
TRANSFORMATORY 

      Każdy transformator składa się z następujących podstawowych elementów: 

      a) z rdzenia ferromagnetycznego stanowiącego obwód magnetyczny oraz 

      b) z dwóch obwodów elektrycznych: 

          - uzwojenia pierwotnego oraz 

          - uzwojenia wtórnego. 

      Rdzeń tworzy obwód magnetyczny transformatora złożony z pakietu blach 

transformatorowych o grubości 0,3 do 0,5 mm, wzajemnie od siebie odizolowanych, np. warstwą 

lakieru, krzemu, papieru, szkła wodnego itp. Części rdzenia, na których są umieszczone 

uzwojenia, nazywa się kolumnami lub słupami, a części łączące kolumny od góry i od dołu - 

jarzmami. Przestrzeń między kolumną a jarzmem nazywa się oknem (Rys. 1 i 2). Izolacja 

oddzielająca blachy transformatorowe ogranicza przepływ prądów wirowych i zapobiega 

nadmiernemu nagrzewaniu sie rdzenia. 

      Obwód elektryczny transformatora stanowią uzwojenia wykonane w układzie 

współśrodkowym (cylindrycznym)  lub krążkowym z przewodów miedzianych, podzielone na 

połówki i umieszczone na obu kolumnach rdzenia. 

     Uzwojenie górnego napięcia jest najczęściej podzielone na kilka cewek, oddzielonych od 

siebie szczelinami umożliwiającymi lepsze chłodzenie. Uzwojenie dolnego napięcia jest dokładnie 

odizolowane od uzwojenia górnego napięcia 

      W układach rzeczywistych spotyka się szereg typów transformatorów o różnorodnej 

konfiguracji obwodu magnetycznego. Na rysunku 1. przedstawiono transformator jednofazowy, w 

którym na obu kolumnach umieszczone są dwa niezależne uzwojenia o znanej liczbie zwojów 

oraz jarzmo górne i dolne łączące obie kolumny. 

      W tym przypadku stronę pierwotną transformatora stanowi uzwojenie, do którego podłączone 

jest źródło transformowanej energii elektrycznej, tzw. uzwojenie pierwotne o liczbie zwojów  z1. 

Stroną wtórną o liczbie zwojów z2 jest uzwojenie, do którego przyłączony jest odbiornik energii 

elektrycznej o impedancji Zc. 

  

 

Rys. 1. Przykład budowy transformatora jednofazowego 



Oznaczenia: 1 - główny strumień magnetyczny Φ, 2 - jarzmo górne i dolne, 3 - kolumny. 

Z1 - liczba zwojów uzwojenia pierwotnego, Z2 - liczba zwojów uzwojenia wtórnego. 

      Ze względu na kształt obwodu magnetycznego transformatory jednofazowe dzielą się na: 

      1) transformatory rdzeniowe,  

      2) transformatory płaszczowe. 

      W transformatorze rdzeniowym (Rys. 2a) uzwojenia pierwotne i wtórne są dzielone na 

połówki i umieszczone na obu kolumnach. Pola przekroju kolumn i jarzm są wówczas 

jednakowe.  

     W transformatorach płaszczowych (Rys. 2b) oba uzwojenia - pierwotne i wtórne - są 

umieszczone tylko na kolumnie środkowej. Pole przekroju tej kolumny jest około dwukrotnie 

większe niż pola przekrojów kolumn zewnętrznych i jarzm. A zatem, strumień magnetyczny 

zamykający się w kolumnie środkowej jest dwukrotnie większy niż strumienie zamykające się 

przez kolumny i jarzma skrajne. 

      Liczba zwojów uzwojenia wynika z wartości napięcia znamionowego transformatora i 

wymiarów rdzenia. 

 

Rys. 2 Transformator jednofazowy  

Oznaczenia: a) rdzeniowy, b) płaszczowy, 1 jarzmo górne, 

2 - jarzmo dolne, 3 - kolumna, 4 - uzwojenie wtórne, 5 - uzwojenie pierwotne. 

  

      Ze względu na różnice w budowie transformatory można podzielić na trzy podstawowe grupy: 

      1) Transformatory energetyczne - nazywane również transformatorami mocy, stosuje się 

przy 

          przesyłaniu i rozdziale energii elektrycznej; 

      2) Transformatory małej mocy – stosowane w urządzeniach elektrycznych i 

elektronicznych,  

          w automatyce, łączności, telemechanice; 

      3) Transformatory specjalne – budowane dla różnych celów specjalnych, np. przekładniki 



pomiarowe, 

          transformatory spawalnicze, probiercze, piecowe, prostownikowe, bezpieczeństwa. 

 

Zasada działania transformatorów 

      Istotę działania transformatora jednofazowego można wyjaśnić na przykładzie transformatora 

idealnego (tzn. bez strat i rozproszeń magnetycznych), o rozwartych zaciskach uzwojenia 

wtórnego - w stanie jałowym (Rys. 3). 

 

Rys. 3. Transformator idealny - stan jałowy 

  

      Po przyłożeniu do zacisków uzwojenia pierwotnego o liczbie zwojów z1 napięcia sinusoidalnie 

zmiennego o skutecznej wartości U1(t) = Um cosωt i o częstotliwości f1 popłynie w nim 

prąd I1 zwany prądem biegu jałowego I0. 

      Pod wpływem prądu magnesującego Iμ = I0 zostanie wzbudzony w rdzeniu transformatora 

strumień magnetyczny Φ(t) = Φm sinωt, opóźniony w fazie o kąt π/2 w stosunku do źródłowego 

napięcia U1 i wartości maksymalnej strumienia Φm.  

      Strumień magnetyczny Φ(t)  skojarzony z uzwojeniami: pierwotnym o liczbie zwojów z1 i 

wtórnym o liczbie zwojów z2, umieszczonymi na kolumnie rdzenia, indukuje w nich, zgodnie z 

prawem indukcji elektromagnetycznej, napięcia (sem) e1 (i analogicznie  e2) o wartościach 

chwilowych: 

 

      Wartości skuteczne tych napięć indukowanych w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym wynoszą: 

  

E1 = 4,44 z1 Φm f 

E2 = 4,44 z2 Φm f 



      Iloraz indukowanego napięcia w uzwojeniu pierwotnym E1 i napięcia w uzwojeniu 

wtórnym E2 określa przekładnię napięciową transformatora, równą przekładni zwojowej nz: 

  

 

      Przekładnia jest parametrem transformatora określającym jego zdolność do zmiany wartości 

napięcia i prądu przy stałej częstotliwości. 

      Siły elektromotoryczne indukowane w obu uzwojeniach pozostają do siebie w stosunku liczb 

zwojów i wartości napięć obu uzwojeń: 

 

      W przypadku obciążenia transformatora idealnego zobc > 0,    zobc > ∞,  pod wpływem siły 

elektromotorycznej E2, o przebiegu przesuniętym w stosunku do strumienia Φ o kąt φ = π/2, w 

uzwojeniu wtórnym pojawi sie prąd I2 o przebiegu przesuniętym w stosunku do 

przebiegu E2 = U2 o kąt fazowy φ2, zależny od charakteru odbiornika Zobc. 

      Oprócz przepływu Θ1 = I1 z1 pojawi się w transformatorze również przepływ Θ2 = I2 z2, który 

wytworzy strumień przeciwdziałający, w wyniku czego wypadkowy strumień Φ oraz siła 

elektromotoryczna E1, będą mniejsze niż w stanie jałowym transformatora idealnego. 

      Ponieważ napięcie źródła energii transformowanej jest nadal takie same i równe U1, popłynie 

w sieci dodatkowy prąd I1. W wyniku tego przepływu wypadkowy strumień 

magnetyczny Φ zachowa swoją poprzednią wartość. Tak więc w transformatorze idealnym prąd 

obciążenia zależy wyłącznie od Zobc i od E2. 

      Ponieważ w transformatorze idealnym moc pozorna S1 = S2, można wyciągnąć wniosek, że: 

 

      co oznacza, że po podwyższeniu napięcia za pomocą transformatora prąd się nie zmniejsza, 

a przy jego obniżaniu prąd wzrasta. 

 


