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Podział ze względu na rodzaj przemiany energii:

transformatory prądnice silniki

Maszyny elektryczne

Maszyny elektryczne
Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu 
elektrycznego płynącego w ich uzwojeniach.

energia elektryczna 
energia elektryczna o 
innych parametrach przy 
tej samej częstotliwości

energia mechaniczna 
energia elektryczna

energia elektryczna 
energia mechaniczna 
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Transformator jednofazowy

Rdzeń: zamknięty pakiet blach 

stalowych krzemowych (krzemu do 

4,5 %, wtedy rezystywność 5x 

większa od zwykłej stali), o grubości 

zwykle 0,35  0,5 mm, izolowanych 

między sobą (cienki papier lub 

lakierowane).

Taka budowa rdzenia zmniejsza 

straty histerezowe i wiroprądowe.

Uzwojenia: wzajemnie odizolowane 

od siebie i od rdzenia, wykonane z 

miedzianego drutu lakierowanego.
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Powstawanie prądów wirowych: 

( a ) w masie metalowej,  ( b ) w pakiecie blach

Prądy wirowe powodują występowanie strat energii zamienianej na ciepło. 

Straty wiroprądowe są proporcjonalne do kwadratu grubości blach, do 

kwadratu częstotliwości i do kwadratu amplitudy indukcji magnetycznej, 

a odwrotnie proporcjonalne do rezystywności blachy.
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W każdym zwoju uzwojenia pierwotnego i wtórnego indukuje się siła 

elektromotoryczna (SEM). 

całkowita SEM = ilość zwojów • SEM w jednym uzwojeniu

Przekładnia zwojowa transformatora:

nZ = N1 / N2 ( NGN / NDN )

gdzie N – liczba zwojów

Przekładnia napięciowa transformatora:

K = UGN / UDN   N1 / N2 = nZ
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Transformator trójfazowy

Przy identycznym obciążeniu trzech faz warunki pracy elektryczne i magnetyczne 

nie zmieniają się. Uzwojenia wtórne są podzielone na 2 części, z których każda jest 

umieszczona na innej kolumnie rdzenia. 7



Stany pracy transformatora

• stan jałowy

uzwojenie pierwotne połączone z 

siecią zasilającą, a wtórne otwarte

W uzwojeniu pierwotnym płynie prąd 

o małym natężeniu, tzw. prąd jałowy.

Moc czynna pobierana przez 

transformator jest równa stratom mocy 

w rdzeniu.

Napięcia na uzwojeniu pierwotnym 

i wtórnym w stanie jałowym są 

napięciami znamionowymi 

transformatora.



U2

I

I - prąd magnesujący, 

wzbudzający w rdzeniu

strumień magnetyczny

tm sin
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• stan obciążenia  - normalny stan pracy

uzwojenie wtórne jest obciążone (połączone z odbiornikami)

Przez uzwojenie wtórne płynie prąd, którego wartość zależy od SEM 

indukowanej w uzwojeniu wtórnym oraz od impedancji odbiornika.

Po obu stronach transformatora moce są takie same: 

U1 • I1 = U2 • I2  U1 / U2 = I2 / I1

czyli prąd pierwotny i wtórny są odwrotnie proporcjonalne do liczby 

zwojów uzwojeń.
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• stan zwarcia

uzwojenie wtórne jest zwarte

W obu uzwojeniach płyną prądy o bardzo dużym natężeniu, co może 

doprowadzić do uszkodzenia izolacji uzwojeń.

Jest to stan wynikający z awarii transformatora lub odbiornika.

Czasami stan zwarcia wywołuje się celowo na krótko w pomiarach 

parametrycznych transformatora: rezystancji, reaktancji uzwojeń oraz 

w pomiarach straty mocy w uzwojeniach.
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Zastosowania transformatorów

1. Transformatory energetyczne

W energetyce stosowane są transformatory 3-fazowe, najczęściej olejowe

Zastosowania transformatorów

Zadaniem transformatora blokowego jest podwyższenie napięcia z poziomu, 

jaki występuje na wyjściu generatora do poziomu napięcia odpowiedniego 

do przesyłu energii elektrycznej.

a) Transformatory blokowe (generatorowe) 

11/420 kV
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10 1– uzwojenia na rdzeniu magnetycznym

2 – kadź 

3 – pokrywa

4 – izolatory przepustowe strony GN

5 – izolatory przepustowe strony DN

6 – konserwator oleju

7 – chłodnica (radiator)

8 – pochłaniacz wilgoci

9 – przekaźnik Bucholtza

10 – przełącznik zaczepów

W energetyce stosowane są głównie transformatory 3-fazowe, 
najczęściej olejowe.
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b) Transformatory sieciowe WN i NN

Zadaniem transformatora sieciowego jest połączenie systemów przesyłowych o 

różnych poziomach napięcia oraz systemu przesyłowego z siecią rozdzielczą WN.

Są to jednostki o napięciach górnych dochodzących obecnie do 800 kV. 

Transformator sieciowy

400/110 kV, 250 MV·A

Transformator sieciowy jednofazowy

750/400 kV, 417 MV·A
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c) Transformatory rozdzielcze dużej mocy

Zadaniem tych transformatorów jest dostarczanie energii z sieci rozdzielczej WN 

(110 kV) do sieci rozdzielczej SN. Napięcia dolne są najczęściej od 6 kV do 30 kV.
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d) Transformatory rozdzielcze średniej i małej mocy

Ich zadaniem jest dostarczanie energii z sieci rozdzielczej SN do sieci nN.

stacje transformatorowe słupowe
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stacje transformatorowe kontenerowe
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2. Transformatory jednofazowe

Stosowane powszechnie w przemyśle w obwodach pomiarowych, 
sygnalizacyjnych, zabezpieczających, układach zasilania urządzeń 
spawalniczych i prostownikowych, itd.itp.

Zastosowania transformatorów
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3. Autotransformatory

Służą do nastawiania konkretnego napięcia.
Uzwojenie pierwotne i wtórne stanowią jeden obwód elektryczny. 
Część uzwojenia jest wspólna dla dolnego i górnego napięcia. 

Zastosowania transformatorów
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Przykłady autotransformatorów
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Transformer-220.jpg


4. Przekładniki (transformatory pomiarowe)

Wykorzystywane w układach do pomiarów dużych napięć i prądów 
w energetyce. Za ich pośrednictwem możliwe jest oddzielenie 
układu pomiarowego od przewodów elektrycznych będących pod 
wysokim napięciem.

Zastosowania transformatorów
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5. Transformatory bezpieczeństwa

Obniżają napięcie do poziomu napięcia bezpiecznego. 
Napięcie wtórne wynosi do 24 V. 
Przeznaczone do zasilania odbiorników małej mocy w miejscach o dużym 
zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym oraz gdzie wymagają tego 
przepisy, np. przenośne lampy w warsztatach samochodowych. 

Zastosowania transformatorów
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