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Тема: Трансформатори 

Тема уроку: Конструкції трансформаторів струму 

Мета уроку: ознайомитися та вивчити будову трансформаторів, визначити принцип    

роботи та можливості застосування. 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ 

Для роботи в низьковольтних мережах застосовуються котушкові трансформатори 

струму. Первинна обмотка 1 складається з одного витка, зігнутого з декількох, 

складених разом тонких шин червоної міді, які обмотані кіперною стрічкою 

(ізоляція). Вторинна обмотка розділена на дві рівні частини і розміщена на обох 

стержнях магнітопроводу 5. Вторинна обмотка б закрита картонним кожухом 2 і 

кінці її під'єднані до затискачів 3. Болт 4 служить для заземлення корпуса 

трансформатора. Котушкові трансформатори струму встановлюють на 

номінальний струм до 600 А. (рис. 6.3). Для струму понад 500 А і більше 

застосовуються одновиткові Прохідні трансформатори до яких відносяться і 

вимірювальні кліщі, які застосовують для орієнтовних вимірювань струмів від 20 

до 1000 А при низькій напрузі. 

 Одновиткові, двохобмоточні прохідні 

трансформатори високої напруги 

встановлюють в місцях проходження 

шин високої напруги через перегородки 

і перекриття. Вони виготовляються на 

струми від кількох сот до кількох тисяч 

ампер. Первинна обмотка (рис. 6.4) 

утворюється одним стержнем Л1 – Л2, 

який проходить через вікна двох 

незалежних один від одного 

магнітопроводів, кожен з яких має свою 

вторинну обмотку. По суті, тут є 

конструктивне поєднання двох окремих 

трансформаторів струму з послідовним 

з'єднанням їх первинних обмоток. У 

багатьох випадках один з магнітопроводів має більший переріз, в результаті 

чого струмова і кутова похибки є значно меншими. 

У таких трансформаторів кожна із вторинних обмоток має свій клас точності. 

Обмотка класу 0,5 використовується для включення амперметрів, ватметрів і 

лічильників, обмотка класу 1,0 або 3,0 для живлення кіл захисту. Особливим 

різновидом трансформаторів струму є вимі- рювальні кліщі, які дають змогу 

вимірювати струм в одному проводі, не розриваючи коло для вмикання 

амперметра або звичайного трансформатора струму. 



Вимірювальні кліщі р,ис. 6.5 відрізняються від звичайного трансформатора 

тим, що їх магнітопровід К складається з двох половинок, які закріплені на 

шарнірному механізмі у вигляді кліщів. Спеціальна пружина стискає кліщі, і 

половинки сердечника щільно притискаються один до другого, утворюючи 

замкнутий контур магнітопровода, який проходить через котушку з 

вторинною обмоткою, яка розташована у головці кліщів (рис. 6.5.) При 

натисненні на важіль М половинки сердечника розсуваються, що дає змогу 

охопити ними провід зі струмом і виконати вимірювання, не перериваючи 

живлення споживача електроенергією. Роль 

первинної обмотки виконує сам провід 1, 

струм в якому вимірюється. До вторинної 

обмотки приєднаний чутливий прилад 

випрямленої системи 2. Прилад має 

перемикач для п'яти меж вимірювання: 15; 

ЗО; 75; 300; 600 А. Додаткові затискачі а-б 

дають змогу використовувати прилад і в 

якості вольтметра з верхньою межею 

вимірювання 600 В 

 

 

 

 

Запитання для перевірки: 

1. Що таке прохідні трансформатори? 

2. Що таке вимірювальні кліщі? 

3. Що таке магнітопровід? 

4. Що таке похибка струму? 

5. Що таке номінальне навантаження? 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: 

mTanatko@ukr.net Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня. 
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