, napięcie pierwotne i wtórne może być napięciem górnym lub dolnym.

Duże znaczenie dla użytkownika transformatorów mają ich dane znamionowe. Wielkość
znamionowa to wartość, przy której urządzenie pracuje zgodnie z normami i zaleceniami
podanymi przez jegoproducenta. Wartość znamionowa jest oznaczana za pomocą indek-
su N i umieszczana na tabliczce znamionowej transformatora (rys. 3.7 i 3.8). Znajdują się
na niej również następujące informacje:
• nazwa producenta i jego znak firmowy,
• rodzaj transformatora z oznaczeniami producenta,
• numer fabryczny,
• rok produkcji,
• numer normy, zgodnie z którą transformator został wyprodukowany,
• maksymalna temperatura otoczenia,
• moc znamionowa transformatora (w VA lub kVA),
• klasa izolacji,
• liczba faz,
• wartość napięcia znamionowego,
• wartość napięcia zwarcia,
• straty mocy w miedzi przy obciążeniu znamionowym,
• straty mocy w rdzeniu,
• częstotliwość,
• typ chłodzenia,
• stopień ochrony,
• grupa połączeń dla transformatorów wielofazowych,
• masa transformatora.
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Rys. 3.7. Tabliczka znamionowa transformatora Rys. 3.8. Tabliczka znamionowa transformatora



Dodatkowo na tabliczkach znamionowych transformatorów małej mocy podaje się licz-
bę zwojów w obu uzwojeniach.

Jako moc znamionową transformatora podaje się moc pozorną SN' Moc znamionowa SN
dostarcza informację o dopuszczalnym obciążeniu. Praca przy obciążeniu większym od
znamionowego powoduje nadmierne nagrzewanie się transformatora, co może doprowa-
dzić do jego uszkodzenia. Przyczyną nagrzewania się są głównie straty w miedzi (uzwoje-
nia) i straty w żelazie (rdzeń transformatora). Wynika z tego, że na nagrzewanie się trans-
formatora ma wpływ moc zależna od wartości napięcia UN i prądu IN:

SN = UN ·IN [VA]

Wiele parametrów transformatora określa się w stanie jałowym (obwód strony wtór-
nej jest otwarty), czyli przy prądzie obciążenia równym O. Jedną z takich wielkości jest
napięcie znamionowe transformatora. Jeżeli transformator nie jest obciążony, a zasilany
z sieci o napięciu znamionowym, czyli Ul = Ul N' to napięcie strony wtórnej tego transfor-
matora w stanie jałowym będzie się nazywać napięciem znamionowym, czyli gdy Iz = 0,
to Uzo= UZN'

Indeks °odnosi się do stanu jałowego transformatora.
Przekładnia transformatora to stosunek napięcia górnego do napięcia dolnego mierzo-

nych na zaciskach transformatora w stanie jałowym:

UOOn=--
UDO

Przekładnia transformatora określa jego zdolność do zmiany wartości napięcia (prze-
kładnia napięciowa). Ma zawsze wartość większą lub równą 1. Przekładnia napięciowa ma
postać:
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gdzie:
El' Ez [V]- siły elektromotoryczne indukowane w uzwojeniach transformatora;
Ul [VA] - napięcie strony pierwotnej;
Uzo [VA]- napięcie strony wtórnej dla stanu jałowego.

Możemy też zapisać:

gdzie:
nz - przekładnia zwojowa;
NI' Nz - liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

W stanie jałowym stosunek napięć na zaciskach transformatora jest w przybliżeniu
równy stosunkowi liczby zwojów uzwojenia tego transformatora:



Jeżeli liczba zwojów uzwojenia wtórnego jest mniejsza od liczby zwojów uzwojenia
pierwotnego, to indukowane napięcie jest niższe od napięcia pierwotnego. Taki transfor-
mator nazywa się obniżającym napięcie. Jeżeli liczba zwojów po stronie uzwojenia wtór-
nego jest większa od liczby zwojów po stronie uzwojenia pierwotnego, to napięcie wtórne
jest wyższe od pierwotnego. Taki transformator nazywa się transformatorem podwyższa-
jącym napięcie.

D SPRAWDZ SWOJĄ WIEDZĘ
l. Co to jest strona pierwotna, a co - strona wtórna transformatora?
2. Jak oznacza się wielkości po stronie pierwotnej i po stronie wtórnej transformatora?
3. Dlaczego moc znamionową transformatora podaje się jako moc pozorną?
4. Opisz, co to jest przekładnia transformatora.
5. Jakie elementy zawiera tabliczka znamionowa transformatora?


