
Описание на конструкцията и принцип на действие 
на измервателен трансформатор на ток 

 
1.4 Трансформатор на ток 
Трансформаторите на ток са трансформатори, 
преобразуващи протичащия в мрежата ток 
пропорционално и без фазово отместване във ток 
със стандартизирана големина, подходяща за 
измерване. 
 
Трансформаторите на ток имат един или няколко 
независими феромагнитни ядра, изготвени от 
силициева или никенова стомана.   
 
Върху магнитопровода е намотана вторичната 
намотка W2 равномернo по целия обем. Това 
осигурява ефективното магнитно взаимодействие на 
първичната и вторичната намотки. Броят на 
навивките на вторичната намотка се определя от 
отношението между първичния и вторичния 
номинален ток. Магнитопровода и вторичната 
намотка(и) трябва да бъдат заземени. 
 
В зависимост от номиналния първичен ток и тока на 
късо съединение (Ith) първичната намотка (W1)  се 
състои от една навивка (първичен проводник) или от 
няколко навивики. 
 
Първичната намотка е проектирана за пълния 
номинален ток и има същия потенциал като 
сборната шина. 
 
Напрежението между първичната и вторичната 
намотки е равно на пълното номинално фазово 
напрежение на системата. Изолацията между 
първичната и вторичната намотка трябва да бъде 
съобразена с максималното номинално напрежение 
в системата. 
 
Двете намотки W1 и W2 и магнитното ядро са 
потопени изцяло в епоксидната смола, която е 
отлята в едноетапен производствен процес на леене 
под налягане. 
 
Тялото от епоксидна смола се монтира върху 
метална плоча. Вторичните клеми са запечатани в 
тялото от епоксидна смола и са защитени с 
пластмасов капак. Капакът е отваряем и може да се 
пломбира. 
 
 

 
 
Всяка вторична клема може да бъде поотделно 
заземена в клемната кутия. Заземителният винт е 
свързан с плочата на основата. Клемната кутия има два 
или три отвора за подвеждане на кабел, което улеснява 
опроводяването. 
 
Краищата на първичната намотка излизат на 
повърхостта на епоксидното тяло чрез плоски клеми 
(„P1/P2“), изработени от медна или месингова сплав. 
Първичните клеми са разположени в горната част на 
трансформатора. 
 
Заземяването на трансформатора се осъществява 
чрез заземителен болт М8, намиращ се на основата на 
трансформатора. Заземяването може да бъде към 
рамка на разпределителното устройство или към 
отделна заземителна шина. 
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1.4.1 Избор на номиналния товар 
Особено при малки номинални първични 
токове и висок номинален 
кратковременен ток на термична 
устойчивост при късо съединение (Ith), 
номиналният товар на трансформатора е  
ограничен от максималната 
магнитодвижеща сила kAW (ампер-
навивки). Препоръчваме ви в този 
случай да се обърнете към 
производителя. 
 
Ако номиналният товар на токов 
трансформатор се изчислява по 
формилата: 
 

 
AW    първична магнитодвижеща сила- 
ампер- навивки 
Qfe     сечение на магнитопровода (мм2) 
K       константа 
lfe       дължина на магнитопровода (см) 
 
то се вижда, че при удвояване на 
магнитодвижещата сила (АW) мощността се 
увеличава четирикратно. На практика това 
не се случва, защото магнитодвижещата 
сила (ампер-навивките) е ограничена от 
тока на динамична устойчивост (Idyn). 
Причина за това е силата на интензитета на 
магнитното поле, която в случай на късо 
съединение се опитва взаимно да 
балансира първичните навивки. Освен това 
максималната номинална мощност на 
трансформатора е ограничена от 
габаритните му размери.  
 
1.4.2. Определения 
 
1.4.2.1. Номинален ток (IN) 
Първичният и вторичният нноминален ток 
(IPN, ISN) – това са токовете, за които 
трансформаторът е проектиран и които 
показват действителното предавателно 
число на трансформатора. Вторичният 
номинален ток (ISN) обикновено се избира 1 
А или 5 А. Первичният номинален ток (IPN) 
зависи от мрежата и се определя от 
потребителя.  
 
По технически и икономически съображения 
вторичният ток се избира 1А, за да се 
намали номиналния товар, особено при 
големи разстояния до приборите. 
PN = I2 ٭ R + PB 
 
1.4.2.2 Номинален продължителен 
ток на термична устойчивост (ID) 

Това е стойността на тока, който може да 
протича продължително през първичната 
намотка, докато към вторичната намотка е 
свързан номинален товар, без 
температурата да превиши зададените 
стойности. 
 
Обикновено номиналният продължителен 
ток на термична устойчивост (ID) е равен на 
първичния номинален ток (IN), но може да 
бъде определена и по-висока стойност.  
 
1.4.2.3 Номинален кратковременен 
ток на термична  устойчивост (Ith) 
Номиналният кратковременен ток на 
термична  устойчивост (Ith) представлява 
ефективната стойност на първичния ток, 
чието термично натоварване 
трансформаторът може да издържи за 1 
или 3 секунди при свързана накъсо 
вторична намотка. 
 
1.4.2.4 Номинален ток на динамична  
устойчивост (Idyn) 
Това е амплитудната стойност на 
първичния ток, която трансформаторът 
трябва да издържи при вторична намотка, 
свързана на късо, без да бъде разрушен 
механически или електрически в резултат 
на електромагнитното въздействие. 
 
1.4.2.5 Товар 
Товарът се определя от стойността на 
импедансасъпротивлението на вторичната 
верига в омове и фактора на мощността. 
Товарът обикновено се представя като 
привидна мощност във VA при определен 
фактор на мощността и при номинален 
вторичен ток.   
 
1.4.2.6 Номинален товар 
Стойността на товара се базира на 
изискванията към класа на точност при тази 
мощност. 



1.4.2.7 Граница на грешката 
За токови трансформатори за защита 
сумарната грешка при преобразуване на 
първичния ток не трябва да превишава 
границите на номиналния клас на точност, 
т.е. трябва да е по-малка или равна на 5% 
(5P) или 10% (10P). Това се изисква, за да 
се преобразува първичния ток 
пропорционално и точно до дефинирания 
токов обхват на релетата, без да се получи 
насищане и да се избегне предварително 
превключване на защитата. 
 
1.4.2.8 Коефициент на безопасност 
на приборите (FS) 
В случай на неизправност в системата, 
когато през първичната намотка протече 
голям ток, уредите, свързани към 
трансформатора, трябва да бъдат 
защитени от протичане на опасно голям ток 
през тях. Трансформаторът осигурява тази 
защита в максимална степен, когато 
коефициентът на безопасност (FS) има 
малка стойност. Например FS5 означава 

по-голяма степен на защита в сравнение с 
FS10.  
 
1.4.3 Измервателен трансформатор на 
ток 
Това е токов трансформатор, предназначен 
да захранва индикаторни устройства, 
интегрални уреди за измерване или подобна 
апаратура. 
Ако през първичната намотка на 
трансформатора протече ток на късо 
съединение, температурното натоварване на 
присъединените прибори е толкова по-ниска, 
колкото по-нисък е коефициентът на 
безопасност на трансформатора. 
 
1.4.3.1 Клас на точност 
Това е максимално допустимата относителна 
грешка на тока при номинален ток. 
Обикновено границите на грешката на тока са 
изчислени за диапазон между 5% и 120% от 
номиналния ток. За клас на точност 0.2s и 0.5s 
диапазонът е от 1% до 120%. 

 
Допустими граници на измервателната грешка по ток (Fi) и фазовото отместване (δi) съгласно  
IEC 60044 - 1 

Относителна грешка на тока 
при % от номиналния ток 

фазовото отместване  
при % от номиналния ток 

Клас на 
точност 

1 5 20 100 120 1 5 20 100 120 
Токов Трансформатор за измерване 
0,1 - 0,4 0,2 0,1 0,1 - 15 8 5 5 
0,2S 0,75 0,35 0,2 0,2 0,2 30 15 10 10 10 
0,2  0,75 0,35 0,2 0,2 - 30 15 10 10 
0,5S 1,5 0,75 0,5 0,5 0,5 90 45 30 30 30 
0,5 - 1,5 0,75 0,5 0,5 - 90 45 30 30 
1 - 3,0 1,5 1,0 1,0 - 180 90 60 60 
Токов Трансформатор за защита 
5 P - - - 1 - - - - 60 - 
10 P - - - 3 - - - - - - 
 

 

Измервателен трансформатор - Граници на 
грешката за клас на точност  0,2S; 0,2 

Измервателен трансформатор - Граници 
на грешката за клас на точност  0.1 

Измервателен трансформатор - Граници на 
грешката за клас на точност  0,5S; 0,5  
 

Измервателен трансформатор - Граници на 
грешката за клас на точност  1 
 

Номинален ток Номинален ток 

Номинален ток Номинален ток 



1.4.4 Токов трансформатор за защита 
Това са трансформатори на ток, 
предназначени да захранват защитни релета. 
Трансформаторите на ток, предназначени за 
защита, имат в обозначението си буква «Р». 
 
1.4.4.1 Специални изисквания 
По желание на заявителя могат да бъдат 
произведени токови трансформатори с 
разширен диапазон на измерване – например 
200%. В този случай класа на точност ще 
бъде осигурен до 200% от номиналния ток.  
 
1.4.5. Възможност за превключване на 
токов трансформатор 
При необходимост от смяна на коефициента 
на трансформация, например в случай на 
планирано увеличване на мощностите, има 
възможност да се предвиди превключване на 
първичната или вторичната страна.  
 
1.4.5.1 Превключване на първичната 
страна 
Превключване на първичната страна може да 
има само за първични токове до 2 х 600А и за 
токови трансформатори, чиято първична 
намотка се състои от няколко витки. 
Отношението при превключване е винаги 1:2. 

 
За първично превключване първичната 
намотка се състои от две секции (P1-C2 и C1-
P2), които могат да бъдат свързани 
последователно или в паралел. 
Превключването се прави от страната на 
първичните клеми чрез свързваща планка. В 
случай на превключване на първична страна 
номиналната мощност, точността и 
коефициента на безопасност остават 
непроменени. 
 
1.4.5.2 Вторично превключване  
За вторично секциониране вторичната 
намотка е навита около желязното ядро на 
две или повече секции. Краищата на секциите 
са свързани с вторичните клеми. 
Превключването се осъществява от 
вторичната страна. В случай че първичният 
ток трябва да бъде променен до по-ниска 
стойност, класа на точност между 0.2 и 3 ще 

се намали приблизително с квадрата на 
настойността на намалението на първичния 
ток. Преводното отношение за ядрата за 
защита клас 5P или 10Р се намалява почти 
пропорционално на намалението на 
първичния ток. 
Стойностите на номиналния кратковременен 
ток на термична устойчивост и динамичния 
ток остават еднакви при всички преводни 
отношения. 

           
S1 – S3: голям ток   S1 – S2:  малък ток 
 
1.4.6 Свръхтоково число 
В случай на неизправност в системата 
вторичният номинален ток нараства 
пропорционално на първичния номинален ток 
до граничната стойност на първичния ток.  
Грешката остава в допустимите граници, само 
ако вторичният товар е равен на номиналния 
товар. Ако товарът е различен от номиналния, 
се променят коефициента на безопасност на 
уреда (за намотките на мерене) и 
номиналната пределна кратност (за 
намотките за защита). 
 

 

малък ном. ток 
голям ном. ток 
 

Намотка за защита  5Р10 

Намотка 
мерене Кл. 
Fs5 



1.4.7. Обслужване и заземяване 
Вторичната намотка трябва да бъде свързана 
с товар или да бъде свързана накъсо 
постоянно. В обратния случай могат да се 
появят големи напрежения на вторичните 
клеми. 
 

 
 
Вторична страна със заземителна клема на токов 
трансформатор тип ASS 
 
Краищата на вторичната намотка и всички 
метални части на трансформатора, трябва да 
бъдат заземени.  
 
1.4.8 Капацитивни делители на 
напрежение 
Съгласно тенденциите в изискванията 
относно безопасността в съвременните 
разпределителни устройства е нормална 
практика вратите и всички капаци да могат да 
бъдат отваряни само при пълно отсъствие на 
напрежение. Това може да бъде постигнато 
чрез напреженов индикатор, монтиран на 
предния панел на устройството. 
 
Напреженовият индикатор се състои от 
капацитивен делител, разделящ 
напрежението U между фазата и земя на две 
напрежения U1 и U2, и индикатор, който е 
свързан между клемата CK вътре във 
вторичната клемна кутия и земя.   
 
Всички опорни трансформатори на ток могат 
да бъдат оборудвани с капацитивен делител.  
 
Капацитивният делител е запечатан в тялото 
от лята смоля. Кондензаторът С2W  е свързан 
с клемата СК вътре във вторичната клемна 
кутия. Вентилен отводител е свързан между 
клемата CK и земя и е предназначен да 
ограничи изходното напрежение. 
 
 
 
 
 
 

Принципна схема 
 
 

 
 
C2A   индикатор на напрежение 
C1      капацитет 
C2W  капацитет 
C2L    капацитет на свързващите проводници 
CK      клема 
L       линейно напрежение 
U       напрежение фаза - земя 
U1     частично напрежение върху C1 
U2     частично напрежение върху C2   
V      вентилен отводител 
 
При поръчка на трансформатор с мощностен 
делител е необходимо да се укаже реалното 
работно напрежение (UN) 
(например Um = 24kВ, UN = 15 kВ). 


