
 
1.5 Напреженов трансформатор 

Напреженовите трансформатори са трансформатори, 
които преобразуват високи напрежения в измерими и 
стандартни напрежения пропорционални и във фаза с 
първичния сигнал. 
 
Напреженовите трансформатори имат само едно 
магнитно желязно ядро и могат да бъдат изпълнени с 
една или няколко вторични намотки. Напреженовите 
трансформатори могат да бъдат доставени в  
еднополюсна или двуполюсна конструкция. 
 
За еднополюсно изолираните трансформатори може да 
има допълнителна намотка (da-dn) ако е необходима за 
схема отворен 
триъгълник

 
 
Схема на еднополюсно изолиран напреженов 
трансформатор с намотка за отворен триъгълник 

 

Схема на двуполюсно изолиран напреженов 
трансформатор  

Изключително опасно е късото съединение при 
напреженови трансформатори 

Краят на първичната намотка на еднополюсно 
изолираните трансформатори трябва да бъде заземен и 
е вътрешно свързан с клема „N” в клемната кутия на 
вторичните клеми. Тази връзка не трябва да се 
премахва по време на работа  

1.5.1 V-Съединяване на два 
двуполюсно изолирани 
трансформатора  

 
Когато се използват два двуполюсно изолирани 
трансформатора свързани  във V-съединение трябва 
стриктно да се спазва и проверява вторичната 
намотка(и) само на единия трансформатор да бъде 
заземена. Това е необходимо, за да се избегне късо 
съединение между тези два трансформатора. 

 

 

1.5.2 Обща конструкция на 
напреженов трансформатор 

Напреженовият трансформатор има само едно 
магнитно желязно ядро. За еднополюсните 
трансформатори вторичната намотка(и) са поставени 
директно върху заземеното ядро. В двуполюсните 
трансформатори изолацията между първичната и 
вторичната намотки трябва да бъде изчислена за 
половината от напрежението фаза-земя.  Вторичните 
намотки са конструирани да издържат изпитвателно 
напрежение 3kV помежду им. 

 

Първична 
намотка 
 

 

Табелка с 
данни 
 

Първична 
клема 

Лята смола 

Ядро 
магнитопро
вод 

Щуцер Вторични 
клеми 

Вторична 
намотка 

Долна плоча 
 

Клемна кутия 
с 
пломбиране 



 

Високоволтовата намотка както и вторичната намотка(и) 
са изцяло в смола отлята при едноетапен производствен 
процес и втвърдяване при леене под налягане . 

Корпусът от лята смола е монтиран върху метална 
плоча. Вторичните изводи са вградени е корпуса от 
смола и за защитени чрез пластмасова кутия. Капакът 
на кутията е може да се пломбира. Всеки вторичен 
извод може да бъде отделно заземен вътре в клемната 
кутия, Заземителният болт е свързан с долната метална 
плоча. Клемната кутия е оборудвана две или три 
подвижни кабелни клеми , които правят опроводяването 
по –лесно.  

1.5.3.3 Номинално отношение на 
трансформация  
Отношението между номиналното първично и 
номиналното вторично напрежение.  

1.5.3.4 Граници на напреженовата 
грешка и фазовото изместване  
Напреженовата грешка (Fu) и фазовото изместване  (5u) 
при номинална честота трябва да не надвишават 
стойностите дадени на табелката, при всяко 
напрежение между 80% и 120% от номиналното и товар 
между 25% и 100% от номиналния и фактор на 
мощността (cos φ) 0.8 

 

Краят на първичната намотка е клема от медна или 
бронзова сплав с отвор и резба (М10) и се намира в 
горната част на корпуса от смола.  

На долната плоча има заземителен болт M8 за 
заземяване на напреженовия трансформатор. 
Заземяването може да бъде към рамка на КРУ, 
заземителен контур на уредба или отделна заземителна  
шина. 

1.5.3 Определения 

1.5.3.1 Най-високо напрежение на 
оборудването.  
Най-високото линейно напрежение (ефективно) за 
което трансформаторът е проектиран що се отнася 
до изолацията му.  

 

Клас на 
точност 

± напреженова 
грешка (%) 

± фазово 
изместване 
(минути) 

0,2 0,2 10 
0,5 0,5 20 
1 1 40 

1.5.3.5 Номинален товар на изхода 
Стойността на мощността (във VA при определен cos φ) 
която трансформаторът ще осигури във вторичните 
вериги при номинално вторично напрежение и 
номинален товар свързан към него.  

1.5.3.6 Номинален товар 
Съпротивлението на присъединения товар включително 
това на присъединителните проводниците за което се 
удовлетворяват изискваният аз точност.  

 

1.5.3.2 Номинално първично и 
вторично напрежение  
Стойностите на първичното и вторичното напрежение 
за което трансформаторът е предназначен и ще се 
използва. Тези стойности са обозначени на табелката 
на трансформатора.  

1.5.3.7 Термично ограничение на 
изхода 
Стойността на мощността  при номинално напрежение, 
която може да бъде понесена от вторичната намотка 
при приложено номинално първично напрежение, без 
да се надвиши ограничението за нарастване на 
температурата. 

 





 

1.5.3.8 Номинално термично 
ограничение на изхода  на намотка 
за остатъчно напрежение 
Номиналното термично ограничение на изхода трябва 
да бъде специфицирано във VA в отношение към 
вторичното напрежение при фактор на мощността 
единица. Предпочитаните стойности са дадени в IEC 
стандарт.  
Тъй като тези намотки са свързани в отворен 
триъгълник те се натоварват само при условия на 
повреди (земни съединения). Затова може да се избере 
максимална продължителност от 8 часа като примерна.  

1.5.3.9 Номинален напреженов 
фактор  
Номиналният напреженов фактор се определя по 
максималното работно напрежение в зависимост от 
условията на заземяване на системата. В еднополюсно 
изолираните трансформатори като обща практика е да 
се използва напреженов фактор 1.9 х номиналното 
напрежение за продулжителност на натоварването 8 
часа. Номиналният фактор е определен като 1.2 х Un за 
всички други типове. 

1.5.3.10 Превключване на 
напреженов трансформатор  
По диелектрични причини превключване на 
напреженов трансформатор е възможно само на 
вторичните намотка.   

 
Краищата на намотката са свързани към вторични 
клеми. Превключването се извършва на вторичната 
страна. В случай че първичното номинално напрежение 
трябва да бъде променено на по-ниско напрежение, то 
класа на точност остава непроменен. Номиналния товар 
намалява приблизително с квадрата на стойността на 
намалението на първичното напрежението.  

1.5.4 Обслужване и заземяване 
Обратно на токовите трансформатори , напреженовите 
трансформатори не трябва никога да бъдат 
съединявани на късо на вторичната страна. Клемата "N" 
е заземена към долната плоча във вторичната клемна 
кутия и тази връзка не може никога да се премахне при  
обслужване.  

 
Вторична част със заземителна клема в напреженов трансформатор тип 
VES/VEN 

1.5.5 Ферорезонанси 
Ферорезонанси могат да се появят в електрическите 
инсталации ако са налице следните критерии: 
• Употреба на еднополюсен напреженов 
трансформатор  
• Мрежата е незаземена ((Изолиран звезден център – 
неутрала) 
• Пикове в напрежението предизвикани от комутации  

В такъв скучай се получава осцилираща верига (C-L група ) 
между капацитета на земята (Ce) и индуктивността на 
трансформатора, което води до много интензивно 
нарастване на напрежението и последващо насищане 
на ядрото (магнитопровода) на трансформатора 
Последствието е прегряване на магнитопровода както и 
на материалите използвани вътре в първичната 
намотка. Високата температура води до разрушаване на 
матрицата на смолата. Настъпва пробив на високото 
напрежение към заземения магнитопровод и към 
вторичните намотки. Получилото се повишен натиск 
вътре в корпуса от смола води до спукване и пръскане 
на корпуса. 

За да се избегнат такива повреди, трансформаторите 
могат да бъдат оборудвани с намотки свързани в 
отворен триъгълник и оборудвани с гасящо устройство 
(резистор , реактор или комбинация от двете) 
КОнструкцията на такова устройство зависи от 
термичното ограничение на изхода за тези намотки. 

Внимание: За да се избегне късо съединение на 
вторичната страна трябва стриктно да се следи веригата 
на отворения триъгълник да е заземена само на едно 
място. 

Всяка вторична клема може да бъде заземена 
вътре във вторичната клемна кутия. 

 

 



1.6 Условия за обслужване 

Всички токови и напреженови трансформатори са 
конструирани в съответствия с условията описани в 
международните стандарти. 

Пример: 
За BIL  75 kV (1,2/50 μs) при 2500 m над морското равнище  
Трябва да се избере коригираната стойност от  90 kV (75 kV 
• 1,2 = 90 kV) 

 

Трансформаторите са класифицирани в две категории 
дадени в следната таблица 

Трансформатори за приложение на закрито  
• Най-ниска температура  - 5°C 
• Най-висока температура  + 40°C 
• Относителна влажност/24 часа    95% 
• Относителна влажност/месеци    90% 

Трансформатори за приложение на открито  
• Най-ниска температура  - 25°C/-40°C  
• Най-висока температура  + 40°C 
• Относителна влажност            100% 

1.6.1 Надморска височина 
За инсталации за надморска височина над 1000 метра 
разстоянието за пролазване на ел.дъга при съответно 
стандартизирани атмосферни условия се определя чрез 
умножаване на издържимите напрежения изисквани в 
съответното място на обслужване по коефициент „Ка”  в 
съответствие със следната таблица. . 

1.7 Тестови напрежения и 
изолационни нива за 
инструменталните трансформатори  
За да се гарантира безопасна работа на 
инструменталните трансформатори по време на техния 
проектен екслоатационен живот трябва да се изпълнят 
следните тестове  по време на типовите и рутинните 
изпитвания. 

• Тест за устойчивост на напрежение с номинален 
мълниев импулс (типов тест) 
• Тест за устойчивост на напрежение с промишлена 
честота на първичните и вторичните намотки (рутинен 
тест) 

• Тест за частични разряди (рутинен тест) 
• Определяне на грешките(рутинен тест)  

Клас на изолацията  
Повечето от инструменталните трансформатори са 
ппроектирани за изолационен клас „Е” както е описано в 
IEC стандата, съгласно който абсолютната максимална 
температура е 115 оC . Максималното нарастване на 
температурата не трябва да надвишвава  75 оK  при 
околна температура 40 оC.  

 

Най-високо 
напрежение за 
оборудването 
(kV) 

Напрежение с 
промишлена 
честота (kV)  

Напрежение с 
мълниев 
импулс (кЖ) 

7,2 20 60 
12 28 75 

17,5 38 95 
24 50 125 
36 70 170 

uk > u - ic 

U   BIL(базово изол. ниво) при съответни атмосферни условия 
Uk BIL (базово изол. ниво) при мястото на обслужване 
Ka  корекционен коефициент за надморска височина съгласно горната графика 

 

 
Надморска височина на мястото 



1.8 Тест за частични 
разряди 

Тестът  за частични разряди се прави от гледна точка на 
сигурността на диелектрика на инструменталните 
трансформатори, Такъв тест се изисква за всички 
трансформатори с номинално напрежение по-восоко пт 
3.6 kV. Максималните допустими нива са показани в 
таблицата по-долу  
 

Тип 
трансформатор 

Тестово 
напрежение 
за 1 минута 

Ниво на 
частичните 
разряди (pC) 

Токов 
трансформатор 

1.2 Um 50 

Еднополусен 
напреженов 
трансформатор 

1.2 Um / √3 20 

Двуполюсен 
напреженов 
трансформатор 

1.2 Um 20 

Съвети за безопасност 

В това електрическо оборудване по време на работа се 
получава опасно напрежение Нарушаване на 
инструкциите за обслужване може да доведе до вреди 
по собствеността, различни наранявания на персонала  
или дори смърт.  

Само квалифициран персонал трябва да работи с това 
оборудване или около него и само след като 
действително се е запознал с предупрежденията, 
забележките за безопасност и процедураите по 
поддръжка  

Успешната и безопасна работа на това оборудване 
зависи от правилното транспортиране, съхраняване, 
инсталиране, експлоатация и поддръжка.. 

1.9 Стандарти  
Токовите и напреженовите трансформатори се проектират 
основно в съответствие със следните: 

• IEC 60044-1 "Токови трансформатори" 
• IEC 60044-2 "Индуктивни напреженови трансформатори" 
• ANSI/IEEE-стандарт 
• Всички други свързани световни стандарти 

Обслужване след получаване: 
Всички трансформатори са подходящо опаковани за 
транспорт. Опаковкитетрябва да бъдат проверени веднага 
след получаване за някакви повреди причинени от 
транспорта. При някакви външни повреди или следи за 
неправилно обслужване моля уведомете незабавно  

Ritz Instrument Transformers 
GmbH

 




