1.УВОД
Приликом директног мјерења разних електричних величина, као што су :
напон, струја, снага, фреквенција, енергија, фазни помак и слично, били би
потребни инструменти прилагођени висини напона и величини струје мјерног
круга .
Међутим, ако су струје и напони нешто већи, директно мјерење би било
непрактично и често тешко изводиво, па се тада употребљавају мјерни
трансформатори који мјерене струје и напоне своде на вриједности прикладне за
мјерење. Тако се постижу многе предности као што су :
- мјерни инструменти и уређаји се помоћу мјерних трансформатора изолују од
високих напона у мјерном кругу, њихова конструкција се поједностављује јер их не
треба изоловати на високи напон, и руковање њима постаје безопасно
- мјерене струје и напони различитих назначених износа трансформишу се на
увијек исте назначене вриједности (на струје од 1 A ili 5 A, и напоне од 100 V, 200 V,
100 / 3 V или 200 / 3 V ), што смањује број потребних мјерних, заштитних и
регулационих инструмената и уређаја и омогућава да се они серијски производе
- мјерни инструменти и уређаји се уз помоћ посебних изведби мјерних
трансформатора штите од штетног термичког и динамичког дејства струја кратког
споја
- ако се удаље мјерни инструменти и уређаји од мјерног струјног круга, онда на
њихов рад неће утицати снажна електрична и магнетна поља.
Мјерни трансформатори се састоје од језгра израђеног од магнетног материјала и
од примарног и секундарног намотаја који су међусобно одвојени и изоловани,
зависно од висине напона у мјерном кругу.
Примарни намотаји се укључују у мјерени круг, а на секундаре се прикључују
мјерни инструменти или заштита.
Постоје двије врсте мјерних трансформатора : напонски и струјни.
Ако се упореде начини прикључивања напонског и струјног трансформатора
потрошачу, може се рећи следеће. Примарни намотај напонског трансформатора
прикључује се паралелно потрошачу којем се мјери напон и при томе струја кроз
његов примарни намотај мора бити мања од струје потрошача, док се примарни
намотај струјног трансформатора прикључује редно са потрошачем, па кроз њега
тече пуна струја потрошача.
Ту се захтјева да пад напона на његовом примарном намотају буде незнатан у
односу на напон потрошача, као и пад напона на ампернетру при директном
мјерењу струје.
Да би се на основу мјерења секундарног напона напонског трансформатора могло
одредити колики је мјерни примарни напон, мора он трансформисати мјерене
напоне у практично сталном омјеру.
Такође је потребно да струјни трансорматори у сталном омјеру трансформишу
мјерене струје. Захтјева се још да секундарни напон напонског трансформатора
буде у фази са примарним, а секундарна струја струјног трансформатора са
примарном.

То је потребно јер се на секундарне намотаје мјерних трансформатора осим
волтметра и амперметра прикључују струјне и напонске гране ватметра, бројила,
фазометра итд.
Ове захтјеве би испунио само идеални трансформатор у којем нема никаквих
падова напона, а струја магнећења је једнака нули. То би било могуће само када би
намотаји били без омског (активног) отпора, а језгро би имало неизмјерну магнетну
проводност. За разлику од идеалних, реални трансформатори имају потпуно
другачије карактеристике, о чему ће бити ријечи нешто касније.
Пред сваки напонски трансформатор, био он индуктивног или капацитивног типа,
поставља се веома важан захтјев, да у поремећеном радном стању што вјерније
пресликава примарни високи напон на секундарну страну, како би заштитни
уређаји и релеји, које он напаја, што поузданије испунили своју заштитну улогу. Од
ових поремећених радних стања, најважнији је примарни кратки спој.
Дипломски рад је подјељен у два главна дијела.
У првом дијелу су објашњени основни појмови, констуктивна рјешења, као и
преглед стандарда за испитивања напонских мјерних трансформатора.
У другом дијелу је нарочита пажња посвећена поступцима и примјерима
испитивања капацитивних напонских трансформатора.
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2.ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАПОНСКИХ
ТРАНСФОРМАТОРА
Употребом напонских мјерних трансформатора високи напонски нивои се
трансформишу на вриједности које омогућавају употребу стандардних мјерних
инструмената и релеја за мјерење и заштиту. Дакле, основна улога напонског
трансформатора је да примарне напоне елемената електроенергетског система
трансформише на вриједности које су у складу са назначеним напонима мјерних и
заштитних уређаја, и да те уређаје поуздано одвоји од примарних напона због
безбједности особља.
Напонски трансформатори су дизајнирани да имају тачан преносни однос, да
прецизно снизе напон тако да се може мјерити на безбједном напону (типично 100 /
3 V) и треба да представљају незнатно оптерећење напону који се мјери.
Примарни намотај напонског трансформатора прикључује се паралелно потрошачу
којем се мјери напон (слика 2.1.). При томе, струја кроз његов примарни намотај
мора бити знатно мања од струје потрошача.
Такође се примарни намотај напонског мјерног трансформатора изолује од
секундарног намотаја у зависности од реда напона разводног постројења у којем ће
бити уграђен трансформатор.

Слика 2.1. Прикључење напонског трансформатора на мрежу
Примарни намотај (означен са 1) спојен је на мрежу високог напона преко
осигурача (3).
На секундарни намотај (2) се прикључују мјерни инструменти или релеји. У
секундарном кругу су постављени осигурачи (4). Они служе за заштиту напонских
трансформатора од кратког споја у секундарном кругу.
За кратки спој у секундарном кругу трансформатора, због великог отпора који има
трансформатор, струја у примарном кругу би била врло мала (реда неколико
ампера), па осигурачи (3) неби реаговали.
Падови напона у трансформатору, а тиме и његова напонска и фазна грешка зависе
од оптерећења прикљученог на његове секундарне стезаљке. Вриједност
оптерећења се изражава помоћу његове привидне проводности и фактора снаге:
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, cos β =

1
1+ X 2 / R2

(2.1)

Оптерећење се може изразити и помоћу привидне снаге коју он троши при
називном секундарном напону (уз прописани фактор снаге) :
P = Y U2n2

(2.2)

С обзиром на оптерећење који се прикључује на њихову секундарну страну
употребљавају се напонски трансформатори за мјерење и за заштиту. Од првих се
захтјева већа тачност, али само на уском напонском подручју. Код других се захтјева
мања тачност, али је потребно да она буде одржана на ширем напонском подручју.
Да би се осигурала безбједност особља које ради у разводном постројењу увијек се
један крај секундарног намотаја обавезно уземљује. На овај начин напонски
трансформатор изолује мјерене инструменте и релеје у односу на високи напон,
тако да је руковање са њим безопасно.
У току свог рада напонски трансформатор мора бити поуздан у раду, што мањих
димензија и што мање тежине.
Потребно је да буду незапаљиви, једноставни за одржавање и по могућности што
јефтинији.

2.1. Назначене величине напонских
трансформатора
Назначени примарни напони напонских трансформатора једнаки су или
назначеним линијским напонима (ако се ради о двополно изолованим напонским
трансформаторима) или назначеним фазним напонима (ако се ради о једнополно
изолованим трансформаторима).
Назначене вриједности секундарних напона, за једнофазне напонске
трансформаторе у једнофазним мрежама или прикључене између фаза у трофазним
мрежама, су стандардизоване на вриједности од 100 V и 200 V. За једнофазне
трансформаторе намјењене за мјерење фазних напона, стандардне вриједности
назначених секундарних напона су : 100 / 3 V и 200 / 3 V.
За намотаје намјењене за спајање у отворени троугао стандардне вриједности
назначених секундарних напона су: 100 / 3 V и 200 / 3 V.
Преносни однос напонског трансформатора је дефинисан односом назначеног
примарног и назначеног секундарног напона :
mn =

U 1n
U 2n

(2.3)
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Под напонском грешком се подразумјева грешка коју трансформатор уноси у
мјерење ефективних вриједности напона и дата је изразом:

mnU 2 − U 1
U '−U 1
⋅ 100% = 2
⋅ 100%
(2.4)
U1
U1
U1, U2 – ефективне вриједности примарног, односно секундарног напона
U2' – ефективна вриједност секундарног напона сведена на примарну страну.
Фазна (угаона) грешка δ n представља фазну разлику између фазора примарног и
секундарног напона. Фазна грешка је последица пада напона, па примарни и
секундарни напони нису у потпуној опозицији, већ се разликују. Ако секундарни
напон U2 претходи примарном U1, тада је угаона грешка позитивна.
Класа тачности је податак који се даје за напонски трансформатор чија грешка
остаје унутар одређених граница под утврђеним условима експлоатације, и у
директној је вези са напонском и фазном грешком. Ако се напон на крајевима
трансформатора мијења у границама од 0,8 U1n до 1,2 U1n онда је класа тачности
једнака грешци трансформатора у процентима, односно, класа тачности напонских
трансформатора за мјерење означава се бројем који је једнак апсолутној
вриједности највеће дозвољене напонске грешке gn (%). Важећи међународни
стандарди допуштају класе тачности: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 и 3,0.
Напонска и фазна грешка напонских трансформтора за мјерење не смију прелазити
вриједности из Табеле 2.1.
Gn =

Табела 2.1. Границе напонске и фазне грешке за дату класу тачности
напонских трансформатора за мјерење
Класа тачности
0,1
0,2
0,5
1,0
3,0

Напонска грешка
± gn ( % )
0,1
0,2
0,5
1,0
3,0

Фазна грешка
± δ n ( min )
5
10
20
40
није утврђена

Наведени подаци важе за: 0,8 U1n ≤ U1 ≤ 1,2 U1n , 0,25 Zn ≤ Z ≤ Zn , cosφ = 0,8ind.
Ознака класе тачности напонских трансформатора за заштиту се састоји од броја
који је једнак апсолутној вриједности највеће дозвољене напонске грешке gn (%) за
ту класу, у границама 0,05 U1n и напона који одговара назначеном фактору напона и
слова P иза њега.
Стандардне вриједности класа тачности напонских трансформатора за заштиту су:
3P i 6P.
Напонска и фазна грешка при 0,05U1n не смију прелазити вриједности из Tабеле
2.2., као и при напону који одговара производу назначеног напона и назначеног
фактора напона (1,2; 1,5 и 1,9) уз оптерећење 0,25 Zn ≤ Z ≤ Zn при cos ϕ = 0,8 . При
0,02 U1n дозвољене границе грешке су два пута веће од вриједности наведених у
Табели 2.2. за одговарајућу класу.
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Табела 2.2. Границе напонске и фазне грешке за дату класу тачности
напонских трансформатора за заштиту
Класа тачности
3P
6P

Напонска грешка

± g n (%)
3,0
6,0

Фазна грешка
±δn (min)
120
240

Назначено оптерећење је вриједност оптерећења на коме се темеље захтјеви у
погледу тачности.
Назначена снага напонског трансформатора, Sn , је она снага којом се
трансформатор може трајно оптеретити, а да не пређе одређену класу тачности.
То је она вриједност примарне снаге коју трансформатор даје секундарном колу при
назначеном секундарном напону и прикљученом назначеном оптерећењу.
Стандардне вриједности назначених снага, при cos ϕ = 0,8ind. su : 10 – 15 – 25 – 30
– 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 300 – 400 – 500 . Уобичајене вриједности су подвучене.
За трофазне трансформаторе наведене вриједности се односе на снагу по фази.
Назначена снага се изражава у [VA].
Потребна назнача снага напонског трансформатора се одређује на основу снаге
инструмената, релеја и уређаја који би били прикључени на трансформатор.
Напонским трансформаторима за заштиту стандардизоване су исте назначене снаге
као и код напонских трансформатора за мјерење.
Струја у секундарном намотају одређује се оптерећењем у секундару, односно:
I2 = U2 / Z2

(2.5)
2

а снага

U
P2 = U2 I2 = 2
Z2

(2.6)

Када се отпор Z2 смањи, снага напонског трансформатора се повећава. Са порастом
снаге повећава се грешка напонског трансформатора. Назначена снага је највећа
снага напонског трансформатора код које његова грешка не прелази дозвољену
границу за дату класу.
Код већих оптерећења грешка напонског трансформатора расте са оптерећењем па
за двоструко оптерећење може достићи и три пута већу грешку.
Гранична снага (термички дозвољена снага) трансформатора је привидна снага
изражена у волт-амперима коју напонски трансформатор може трајно давати код
назначеног напона, а да се не премаши дозвољено повишење температуре, дакле
потребно је водити рачуна о граничној снази напонског трансформатора у погледу
дозвољеног загријавања.
Ова снага је 8 -10 пута већа од назначене снаге напонског мјерног трансформатора
и може се користити за напајање заштитних уређаја (окидача) и других потрошача
код којих тачност није потребна, односно када напонски трансформатор ради као
енергетски трансформатор.
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Назначени фактор напона је фактор којим треба помножити назначени примарни
напон ради одређивања највишег напона за који трансформатор мора испунити
одговарајуће захтјеве у погледу повишења температуре, за утврђено вријеме, и у
погледу одговарајућих захтјева у односу на тачност.
Фактор напона је одређен највишим радним напоном и зависи од начина уземљења
мреже и начина прикључивања примарног намотаја напонског трансформатора на
мрежу.
Стандардне вриједности назначеног фактора напона и назначеног трајања
означавају се са Vf . Вриједности које одговарају различитим условима уземљења
мреже, заједно са дозвољеним (назначеним) трајањем су наведени у Табели 2.3.
Табела 2.3. Стандардне вриједности назначеног фактора напона и дозвољеног
трајања
Назначени
фактор напона

Назначено
трајање
трајно

1,2
1,2
1,5
1,2

трајно
30 s
трајно

1,9
1,2

30 s
трајно

1,9

8h

Начин прикључ. примарног намотаја и Ознака
начин уземљења мреже
Између фаза у било којој мрежи:
између
неутралне
тачке
1,2
трансформатора и земље
Између фазе и земље у мрежи са
1,5 / 30 s
директно уземљ. неутралном тачком
1,9 / 30 s
Између фазе и земље у мрежи са
индир. уземљеном неутралном тачком
1,9 / 30 s
и аутомат. искључењем земљоспоја
Између фазе и земље у мрежи са изол.
неутралном тачком или у мрежама са 1,9 / 8 h
компенз. струје земљоспоја, у оба
случаја без аутом. искљ. земљоспоја

Назначени фактор напона зависи од начина уземљења мреже и од тога како се на
њу прикључује примарни намотај напонког трансформатора.
Ако је напонски трансформатор прикључен између фаза у било којој мрежи,
назначени фактор напона је 1,2; а ако је то између фазе и земље биће 1,5 или 1,9,
зависно од уземљења.
Код уљних трансформатора и трансформатора заливених епоксидном смолом мора
се корекција у високонапонском намотају спровести прије него се он импрегнира
уљем или залије епоксидном смолом. Зато се при пуном намотају не може мјерити
грешка и утврдити колика је корекција потребна јер неимпрегнисани намотај то не
би издржао, а грешке зависе од величине напона.
Због импрегнације уљем мијења се капацитет намотаја, па и грешка у празном ходу,
нарочито код трансформатора за више напоне. Утицај напона и промјене
капацитета на напонску грешку обично се утврђује већ на прототипу и узима при
корекцији броја навоја у серијској производњи. Ако то није могуће, прикладно је
рјешење омско дјелило или, још боље, индуктивно дјелило, које се прикључује
паралелно последњем навоју у секундарном намотају (Слика 2.2.).
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Слика 2.2. Корекција напонске грешке уз помоћ индуктивног дјелила

2.2. Избор напонских трансформатора
Напонски трансформатори су одређени следећим карактеристикама: преносним
односом, класом тачности и назначеном снагом.
Класа тачности напонског трансформатора се бира у зависности од намјене.
Уобичајене вриједности су дате у Табели 2.4.
Табела 2.4. Класе тачности напонских трансформатора у зависности од
намјене
Намјена
Класа тачности
Напонски трансформатори за мјерење
Најтачнија лабораторијска мјерења,
0,1
Баждарење
Лаб. мјерења, испитне станице, тачна мјерења
0,2
снаге и обрачун ел. енергије великих
потрошача, посебно при ниском cos ϕ
Тачна погонска мјерења и обрачун веће
0,5
потрошње ел. енергије, тачни мјерни
инструменти
Погонска мјерења свих врста
1,0
Груба погонска мјерења
3,0
Напонски трансформатори за заштиту
Аутоматски регулатор напона
3P
Дистантна заштита
3P
Земљоспојна заштита
6P

Снага напонског трансформатора се одређује према следећој релацији:
S=

n

n

k =1

k =1

∑ (S k cos ϕ k ) 2 + ∑ (S k sin ϕ k ) 2

(2.7)

Sk – снага потрошача – инструмента ''к'' прикљученог на секундарној страни;
n – број потрошача – инструмената прикључених на секундарној страни;
cos ϕk – фактор снаге потрошача ''k''
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Пошто је обично cos ϕk = 0,8 ÷ 0,9 ind., са довољном тачношћу се може сматрати да
је:
n

S=

∑S
k =1

(2.8)

k

Просјечне снаге мјерних инструмената и заштитних релеја, који се прикључују
преко напонских трансформатора су наведени у Табели 2.2.2
Табела 2.5. Просјечне снаге мјерних инструмената и заштитних релеја, који
се прикључују преко напонских трансформатора са U2n = 100 [V]
Инструмент
Волтметар, показни
Волтметар, региструјући
Ватметар, показни
Ватметар, региструјући
cos ϕ - метар, показни
cos ϕ - метар, региструјући
Бројило активне или реактивне
енергије
Фреквенц – метар, механички
Синхроноскоп
Поднапонски релеј
Усмјерени релеј
Дистантни релеј, норм. погон
Дистантни релеј, при кр. споју
Дистантни релеј, електронски

Просјечна
снага (VA)
0,1 ÷ 6
0,2 ÷ 6
1,5 ÷ 5
4 ÷ 13
3,5 ÷ 20
4,5
2÷3
1 ÷ 1,5
10
1÷7
1÷8
1
80 ÷ 120
2

2.3. Тачност напонских трансформатора
За вријеме рада трансформатора појављује се грешка која је узрокована
активним и реактивним губицима.
Приликом прорачунавања трансформатора и одређивања његове грешке користимо
замјенску шему напонског трансформатора и његов векторски дијаграм.
Између примарног напона U1 и секундарног напона U2 идеалног трансформатора
(нема губитака, па је грешка једнака нули) постоји увијек сталан однос, једнак
односу броја навојака.
U1 : U2 = N1 : N2

(2.9)
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Примарни амперзавоји су једнаки секундарним :
I1 N 1 = I2 N 2
I1- примарна струја, I2- секундарна струја

(2.10)

Али, односи између примарних и секундарних напона код реалних трансформатора
нису једноставни.
Примарни намотај ће имати сталан активни отпор R1, а секундарни намотај отпор
R2 . Један дио магнетног тока ће захватати само примар, то је расипни примарни
ток. Његов утицај можемо изразити и преко примарне расипне реактансе X1 . И код
секундара је слично, и његова расипна реактанса је X2 .
Губици настали због магнетизовања језгра се могу представити губицима у отпору
R0 и реактанси X0, спојеним паралелно идеалном трансформатору. Ако секундарне
величине редукујемо на примарну страну , онда ће замјенска шема напонског
трансформатора изгледати као на Слици 2.3.

Слика 2.3. Замјенска шема трансформатора
Из шеме се лако запажа да однос између напона U1 и U2 реалног трансформатора
није једнак односу броја навоја N1 и N2, а и напони U1 и U2 нису сасвим у фази.
Разлог томе је пад напона који изазива примарна струја I1 у отпору R1 и реактанси
X1, као и секундарна струја I2 у отпору R2 и реактанси X2. Ови падови напона су
мањи уколико је оптерећење мање.
Одступање ће бити мање што је мањи отпор гране којом тече струја I2 или што је
трансформатор ближи стању кратког споја.
Да би слика била јаснија, цртамо векторски дијаграм напонског трансформатора
(Слика 2.4.).
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Слика 2.4. Векторски дијаграм напонског трансформатора
Тачност напонског трансформатора зависи од активних и реактивних падова
напона. Одређивањем напонске и фазне грешке одређена је тачност
трансформатора и она се врши са векторског дијаграма. Међутим, претходни
дијаграм се није могао користити за квантитативна разматрања. У том случају се
користио дијаграм,који данас има већ нешто рјеђу примјену, којег су већ 1912.
године увели Mollinger и Gewecke (Слика 2.5.).
На њему се приказују само врхови вектора напона U1'' и U2 . Врх вектора напона U2
је у центру координатног система којем је једна оса нормална, а друга паралелна на
тај вектор.
Због малог фазног помака између индукованог напона Ui'' и напона на секундарним
стезаљкама настаје грешка која се може занемарити ако се струја Iµ'' нанесе
нормално на U2 , а не на Ui''. Исто вриједи и за струју Ig'', која се наноси паралелно
на U2 . Због малог δ, може се дио вектора U1'' нацртати паралелно са вектором U2 .
Падови напона R1'' I0'' и jX1'' I0'', које изазива струја магнетизовања у примарном
намотају додају се секундарном напону U2 . Напонска грешка се добија из разлике
дужина вектора U1'' и U2, односно из одсјечка OR ' на ординатној оси. Фазну грешку
добијамо из одсјечка OT на апсцисној оси. Одређивање фазних и напонских
грешака се поједностављује уз избор прикладних мјерила.
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Слика 2.5. Mollinger-Geweckeov дијаграм за напонки трансформатор

2.4. Зависност грешака од оптерећења, напона,
фактора снаге оптерећења и фреквенције
При константном примарном напону промјена секундарног напона је
сразмјерна проводности оптерећења. На следећим сликама су приказани
комплексни дијаграми који показују зависност напонске и фазне грешке од
оптерећења ( Слика 2.6.) .

Слика 2.6. Комплексни дијаграми грешака
Исте дијаграме би добили, само у другим димензијама, ако се умјесто проводности
оптерећења на апсцисну осу нанесе назначена снага оптерећења.
Ако разматрамо празан ход (I2 = 0) тада се грешка одређује односом струје
магнетизовања I0'' и примарног напона U1''. Индукција B је пропорционална
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примарном напону, а величина струје магнетизовања је пропорционална јачини
магнетног поља.
I0'' N1 = H l

(2.11)

Па је грешка пропорционална разломку H / B или обрнуто пропорционална
магнетној пропустљивости µ. Грешка коју уноси струја празног хода је мала у
односу на грешку коју уноси струја оптерећења, па код измјене напона у одређеним
границама грешка мало зависи од величине напона напајања.
Укупна грешка празног хода лагано опада са фреквенцијом ако је незнатан утицај
капацитивних струја. То обично није тако код напонских трансформатора за високе
напоне. У њима се повећава секундарни напон са порастом фреквенције због
дјеловања капацитивних струја. Разлог је у томе што капацитивна струја расте
сразмјерно фреквенцији, а исто тако и расипна реактанса трансформатора.
Дакле, можемо рећи да напонски трансформатори
добро преносе више
фреквенције.
Горња граница зависи од њихове конструкције и износи од 500 до 5000 Hz . У томе
су неповољнији трансформатори за високе напоне због већег утицаја капацитивних
струја. Напонски трансформатори на 50 Hz добро преносе евентуална таласна
изобличења примарног напона. Али, они не преносе вјерно високофреквентне
прелазне појаве.

2.5. Ферорезонанса
У трофазним мрежама са изолованом неутралном тачком настају понекад у
индуктивним напонским трансформаторима са једном уземљеном стезаљком
снажне осцилације, које могу изазвати њихово оштећење због великог загријавања
или пренапона. Та појава се зове ферорезонанса и појављује се у извјесним
околностима код струјних кругова са кондензаторима и навојцима са жељезним
језгром. Ова појава се најбоље може приказати на примјеру серијског споја навојака
са жељезом и кондензатором (Слика 2.7.).

Слика2.7. Појава ферорезонансе

Слика 2.8. Зависност Ф од
тока струје
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На слици је приказан напон на навојцима UL, и напон на кондензатору UC у
зависности од њихове струје I. Ако се занемаре губици и чланови виших
хармоника, напон напајања U ће бити једнак разлици напона UL и UC, што је на
слици представљено кривом U’. Крива U приказује напон напајања без тих
занемаривања. При томе је U1 напон напајања у редовним радним условима. Ако се
тај напон добио када смо постепено подизали напон напајања, тећи ће кроз навојке
и кондензатор струја I1 којој одговара тачка 1 на кривој напона напајања U. Ако
претпоставимо да напон напајања порасте, достигне и мало премаши критични
износ Uk, струја напајања ће порасти од I2 на много већи износ I3. Уколико се затим
смањи напон напајања на почетни износ U1, струја I1 више неће тећи као прије, већ
много већа струја I4. И напони UL f и UC f на навојцима и кондензатору су много већи
него прије. Такво стање се може одржати јако дуго и узроковати да се навојци и
кондензатор превише загрију и да повећан напон узрокује њихов пробој.
Нелинеарна крива магнетизовања навојака са жељезом, који у засићеном стању има
и до хиљаду пута мању импедансу од оне када је незасићен, јако изобличује у
ферорезонанси струју круга и напоне на навојцима и кондензатор, те они знатно
одступају од синусног облика. Да би се добио увид у изобличења и објаснила
појава ферорезонансе, треба одредити таласни облик струје и напона. Криву
магнетизовања језгра ћемо представити са два правца, једним који је у ординатној
оси и други који је према апсцисној оси нагнут за мали угао α, приказано на Слици
2.8. Такође ће се привремено занемарити губици у струјном кругу. Према
карактеристици са претходне слике индуктивитет навојака је неизмјеран када је
његов ток мањи од Φk, па кондензатор задржава напон UC јер се не може празнити
dΦ
преко навојака. Напон UL = -N
индукован у навојцима држи равнотежу напону
dt
dΦ
кондензатора UC, или UC = N
па након интегрисања добијамо
dt

Φ = Φ0 +

UC
N

Ток у језгру линеарно расте са временом, па уз Φ0 = 0, након времеna t1 =

(2.12)

ΦkN
UC

постиже вриједност Φk.

2.6. Заштита мјерних трансформатора од
експлозије
Експлозија мјерног трансформатора је најтежи облик квара и као последицу
има:
- директан трошак замјене мјерних трансформатора
- директне трошкове замјене сусједне опреме оштећене у експлозији
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Такође, није риједак случај да овај тип квара узрокује индиректне штете услед
неиспоручене електричне енергије за вријеме отклањања његових последица, треба
узети у обзир и озљеде особља у електроенергетском постројењу.
Анализа двије међународне анкете организоване у оквиру међународне CIGRE
услед вишегодишње дискусије у радним скупинама IEC – a навела је да се додатно
теоријски и експериментално истражи феномен експлозије мјерних
трансформатора у погону. На основу анализе је утврђено да је око половице
оштећења мјерних трансформатора узроковано конструкцијском грешком. Код
индукованих напонских и комбинованих мјерних трансформатора пренапони су
много чешћи узрок квара од осталих врста мјерних трансформатора, а разлог је
највјероватније неједнака расподјела напона уздуж примарног намотаја
индукованог напонског трансформатора, без обзира да ли се ради о самосталној
јединици или саставном дијелу напонског трансформатора.
Велика већина кварова се временски споро развија и ту спадају сви они кварови
који нису откривени дјеловањем релејне заштите, али у ову групу кварова не
спадају они који су настали услед ферорезонансе и пренапона. Код трансформатора
са папирно – уљном изолацијом, кварови који се споро развијају имају за
последицу пораст притиска изолацијске текућине. Сензором за мјерење притиска
могуће је једноставно и доста јефтино спријечити експлозију.
Врста изолатора који се користи има пресудну улогу на ефекте унутрашњег лука.
Сматра се да су трансформатори са силиконским изолатором сигурни и поуздани
што се тиче експлозија у погону. Код мјерних трансформатора изолованих гасом
SF6 због сабијања гаса, правилним електричним и механичким димензионисањем
дијелова трансформатора могуће је избјећи експлозије у случајевима када лук
настаје у предјелу порцуланског изолатора. Код ових трансформатора је
карактеристично да код појаве лука у трансформатору обавезно долази до прснућа
заштитне направе под притиском и истицања гаса у атмосферу, што у многим
земљама представља озбиљан еколошки проблем.
Па се умјесто директних испитивања на дјеловање унутрашњег лука предлаже
нови начин повећања поузданости мјерних трансформатора у погону и указује се на
то да се поузданост главне изолације може објективно потврдити у фабрици
специјалним, типским и рутинским испитивањима. Остају проблеми везани уз
кварове намотаја, њихова оштећења због кратких спојева, продора влаге,
транспорта и слично.
Ови кварови споро генеришу гасове који резултују порастом притиска. Опремањем
трансформатора сензором или сличним уређајем за индикацију пораста притиска
уља, могло би се на вријеме спријечити скоро 90 [%] озбиљних хаварија мјерних
трансформатора.

15

3. ПРЕГЛЕД КОНСТРУКТИВНИХ РЈЕШЕЊА
НАПОНСКИХ ТРАНСФОРМАТОРА
Намотаји мјерних трансформатора најчешће су од бакарне жице извучене од
електролитског бакра коме је чистоћа најмање 99,9 % .
Бакарне жице округлог пресјека су изоловане лаком на бази синтетичких смола.
Осим лакираних жица употребљавају се жице са једним слојем предива од свиле.
Оваква изолација се користи када се мора постићи мала капацитивност намотаја, да
би се могао употријебити за високе фреквенције.
Према врсти употребљене изолације између намотаја разликују се:
- суви до 145 KV
- малоуљни за све напоне
- уљни
- са гасом SF6
Према извођењу разликују се два основна типа напонских трансформатора:
- двополно изоловани напонски трансформатори: називни примарни напон једнак
линијском напону мреже (нпр. 110 kV)
- једнополно изоловани напонски трансформатори: називни примарни напон једнак
фазном напону мреже (110 / √3)
За напоне до 3 KV користе се суви напонски трансформатори, а за напоне до 35 KV
се користе малоуљни.
За унутрашњу монтажу, за напоне до 35 KV користе се напонски трансформатори са
изолацијом од вјештачких смола.
За средње напоне, до 35 KV употребљавају се једнополни или двополни изоловани
суви (изолатор је епоксидна смола) или малоуљни напонски мјерни
трансформатори.
За високе напоне од 110 KV и више, напонски трансформатори се израђују
искључиво као једнополно изоловани, јер је за ове напоне много јефтиније
употријебити три једнополно изолована трансформатора него два двополно
изолована трансформатора.
У оклопљеним постројењима која су изолована гасом SF6 употребљавају се
напонски трансформатори са гасом SF6 под притиском од неколико бара.

3.1. Обиљежавање крајева и уземљење
Крајеви двополно изолованих једнофазних трансформатора се на примарној
страни обиљежавају са U и V, а на секундарној страни са u и v. Крајеви једнополно
изолованих напонских трансформатора на примарној страни се обиљежавају са U и
X, а на секундарној страни су u и x, тако да су прикључци X и x уземљени.
Трофазни напонски трансформатори се на примарној страни обиљежавају са U, V и
W, а на секундарној стрanи са u, v и w.
Такође, слова u, v и w означавају потпуно изоловане прикључке, а слово X означава
прикључак за уземљење чији је ниво изолације нижи него на осталим
прикључцима.
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Словимa e и n се означавају прикључци намотаја намјењеног спајању у отворени
троугао.
Примарни намотај се по правилу прикључује преко високонапонских осигурача,
ако је напонски трансформатор спојен на сабирнице. Секундарни водови се увијек
осигуравају, изузев оних који су уземљени.
У погону, напонски трансформатори могу радити неоптерећени или оптерећени,
али се не смију, за разлику од струјних трансформатора, никада кратко спојити, јер
намотај може да прегори. Из тог разлога се секундарни намотаји напонских
трансформатора увијек осигуравају. Једна стезаљка секундарног намотаја се мора
уземљити и обично је то стезаљка v. То се чини ради заштите погонског особља од
евентуалног пробоја између намотаја високог и намотаја ниског напона. Напонски
трансформатори се могу уземљити и преко нулте тачке на секундарној страни. При
уземљењу секундарне стране напонских трансформатора мора се водити рачуна да
оно буде изведено на исти начин код свих напонских трансформатора у постројењу
(Слика 3.1) .

Слика 3.1. Означавање стезаљки напонских трансформатора
a) двополно изоловани једнофазни напонски трансформатор са једним
секундарним намотајем; б) једнополно изоловани једнофазни
напонски трансформатор са једним секундарним намотајем; в)
једнофазни напонски трансформатор са једним секундарним
намотајем и више одвајака;
г) једнофазни напонски трансформатор са два секундарна намотаја и
више одвојака д) једнофазни напонски трансформатор са два
секундарна намотаја и више одвојака; ђ) једнополно изоловани
једнофазни напонски трансформатор са намотајем за отворени
троугао; е) трофазни напонски трансформатор са намотајем у
отворени троугао
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3.2. Једнополно и двополно изоловани напонски
трансформатори
Код једнополно изолованих напонских трансформатора један крај примарног
намотаја је предвиђен за уземљење (Слика 3.2.).

U1
3

/

100
3

V

Слика 3.2. Једнополно изоловани напонски трансформатор назначеног напона
35 КV
Према слици могу се мјерити и линијски и фазни напони.
Могу се користити за мјерење у трофазном систему сами или у спрези са другим
напонским трансформаторима.
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U1
3

/

100
3

V

Слика 3.2. Спрега једнополно изолованих напонских трансформатора
Спрега једнополно изолованих напонских трансформатора се може користити и за
мјерење напона неутралне тачке при чему је потребан и намотај који се везује у
отворени троугао. Шема спреге је дата на Слици 3.3.

Слика 3.3. Три једнополно изолована напонска трансформатора са
намотајем везаним у отворени троугао
На крајевима троугла напон је пропорционалан напону неутралне тачке. Да би се
могли користити волтметри са подручјем мјерења до 100 V, односно 200 V, однос
трансформације таквог напонског трансформатора треба да буде:
U 1n 100 100
/
/
V/V/V
3
3 3

односно

U 1n 200 200
/
/
V/V/V
3
3 3
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Ако не постоји намотај везан у троугао, мјерење напона неутралне тачке се обавља
употребом помоћног напонског трансформатора чија је шема везе дата на следећој
Слици 3.2.4.

Слика 3.4. Шема везе помоћног напонског трансформатора за мјерење напона
неутралне тачке за случај када не постоји намотај везан у отворени
троугао на главном напонском трансформатору
Три једнополна изолована напонска трансформатора спрегнута у звијезду служе за
опште сврхе. Овај спрег тачно трансформише све напоне трофазног система.
Звјездиште на страни горњег напона мора се уземљити. Помоћу тог споја се могу
измјерити сва три линијска напона URT, USR, UTS, као и поједини фазни напони.
У нормалном стању, напонски трансформатор ради са индукцијом 0,7 – 0,8. Ако
дође до земљоспоја проводника S, тада је примарни намотај средњег напонског
трансформатора кратко спојен, док се напони на оба спољна трансформатора
повећавају за 3 .
Између секундарних стезаљки (u) прикључују се мјерни инструменти и апарати
прављени за линијски напон, као што су волтметар, мјерна фреквенција, ватметар и
двосистемско бројило, релеји и друго.
Између секундарних стезаљки (u) и звјездишта (x) прикључује се волтметар, релеј
за дојаву земљоспоја, тросистемски ватметар и тросистемско бројило.
Код двополно изолованих напонских трансформатора сви дијелови примарног
намотаја, укључујући и прикључке су изоловани од земље на ниво који одговара
његовом назначеном степену изолације (Слика 3.5.).
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Слика 3.5. Двополно изоловани напонски трансформатор назначеног напона
35 kV
Могу се користити за мјерење у трофазном систему, сами или у спрези са другим
напонским трансформатором.

Слика 3.6. Спрега двополно изолованих напонских трансформатора
Према овој шеми могу се мјерити само линијски напони.
Једнофазни двополно изоловани напонски трансформатори служе за прикључак
волтметра, мјерача фреквенције, синхроноскопа, неких врста релеја итд.
Примјењује се увијек када је довољно једнофазно напајање апарата и уређаја, без
обзира на збивања у случају земљоспоја.
Двополно изоловани напонски трансформатор у споју V се најчешће користи када
се мјери више напона, сва три фазна или линијска напона. Спојем у V се напајају
трофазни ватметри и бројила. У случају земљоспоја мјерење снаге је исправно,
само ако је у земљоспоју средњи проводник S. Ако је у земљоспоју један од друга
два проводника (R или T) резултати мјерења су премали или превисоки.
Једнополно изоловани напонски трансформатори се не могу спојити у спој V јер би
тада један проводник високонапонске мреже био круто уземљен.
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3.3. Епоксидни напонски трансформатори
У трансформаторима за расклопна постројења до 35 kV се користе као изолација
епоксидне смоле. Оне механички повезују и електрички изолују поједине дијелове
трансформатора, стварајући његову унутрашњу и спољашњу изолацију. Зависно од
врсте смоле, стврдњавање настаје при температурама од собне па до 200 [ºC].
Имају одлична електрична својства и мали температурни коефицијент истезања
(Слика 3.9.)
Епоксидне смоле незнатно упијају воду, отпорне су према гљивицама, бактеријама,
па задовољавају и у тропским условима. Слабо су отпорни на ултравиолетне зраке,
па се за спољну монтажу одљевци од таквих смола морају заштитити
порцeланским изолатором.

Слика 3.9. Епоксидни двополно изоловани напонски трансформатор за назначене
напоне од 3 до 20 kV
1 – језгро; 2 – секундарни намотај; 3 – примарни намотај; 4 – изолација
од епоксидне смоле; 5 – прикључци U и V примарног намотаја;
6 – прикључци секундарног намотаја
На слици 3.9. је приказан двополно изоловани епоксидни напонски трансформатор
код којег је цијели примарни намотај заливен епоксидном смолом, а висина му
зависи од назначеног примарног напона.
У Енергоинвесту – Расклопна опрема се производе Напонски мјерни
трансформатори са сувом изолацијом унутрашње монтаже тип NTU 12, 12 (24),
24, 38 као на Слици 3.10.
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Слика 3.10. Напонски мјерни трансформатор са сувом изолацијом
унутрашње монтаже тип NTU
Напонски трансформатор NTU се употребљава за одвајање мјерних и заштитних
уређаја од високог напона и трансформацију мјерних напона на износ прилагођен
мјерним и заштитним уређајима.
Активни дио трансформатора је заливен синтетичком смолом. Одговарајућом
конструкцијом високонапонског намотаја уз примјену савремених изолационих
материјала, постигнута је велика диелектрична чврстоћа трансформатора и
механичка издржљивост. Према начину конструкције постоје двије варијанте овог
типа трансформатора. У једној, примарни крај је изведен унутар простора
предвиђеног за уградњу одговарајућег осигурача. У другој се врши директно
прикључење на високи напон без осигурача.
Трансформатори типа NTU раде се на захтјев и као преспојиви тако што се
секундарни намотај изводи са отцјепима, па се трансформатор може користити за
два преносна односа.
На нижем преносном односу трансформатор има скоро четири пута мању снагу за
исту класу тачности, па о томе треба водити рачуна код избора трансформатора.
Напонски трансформатор једнополне конструкције може да има намотај за спрегу у
отворени троугао, назначеног напона 100 / 3 V. Омски отпор у колу намотаја
отвореног троугла код три једнополно изолована напонска трансформатора везана у
звијезду у мрежама са изолованом неутралном тачком онемогућава појаву и
одржавање ферорезонантних појава које могу настати у прелазним режимима рада
мреже.
Минимална вриједност уграђеног отпора у кругу намотаја за отворени троугао је 36
Ω, код трансформатора чија је називна трајна струја 3 А односно 18 Ω, уз називну
трајну струју 6 A.
Зависно од дужине рада кабловске мреже и вриједности капацитета бира се
вриједност отпора, односно трајне подносиве струје у кругу намотаја за спој у
отворени троугао, која не може прећи вриједност називне трајне струје (3 или 6) A.
Мања вриједност отпора ефикасније пригушује ферорезонантне осцилације.
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3.4. Уљни напонски трансформатори
Намотаји мјерних трансформатора за врло високе називне напоне изолују се
папиром импрегнисаним уљем (трансформаторским или кондензаторским).
Комбинацијом папира и уља добија се средство изузетне диелектричне чврстоће.
Због неповољног дјеловања влаге на изолациона својства трансформатора који је
изолован папиром импрегнисаним уљем, мора се у завршној фази израде, што је
могуће боље осушити његова изолација. Мјерећи фактор губитака tg δ
(диелектричних) провјерава се стање изолације трансформатора.
Уљни мјерни трансформатори се херметички затварају, а дилатација уља се због
промјене његове температуре која изазива промјену запремине уља и до 80 %
омогућава углавном на три начина: гасним јастуком, металном и гуменом
мембраном.
За високе и врло високе напоне уљни напонски трансформатори се раде са
отвореним и затвореним језгром. Када се употребљавају отворена језгра смањују се
димензије трансформатора и поједностављује изолација. Отворено језгро узрокује
нешто већу струју магнећења. Грешка коју узрокује пад напона због повећане
струје магнећења може се уклонити одговарајућим компензујућим спојевима. При
врло високим називним напонима трансформатори се спајају у каскаду.
У Енергоинвесту – Расклопна опрема се производе Напонски мјерни
трансформатори спољне монтаже за највиши напон опреме 24 KV – 38 KV тип
NT и UH као на Слици 3.11.
Ови трансформатори имају двије изведбе: NT 1 – 24 једнополно изоловани;
UH 6 – 14 B једнополно изоловани; UH 7 – 14 B једнополно изоловани; NT 2 – 24
двополно изоловани; UH 7 – 25 двополно изоловани.
Ови трансформатори су предвиђени за вањску монтажу у енергетским и разводним
постројењима. Примјењују се за мјерење високих напона и напајање напонских
кругова мјерних и заштитиних уређаја.
Трансформатори типа NT 1 – 24, UH 6 – 14 B и UH 7 – 14 B су намјењени за
прикључак између фазе и земље, a NT 2 – 24 и UH 7 – 25 за прикључак између фаза.

Слика 3.11. Напонски мјерни трансформатори спољне монтаже тип NT и
UH
Активни дио трансформатора је потопљен у херметички затворен округли или
правоугаони суд са уљем. Цијела конструкција је заварена и непропусна. Суд је
24

потпуно испуњен уљем. Примарни намотај је вишеслојно цилиндрично намотан
тако да је обезбјеђена повољна расподјела радијалног или аксијалног електричног
поља, па отуда велика издржљивост на пренапоне индустријске учестаности као и
на ударне пренапоне.
Специјално обликованим намотајем високог напона, као и брижљивим поступком
сушења и имрегнације постигнута је велика електрична чврстоћа уз мале
диелектричне губитке.
Магнетно језгро је класичног типа израђено од квалитетних магнетних лимова са
врло малим губицима.
Трансформатори могу имати намотај за отворени троугао (називни напон 100 / 3
или 110 / 3).
Њихове основне одлике су: мали диелектрични губици, велика издржљивост на
пренапоне и могућност монтаже у свим положајима.
У Енергоинвесту се такође производе и Индуктивни напонски мјерни
трансформатори вањске монтаже за највиши напон опреме 72,5 kV – 170 kV тип
UH као на Слици 3.12.

Слика 3.12. Индуктивни напонски мјерни трансформатори
вањске монтаже тип UH
Овај тип трансформатора осим минералног трансформаторског уља као
изолационог средства обухвата као основне конструктивне елементе метални казан
са магнетним колом и намотајима високог и ниског напона и уљно – папирном
изолацијом, порцелански изолатор и метални поклопац са дилетационом
мембраном, који представља главу трансформатора.
Казан у који се смјешта и учвршћује активни дио трансформатора, магнетно коло са
примарним и секундарним намотајима и изолационим екранима, као и поклопац
казана, израђени су од ваљаног челичног лима. Намотаји трансформатора су
вишеслојни цилиндрични. За међуслојну изолацију се користи кабловски папир, а
цјелокупна изолација је конструисана и обликована тако да се добије равномјерна
расподјела напона дуж намотаја како у прелазном процесу, тако и у нормалном
радном режиму.
Магнетно коло језграстог типа се израђује од висококвалитетног хладно ваљаног
лима са орјентисаном кристалном структуром. Порцелански изолатор је обично
смеђе глазиран, димензионисан и обликован тако да задовољи и најтеже погонске
услове са изразито загађеном атмосфером, штити активни дио трансформатора и
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служи за провођење високонапонског извода до главног примарног прикључка на
глави трансформатора. Поклопац трансформатора је израђен од челичног лима. У
поклопац се уграђује специјална дилетациона мембрана која са њим представља
главу трансформатора. Због погодно обликоване мембране од гумираног платна или
еластичног метала, остварује се компензација варијације запремине уља без
битнијег повећања притиска у трансформатору.
Потпуно заптивање трансформатора остварено је примјеном посебних заптивача
уграђених на спојним мјестима изолатора са поклопцем казана и поклопцем
трансформатора, који су стегнути помоћу система стопица од неоксидирајућег
материјала и челичних вруће цинчаних прстенова.
У Енергоинвесту се још производе и спрежни кондензатори као на Слици 3.13.
Спрежни кондензатори се по својој конструктивној изведби не разликују битније од
капацитивних дјелитеља примјењених у мјерним капацитивним напонским
трансформаторима.
Разлика је само у томе што је избачен међуизвод јер је непотребан, и што је
проширен низ назначених капацитета.

Слика 3.13. Спрежни кондензатори 72,5 – 525 kV
тип SK
Спрежни кондензатори по својој конструктивној изведби су предвиђени за
постојућу монтажу, а на носеће конструкције се причвршћују преко доњег дијела.
Активни дио спрежног кондензатора, који се састоји од низа редно везаних
кондензаторских елемената, смјештен је у један порцелански изолатор заптивно
заворен са доње стране металним дијелом а са горње стране спојном прирубницом
и дилатационом мембраном.
На спојној прирубници налази се плоча са четири рупе која служи за ношење и
учвршћење ВФ запречног филтера, на којој је могућа изведба вертикалног или
хоризонталног високонапонског прикључка. За напоне од 275 kV и више активни
дио спрежног кондензатора се смјешта у два одвојена порцеланска изолатора
монтирана један изнад другог и електрички међусобно везана.
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Кондензаторски елементи су обрађени посебним технолошким поступком,
потопљени у изолационо минерално уље у изолатору, које је претходно посебним
поступком осушено.
Захваљујући систему заптивања и прмјени дилетационе мембране која служи за
компензацију варијације запремине уља настала због варијације температуре
околине остварено је потпуно одвајање уља и изолације од вањске атмосфере и
спријечено њихово старење.
У систему ВФ веза високонапонски кондензатор је постао стандардни спрежни
уређај. Предвиђени су за везе између фазе и земље и за назначене учестаности 50
или 60 Hz, те за учестаности ВФ система веза од 40 до 500 kHz, као и за
температурне категорије од – 40 до + 40 [° C].
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3.5. Напонски трансформатори изоловани
сумпорним хексафлоридом (SF6 гас)
За израду високонапонских мјерних трансформатора, посебно оних за металом
оклопљена постројења, у којима су изолација посебни гасови под притиском,
најчешће сумпорни хексафлуорид (SF6 гас) сам или у комбинацији са другим
изолационим материјалима.
Од таквих гасова се захтјева висока диелектрична чврстоћа, велика хемијска
стабилност, велика топлотна проводност, незапаљивост, добро гашење лука,
неотровност и ниска цијена. SF6 је безбојан гас и без мириса. Изолација од SF6 гаса
је подложна дјеловању короне па долази до разлагања гаса, посебна пажња се
обраћа на факторе који утичу на појаву короне.
Испитивања су показала да при атмосферском притиску SF6 достиже висок
пробојни напон индустријске учестаности.
У индустријским мјерним трансформаторима за изолацију између слојева и
намотаја служи SF6 гас у комбинацији са крутим изолационим материјалима. То су
углавном фолије од синтетичких материјала као што су: полипропилен, полиетилен
и други.
Изолујући напонске трансформаторе синтетичким фолијама у гасу SF6 смањује се
трајање технолошког процеса јер не треба дуго сушити изолацију нити скроз
истиснути зрак, јер зрак не смањује диелектричну чврстоћу изолације, а у папиру
импрегнисаним уљем изазивају појаву парцијалних пражњења.
При напонима до 170 kV високонапонски намотај је заливен епоксидном смолом, а
за изолацију према металном кућишту служи SF6 .
Слојеви високонапонских намотаја на нижем потенцијалу намотани су ближе језгру
и на крајевима имају електростатички оклоп да би се побољшала расподјела
електричног поља. Доста често се користи намотај са трапезним пресјеком.
У Енергоинвесту - Расклопна опрема се производе Напонски мјерни
трансформатори вањске монтаже у SF6 техници за највиси напон опремe
123 / 145 KV тип VTE као на Слици 3.14.

Слика 3.14. Напонски мјерни трансформатор вањске монтаже у SF6 изолацији
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Напонски трансформатори типа VTE се употребљавају за одвајање мјерних и
заштитних уређаја од високог напона и трансформацију мјерних напона на ниво
прилагођен мјерним и заштитним уређајима.
Нова генерација напонских трансформатора у SF6 техници тип VTE је резултат
сопственог развоја, сопствене технологије и дугогодишњег искуства у области
производње SF6 изолованих мјерних трансформатора. Основне карактеристике овог
типа напонских трансформатора су да користе SF6 гас као основну изолацију,
порцелан или композитни материјал као вањску изолацију, синтетичке фолије као
међуслојну изолацију. Постојe електроде за диктирање потенцијала на
високонапонском намотају . Магнетно језгро је екранизовано. Димензије и тежина
апарата су драстично смањене, нема експлозије нити старења изолације, одржавање
је сведено на минимум, годишњи губитак гаса је до 0,5 [%], а контрола изолације се
врши преко контроле притиска (on – line monitoring).

3.6. Капацитивни напонски трансформатор
С обзиром да је дипломски рад базиран на испитивањима капацитивних
напонских трансформатора, потребно је детаљно описати и посебну пажњу
посветити овој врсти трансформатора.
Капацитивни напонски трансформатори (скраћено КНТ) спадају у групу уљних
напонских трансформатора и намјењени су да редукују, односно трансформишу и
да што вјерније и тачније пресликају високе и врло високе напоне мреже у циљу
њиховог безопасног мјерења и напајања напонских кругова ватметра, бројила
електричне енергије, заштитних и индукционих инструмената, релеја и уређаја
аутоматске регулације како у нормалним, тако и у поремећеним радним условима
мреже.
Капацитивни напонски трансформатор се састоји од капацитивног дјелитеља
напона и напонског трансформатора са пригушницом која скупа са осталим
уграђеним елементима зовемо електромагнетном јединицом, мјерном групом или
индуктивним дијелом капацитивног напонског трансформатора, конструисаних и
међусобно спојених тако да је секундарни напон електромагнетне јединице
сразмјеран примарном напону и приближно са њим у фази ( Слика 3.18.).
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Слика 3.18. Капацитивни напонски трансформатор
Еквивалентна шема капацитивног напонског трансформатора је приказана на
Слици 3.19. гдје су активне отпорности намотаја и импеданса магнетизовања
индуктивног напонског трансформатора занемарене.

Слика 3.19. Еквивалентна шема капацитивног напонског трансформатора
L = Lp + LNT

(3.1)

Lp – индуктивност ВФ – пригушнице
LNT – индуктивност расипања индуктивног напонског трансформатора
Величине LNT, U 2 и Z ' су сведене на напонски ниво U C 2 .
Однос напона U 1 и U 2 су дати:
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U1
C 
ωL  C 
1 
= 1 + 2 1 + j ' 1 + 1  − j

U2
C1 
Z  C2 
ωC 2 Z ' 

(3.2)

Да би однос напона зависио од вриједности C1 и C2 мора важити:

ωL  C1 
1
1 +
 −
=0
Z '  C 2  ωC 2 Z '

⇒

L=

1

ω ( C1 + C 2 )
2

(3.3)

Уколико је испуњен услов (3.3.) напон U 2 не зависи од Z ' јер је остварена потпуна
компензација пада напона на капацитету C1 услед струја оптерећења
трансформатора.
Пошто индуктивни напонски трансформатор има активне отпорности намотаја
различите од нуле и импедансу магнетизовања коначне вриједности, немогуће је
постићи потпуну компензацију у свим режимима. Ако се код компензованог KНТ
деси кратак спој на секундарној страни, на C2 се јављају врло високи напони. Да би
се спријечила оштећења у секундарно коло индуктивног напонског трансформатора
се постављају топљиви осигурачи.
KНТ – ови су осјетљиви на промјене учестаности, јер при промјени учестаности
услов ( 3.3) није испуњен. Према прописима, референтни опсег фреквенција је
(0,99 – 1,01) fn, fn = 50 Hz за трансформаторе за мјерење и (0,96 – 1,02) fn за
трансформаторе за заштиту.
Стандардне класе тачности за KNT су:
- за мјерењe: 0,2 – 0,5 – 1,0 – 3,0
- за заштиту: 3P и 6P шема КНТ– а је
Принципијелна шема капацитивног напонског трансформатора и његова
еквивалентна шема су дате на Сликама 3.20. и 3.21.

Слика 3.20. Принципијелна електрична
шема КНТ

Слика 3.21. Еквивалентна шема
КНТ
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На Слици 3.20. ознаке су следеће:
C1 – кондензатор високог напона, C2 – кондензатор међунапона, Lu – пригушница
усклађења, Zb – импеданса оптерећења, Zp – импеданса за пригушење
ферорезонансе. На слици 3.21. еквивалентни капацитет је:
K 2 cCn
Ce = C 1 + C 2 =
(3.4)
Kc −1
гдје је:
Cn - називни капацитет
Kc – преносни однос капацитивног дјелитеља
KT – преносни однос међутрансформатора Т
L – збир индуктивности Lu и расипних индуктивности међутрансформатора Т
R – збир отпора пригушнице и међутрансформатора Т
Примјеном Тевенен-ове теореме на међунапонски дио капацитивног дјелитеља,
напонског међутрансформатора Т и кориштењем класичне шеме, сведене на његову
високонапонску страну, уз оправдано занемаривање његове импедансе магнећења,
добива се еквивалентна шема КНТ - a дата на Слици 3.21.
Напонска и угаона грешка КНТ - а оптерећеног снагом P, чији је фактор снаге cos ϕ
, дате су класичним формулама респективно:



1 
 sin ϕ  , [ % ]
 R cos ϕ +  Lω −
C eω 





P 
1 
 cos ϕ  , [ min ]
g δ = 3440 2  R sin ϕ −  Lω −
C eω 
U 1



g u = - 100

P
U 21

(3.5)
(3.6)

Ове грешке су подложне промјенама због варијација и учестаности и њихове
промјене су дате следећим обједињеним изразима:
Δ g у = - 100

P sin ϕ  ∆f ∆C e 
2
, [ % ]
+
C e 
U 21C eω  f

(3.7)

Δ g δ = - 3440

P cos ϕ  ∆f ∆C e 
2
 , [ min ]
+
C e 
U 21C e ω  f

(3.8)

Збир главних, (3.5) и (3.6) и ових додатних грешака мора бити у границама
декларисане класе тачности капацитивних напонских трансформатора.
Из претходних израза се види да ће величина грешака и њихових промјена услед
варијација темпераруре и учестаности бити мања што је величина U21 Ce већа.
Одавде се види и пут како редуковати димензије главних елемената
електромагнетне јединице уколико се смањи снага P или повећа еквивалентни
капацитет Ce капацитивног дјелитеља.
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Капацитивни дјелитељ се састоји од низа серијски спојених кондензатора са
папирном изолацијом у уљу или микс диелектриком смјештених у порцуланском
или композитном изолатору. Шема капацитивног дјелитеља напона је приказана на
Слици 3.22.

Слика 3.22. Шема капацитицног дјелитеља напона
а) неоптерећен; б) оптерећен
По конструкцији, капацитивни трансформатори су кондензатори смјештени у
проводни изолатор и спојени на ред. Неколико ових кондензатора представља
високонапонски дио C1, а мањи број кондензатора представља нисконапонску грану
C2 на коју је прикључен заштитни уређај или волтметар. Углавном се за овакве
трансформаторе користе електростатички или цијевни волтметри због веома велике
унутрашње импедансе.
Због тога је струја која протиче кроз волтметар практично занемарљива, па важи
једначина:
C U 1 = C2 U c2

(3.8)

Пошто је ефективна вриједност капацитивности једнака редној вези кондензатора:
C = C1

C2
C1 + C 2

(3.9)

добија се:

C1C 2
U 1 = C2U c2
C1 + C 2

(3.10)

односно, однос трансформације је:
mc =

U1
C
= 1+ 2
U c2
C1

(3.11)
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Из овога се види да је однос трансформације практично једнак односу
капацитивности нисконапонског и високонапонског дијела трансформатора. Да би
се ограничила потрошња прикљученог уређаја који се везује на трансформатор у
пракси се на ред са инструментом везује калем.
mc =

U1
C
= 1+ 2
U c2
C1


1 
1 +

jωC 2 Z 


ω = 2π f

(3.12)
(3.13)

Из формуле се види да однос трансформације оптерећеног капацитивног дјелитеља
напона зависи од импедансе прикључених потрошача и учестаности. Да би се
комплексни члан начинио довољно малим потребно је да капацитивност C2 и
импеданса Z потрошача буду велике. Вриједност импедансе Z је ограничена
снагом уређаја који се прикључују на капацитивни дјелитељ. За стандардне
вриједности назначених секундарних напона и назначених снага, да би се
обезбједила потребна тачност капацитивности, C1 и C2 би требале да имају толике
вриједности да би снага дјелитеља износила око 100 kVA што је непрактично и
неекономично. Због тога се користе КНТ - ови чија је принципијелна шема дата на
Слици 3.23.

Слика 3.23. Капацитивни напонски трансформатор
U – високонапонски прикључак; X – прикључак за уземљење; u, x, n, e –
секундарни прикључци; 1 – високонапонска капацитивност; 2 – средњенапонска
капацитивност; 3 – укупна капацитивност трансформатора (2000 – 9000 pF)
(мјеродавно за избор ВФ – пригушнице); 4 – НФ пригушница; 5 – индуктивни
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напонски трансформатор; 6 – коло за пригушење ферорезонантних појава;
7 – прикључак за ВФ – уређај; 8 – извод за уземљење; 9 – варничар
Трансформатор је херметички затворен под константним притиском што се постиже
уз помоћ металног јастука у глави трансформатора. Ти јастуци су тако
димензионисани да готово без промјене притиска омогућавају промјену запремине
уља која настаје због промјене температуре околине.
У изведбама за назначене напоне више од 220 kV обично су због лакшег транспорта
кондензатори смјештени у два или више порцeланских изолатора који се састављају
на мјесту уградње. Након склапања се једноставним захватом успоставља уљна
веза између дијелова који су за вријеме транспорта били одвојени.
Због тога је довољан метални јастук само у глави горњег изолатора, а уједно је тиме
осигурана једноличнија температура свих кондензатора.
Електромагнетна јединица је обично у металном котлу на дну трансформатора.
Изведба и цијена индуктивног дијела не зависи од назначеног напона
трансформатора, а цијена капацитивног дјелитеља исте тачности је углавном
сразмјерна назначеном напону. Па употреба капацитивних напонских
трансформатора више задовољава при високим назначеним напонима, вишим од
110 kV.
Нови IEC стандард прописује шест класа КНТ - ова за заштиту по питању брзине
одзива и тачности. Док се према раније важећем стандарду захтјевало да грешка
одзива у прелазном процесу након једне периоде (20 ms) буде мања или једнака од
10 [%], што у новом пропису одговара најслабијим класама 3PT1 и 6PT1, сада се
према најстрожијим класамa 3PT3 и 6PT3 тражи да ова грешка буде мања или
једнака од 2 [%]. Да би се задовољио овакав захтјев у погледу квалитета одзива
КNT - а, новим IEC прописом је одређено да је у овом случају примјена посебног
пригушног уређаја била неминовна.
Величина еквивалентног капацитета и оптерећења са својим фактором снаге,
тренутак појаве одступања (у минимуму или максимуму напона) и тип
примјењеног пригушног уређаја, су параметри који утичу на величину амплитуде
заосталог напона у прелазном процесу.
Од три могућа типа пригушних уређаја, чисто отпорнички R, филтерски RLC и RL,
овај последњи тип, дакле редна веза пригушнице и пригушног отпора изазива
прелазни режим са најмањом амплитудом, односно грешком.
Капацитивни напонск трансформатори служе и за спрезање високофреквентне
опреме (ВФ) на мрежу високог напона, дакле, они служе за пренос сигнала
високофреквенцијске телефоније, које лако пропуштају кондензатори капацитивног
дјелитеља, а истовремено телефонске уређаје изолују од високог напона. (Слика
3.24.).
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Слика 3.24. Шема употребе капацитивног напонског трансформатора у
високофреквенцијској телефонији
То су апарати који се у погледу својих основних карактеристика, уградње и
прикључења на високонапонску мрежу између фазе и земље сматрају
високонапонском опремом.
Уз своју основну намјену они истовремено врше и веома важну функцију
изоловања струјног круга високог напона од кругова ниског напона осигуравајући
тиме безбједност послуге и апарата.
На савјетовању Националног комитета Међународног савјета за велике електричне
мреже ’’JUKO CIGRE’’ одржаног у Врњачкој Бањи 2007 године међу великим
бројем учесника свој рад под називом ’’Анализа примјеном рачунара у
пројектовању капацитивних напонских трансформатора’’ представио је Кончар –
Мјерни трансформатори.
У кратким цртама ће бити објашњено до каквих се закључака дошло у овом
научном раду: ’’Да би се произвео један КНТ, поуздан и економичан уређај унутар
постројења за који у принципу није потребно одржавање, потребно је имати добро
организован процес пројектовања са одговарајућим програмским алатима који то
омогућавају.
Посебно је потребно обратити пажњу на двије врсте прорачуна:
1) Прорачун напонске и фазне погрешке (стационарно стање уз кориштење фазора)
2) Прорачун отпорности на појаву ферорезонансе и прорачун прелазних стања
Алати који се користе за ове прорачуне су C++ кориснички програмски пакет,
специјални ЕМТP програмски пакет за прорачун прелазних појава и ’’M Trafo’’ за
прорачун класе тачности који је развијен на темељу алгоритама за прорачун
напонске и фазне грешке КНТ - а, а израђен је у програмском језику C++, уз помоћ
програмског алата MS Visual Studio.
Понашање капацитивних напонских трансформатора у прелазним стањима
специфично је и различито од понашања индуктивних напонских трансформатора.
Због постојања нелинеарних индуктивитета (пригушница и међутрансформатор са
жељезним језгром) и капацитета, сам КНТ може побуђен прелазном појавом,
креирати ферорезонантне осцилације унутар својих компонената.
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Да би правилно дјеловали заштитни уређаји у прелазним режимима рада мреже,
потребно је да их напонски трансформатор опскрбљује вјерном сликом примарног
напона.
Разлог због ког се кренуло у развој оваквог програмског пакета је потреба за
убрзањем процјене параметара трансформатора потребних да се осигурају
специфични захтјеви корисника на класу тачности.
Када се упореде резултати прорачуна са резултатима добијених мјерењем на
произведеним трансформаторима долази се до закључка да су вриједности добијене
прорачуном помоћу програмског пакета ’’M Trafo’’ довољно тачне за његову
стварну намјену.
ATP-EMTP програм је из породице EMTP – Electromagnetic Transient Program.
Главни разлози употребе овог програма су могућност прорачуна нелинеарних
индуктивитета, те чињеница да EMTP обавља симулацију у временском домену,
чиме је посебно употребљив за приказивање таласних облика у прелазним
стањима. Користећи EMTP могуће је моделовати примарни и секундарни кратки
спој КНТ – а и тиме симулирати испитивања транзијентних карактеристика.
Упоређивањем вриједности добијених прорачуном са резултатима типских и
рутинских испитивања показује се врло добро слагање, чиме ови програмски
пакети постају моћан алат у одговарању захтјевима стандарда, али и специфичним
захтјевима купаца.’’
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4. ПОСТУПЦИ И ПРИМЈЕРИ ИСПИТИВАЊА
КАПАЦИТИВНИХ НАПОНСКИХ
ТРАНСФОРМАТОРА
Капацитвни напонски трансформатори који ће бити посебно објашњени у овом
дијелу дипломског рада и за које су вршена испитивања су ''Капацитивни напонски
трансформатори са микс диелектриком''.

4.1. Капацитивни напонски трансформатори са
микс диелектриком
Капацитивни напонски трансформатор са микс диелектриком се састоји од
капацитивног дјелитеља са микс диелектриком и електромагнетне јединице.
У Енергоинвесту – Расклопна опрема се производи Капацитивни напонски
трансформатори са микс диелектриком дат на Слици 5.1.

Слика 4.1. Капацитивни напонски трансформатор са микс диелектриком

4.1.1. Капацитивни дјелитељ са микс диелектриком
У групу енергетских кондензатора за поправку фактора снаге у мрежи при
индустријској учестаности, као и у електротермичким уређајима при учестаности
од неколико десетина килохерца, спадају капацитивни дјелитељи капацитивних
напонских трансформатора и спрежни кондензатор, те кондензатори за подужну
компензацију индуктивитета преносних далековода, као и кондензатори у
филтерима високог напона у систему преноса снаге једносмјерном струјом.
У нормалном раду, као и при честим краткотрајним пренапонима, папирно – уљна
изолација као диелектрик већине ових кондензатора ради при великим јачинама
електричног поља, које доста превазилазе јачине поља у било ком другом
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електричном уређају. Величина дисиповане активне снаге у папирно – уљној
изолацији ових кондензатора је већа, што су њихова реактивна снага и фактор
губитака tgδ већи, односно њихов диелектрик несавршенији при датој величини
напона и учестаности. Специфични губици снаге у енергетским кондензаторима
достизали су величину 1,5 – 2,5 W / kVAr и при оваквом нивоу губитака, услед
прегријавања долазило је до честих експлозија кондензаторских јединица. Сви
покушаји да се овај проблем ријеши побољшањем квалитета папира остали су
безуспјешни, па су даља истраживања усмјерена на изучавање комбинованог
диелектрика од кондензаторског папира и полипропиленске фолије или само од
полипропиленског филма. Ова истраживања су показала да се полипропиленска
фолија може користити у кондензаторима, сама или у комбинацији са папиром или
метализованим папиром – микс диелектрик. Полипропиленски филм је
компатибилан са уобичајеним импрегнантима као што су синтетичко или
минерално уље.
У Енергоинвесту – Расклопна опрема се се користи капацитивни дјелитељ као
основни дио капацитивног напонског трансформатора са следећим
карактеристикама и дат на Слици 5.2.

Слика 4.2 Капацитивни дјелитељ ЕНЕРГОИНВЕСТ - РАОП
Активни дио капацитивног дјелитеља напона садржи слог редно везаних
кондензаторских елемената израђених од висококвалитетног мијешаног
диелектрика и алуминијумске фолије импрегнисаних минералним или синтетичким
импрегнантом. Мијешани диелектрик (mix dielectric) је израђен од
полипропиленске фолије и квалитетног кондензаторског папира специјалним
технолошким поступком. Кондензаторски елементи са мијешаним диелектриком
температурног фактора капацитета око 0,02 [% / ºC] и фактора диелекричних
губитака мањег од 0,1 [%] обезбјеђују температурну и временску стабилност
капацитета, непромјењивост преносног односа капацитивног дјелитеља напона и
стабилност тачности капацитивног напонскг трансформатора за његов цијели
радни вијек.
Дилатациона мембрана врши компезацију промјене запремине импрегнанта и
постављена је изнад активног дијела унутрашњости изолатора капацитивног
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дјелитеља. Употребљени импрегнант не садржи еколошки штетне полихлорисане
бифениле (PCB).
Изолатор за капацитивни дјелитељ је израђен од висококвалитетног
електропорцелана са конфигурацијом ребара за специфичну клизну стазу од 25
[mm / kV] највишег напона опреме.
На захтјев се испоручују трансформатори са порцеланским изолатором специфичне
клизне стазе 31 [mm / kV] или са композитним изолатором захтјеване специфичне
клизне стазе.
Заптивачи отпорни на импрегнант и старење гарантују поуздано заптивање за
цијели радни вијек трансформатора.
Када су у питању карактеристике полипропиленске фолије, може се рећи следеће.
Диелектрична чврстоћа је веома висока. При једносмјерној струји већа или једнака
500 [V / µm], што омогућава реализацију кондензатора велике запреминске
снаге.Често се изражава у функцији или површине узорка (Слика 5.3.), или
запреминског учешћа полипропиленског филма у дебљини диелектрика (Слика
5.4.).

Слика 4.3.

Слика 4.4.

Нагиб ове функције у првом случају даје мјеру диелектричне чистоће
полипропиленског филма. Диелекрични губици су мали, tgδ је мањи од 2 × 10-3, што
омогућава израду кондензатора велике јединичне снаге, а то је немогуће извести са
папиром.
Примјер функционалне зависности tgδ од учешћа запремине (%) полипропиленског
филма је дат на Слици 5.5.
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Слика 4.5. Зависност tgδ од учешћа запремине полипропиленског
филма
Полипропиленска фолија се веома лоше импрегнише, да би се ово омогућило,
између слојева филма се убацује лист папира специфичне масе 1.0 или 1,1. Папир
има улогу ''фитиља'' који усисава импрегнант, импрегнишући диелекрик на тај
начин. Ако се полипропиленски филм користи сам, његова се површина са једне
или обје стране прави неравна, да би се омогућио пролаз импрегнанта између
слојева.
Технолошку операцију импрегнације треба вршити веома пажљиво.
Релативна диелектрична константа овог материјала је мала, од 2,2 до 2,4 и могло би
се рећи да није интересантан као диелектрик у кондензатору. Међутим, сам или у
комбинацији са листом папира (микс диелектрик) осигурава расподјелу напрезања
пропорционалну диелектричној чврстоћи појединих материјала.
Примјер функционалне зависности ε од учешћа запремине (%) полипропилена у
дебљини микс диелектрика дата је на Слици 5.6.

Слика 4.6. Зависност ε од учешћа запремине полипропилена у микс
диелектрику
Садржај пепела полипропилена је веома низак (неколико стотина p.p.m).
Друге механичко – термичке карактеристике су добре и омогућавају израду
квалитетних кондензатора од овог материјала.
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Веома је битна и величина температурног коефицијента капацитета Тк , и он за ову
врсту диелектрика има малу негативну вриједност, промјена капацитета (%) у
функцији од температуре дата је на Слици 5.7. за BIPROL II

Слика 4.7. Промјена капацитета у функцији од температуре
Полипропиленска фолија се производи у разним дебљинама (4 μm ÷ 20 μm) и
ширине од 100 mm до скоро 1000 mm.
Кориштењем микс диелектрика или самог полипропиленског филма наведених
особина добија се капацитивни дјелитељ напона за капацитивни напонски
трансформатор следећих карактеристика:
- користи се већи број кондензаторских елемената због њихове мање дебљине,
чиме се смањују радни градијенти на њима, а тиме и ниво парцијалних
пражњења;
- примјеном посебног поступка ’’пресавијања алуминијумске фолије’’
елиминишу се велике јачине електричног поља на њеним ивицама
(иновација Westinghouse-a), што повољно дјелује на смањење нивоа
парцијалних пражњења;
- са доста мањим дебљинама, обзиром на конструкцију елемента капацитета,
и површинама, добију се жељене величине капацитета капацитивног
дјелитеља у значајно редукованој запремини, а тиме и у димензијама и маси
комплетног капацитивног дјелитеља. Постоји још и резерва за добијање
много већих вриједности капацитета капацитивног дјелитеља и спрежног
кондензатора од оних минималних обзиром на захтјев ВФ опреме, што веома
повољно утиче на класу тачности, њену стабилност и на квалитет одзива
капацитивног напонског трансформатора у прелазном процесу;
промјена капацитета капацитивног дјелитеља због варијација температуре утиче
двојако на класу тачности КНТ :
1) због промјене преносног односа капацитивног дјелитеља
Kc =

Z
C1 + C 2
C
= 1 + 2 = 1 + c1
C1
C1
Z c2

(5.1)
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Одакле слиједи да ће се Kc мање мијењати због малих промјена C1 и C2,
што важи и за однос Zc1 и Zc2 као функције од tgδ1 и tgδ2 који су мали са
једне и са друге, јер се капацитети C1 и C2 налазе у истом изолатору.
1
2) Због нарушене усклађености (L ω ≠ 0)
C eω
Изолатор у који је смјештен активни дио капацитивног дјелитеља и са доста
смањеним унутрашњим пречником има на својим крајевима заливене прирубнице
од одговарајуће алуминијумске легуре и прописно је заптивен.
Због доста смањене количине импрегнанта смањена је и дилатациона метална
мембрана, уграђена у горњем дијелу изолатора, испод плоче са прикључком.
Као примјер се наводе два узорка капацитивног дјелитеља од микс диелектрика
назначених података:
Назив
Mjereњa

Број
узорака

Cn [pF]
Прије
Послије
1 min
1 min

tg [%]
U < Un

Un > U

Парцијална
пражњења [pC]
1,2 Um
1,2 Um/√3

1

8755

8762

0,055

0,06

5

1,5

2

8760

8759

0,06

0,055

4

1

4.1.2. Електромагнетна јединица
Електромагнетна јединица се састоји од напонског међутрансформатора Т,
компензационе пригушнице усклађења Lu и система за пригушење ферорезонансе
(који су већ приказани на Слици 3.20.) смјештених у алуминијски суд (казан),
херметички заптивен и напуњен минералним уљем под вакуумом. Употребљено
уље је веома отпорно на старење и не садржи еколошки штетне полихлорисане
бифениле (PCB).
На казану електромагнетне јединице се налази прикључак за спрежни филтер за
ВФ телефонију, секундарна прикључна кутија, показивач нивоа уља, вентил за
узимање узорака и вијак за уземљење. На казан се уграђује преклопка за
појединачно мјерење капацитета C1 и C2 на терену.
Антикорозивна заштита казана електромагнетне јединице извршена је врућим
поцинчавањем. Отпорност на атмосферске пренапоне, ефикасан систем за
пригушење ферорезонантних осцилација, систем заптивања и антикорозивна
заштита гарантују дуг радни вијек трансформатора и минимално одржавање.
У односу на ранију изведбу, кутија секундарних прикључака ће имати могућност
опционе уградње: осигурача са дојавом прегорјевања, микропрекидача, увођења у
кутију крајева намотаја за корекцију преносног односа међутрансформатора Т и
доземног краја капацитивног дјелитеља за везу са масом односно прикључење ВФ
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опреме. Предвиђа се и простор за уградњу дренажне пригушнице, евентуално са
елементом за ограничење напона и другим припадним дијеловима.
Примарни намотај напонског међутрансформатора и намотај компензационе
пригушнице имају изводе за корекцију напонске и угаоне грешке трансформатора.
Компезациона пригушница има велики фактор доброте што гарантује
непромјењивост њеног индуктивитета и задржавање декларисане тачности у
условима реалног погона у цијелом радном вијеку трансформатора.
Систем за пригушење ферорезонантних осцилација се састоји од стално
прикљученог отпорника и редне везе пригушнице и отпорника мале отпорности на
једном од секундарних намотаја.
Ниска радна индукција међутрансформатора и уграђени систем за пригушење
ферорезонансе осигуравају ефикасно пригушење ферорезонантних осцилација и
добар транзиентни одзив при кратком споју у мрежи.

4.2. Израда подсклопова капацитивног напонског
трансформатора са микс диелектриком ( КНТ-245 )
Капацитивни напонски трансформатор са микс диелектриком се састоји од
капацитивног дјелитеља са микс диелектриком и електромагнетне јединице.
Склоп електромагнетне јединице чине следећи подсклопови:
- секундарни намотај
- примарни намотај
- компензациона пригушница
- пригушница за ферорезонанцију
- магнетно језгро
- отпорници R1 i R2

4.2.1. Секундарни намотај
Прије самог процеса израде секундарног намотаја потребно је обезбиједити
адекватне услове. Просторија у којој се врши израда секундарног намотаја мора да
буде чиста, сува и посебно заштићена од прашине и осталих нечистоћа. Просторија
мора да има константну температуру и влажност ваздуха, због чега се просторије
опремају посебним уређајима који регулишу чистоћу и влажност ваздуха.Ови
услови морају да буду задовољени и при изради осталих подсклопова.
Сам процес израде се врши на моталици типа МАXSI 2BIS која мора да буде
оспособљена за равномјерно намотавање лак жице. Намотај се поставља на
цилиндар од прешпана, пречника Ф120/123 mm и дужине 267 mm, преко кога се
постављају три слоја кабл папира дебљине 80 µm и дужине 267 mm. На крајевима
цилиндра се постављају два прешпанска одстојника чија је дебљина 0.5 mm.
Приликом намотавња строго се треба придржавати листе за намотавање
секундарног намотаја за КНТ-245 слика бр.4.8 .
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Lista za namatanje
NAPONSKI TRANSFORMATOR

Namot

N.N.

EPA 722 794

Koristi se za
U2I =100/√3
U2II= 100/√3
Namot
Ispitni napon
Raspored
Navoja u seriji
Paralelne žice
Dim. žice gole/izol.
normalni navoji 1)
#
#
# 2)
ulazni navoji 3)
#
#
# 4)
Namotano
ploštimice
sječimice
Vrsta namota
Prosti namot
Slojeva po namotu
Navoja u sloju
Navoja u namotu
Izol. između slojeva
Radijalna visina namota
Aksijalna dužina pr. namota
Aksijalna dužina namota
Udaljenost krajeva

KNT

200VA kl. 0,5
200VA kl. 0,5
I
2000 V
Unutrš[nji
70
1
6.3x3.5/6.46x3.66

lak

II
2000 V
Vanjski
70
1

Primjedba:

6.3x3.5/6.46x3.66

lak

Izolacija

Težina

po jezgru-------kg
ukupno

------------Dimenzije izvoda:
Smjer namatanja
cijev Φ 120/123 mm
cijev 3x0.08 mm

Cilindrični
1
2
35+35
70
kabl papir 3x0,08
8
253
267
200
6.4

Cilindrični
1
2
35+35
70
kabl papir 3x0,08
8
253
267
200
6.4

žica namota pod
žica namota
bužirom
pod bužirom
s lijeva na desno
s lijeva na desno
duž.267 Jezgro: Φ118
Međuosa:
1186
duž. 267
Dužina: 273
Kvalitet: 0,5w/kg
SFe= 94,75

Слика бр.4.8 Листа за намотавање секундарног намотаја КНТ-245
Према листи намотавања видимо да се секундарни намотај састоји од 70 навоја
везаних у серију и распоређених у два слоја. У сваком слоју имамо по 35 навоја.
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Навој чини лак жица димензија 6.3 х 3.5 / 6.46 х 3.66 mm2 (гола / изолована). На
почетаку и на крају намотаја остављају се изводи дужине 200 mm на које се
постављају електроизолационе навлаке које се причвршћују самољепљивом траком
и кепером. Приликом намотавања трeба водити рачуна да се оно врши слијева на
десно. Дебљина секундарног намотаја је 8 mm, док му је дужина 253 mm. За
међуслојну изолацију користe се три слоја кабл папирa дебљине 80 µm i дужине
267 mm, који се равномјерно распоређује по обиму намотаја како би се добио
правилан кружни облик намотаја, док се око завршног намотаја поставља прешпан
дебљине 0.5 mm. Начин намотавања је приказан на слика бр.

4.2.2. Примарни намотај
Примарни намотај је намотај високог напона. За израду примарног намотаја
користи се лак жица одговарајућих димензија.Намотавање се врши помоћу
моталице типа MAXEI C500 и алата за лак жицу који мора да буде оспособљен за
равномјерно намотавање жице. Приликом израде примарног намотаја треба се
строго придржавати листе за намотавање слика бр.4.9 .
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Lista za namatavanje

Paralelne žice
Dim.
normalni navoji
žice
# # #
gole/
ulazni navoji
izol.
# # #
normalni navoji
# # #
Izolacija
ulazni navoji
# # #
Vrsta namota
Prosti namot
Slojeva po namotu
Navoja u namotu
Izolacija između slojeva
Izolacija između namota
Radijalna visina namota
Aksijalna dužina namota
Udaljenost krajeva

1)
2)
3)
4)

0.4/0.45
0.8/0.875

1)
2)
3)
4)

Lak
Lak
Cilindrična
1
40
17035
Stepenasta
33
230
500 mm

Izvodi
Težina
po jezgru ……..kg
bakra
ukupno
Dimenzije izvoda
Šema
Smjer namatanja

1)1

3)0.47

S lijeva na
desno

Ulaz u
Cilindri ∅

cijev ∅
cijev ∅
cijev ∅

Jezgro
∅ : 118
Dužina :
273mm
Međuosa:
186mm
Kvalitet: 0.5
W/kg
Presjek:
SFe=94.75cm2

12370
12745
13120
13495
13870
14245
14600
14955
15310
15665
16020
16360
16700

335

17035

400
800

nicaStepe-

400
375
375
375
375
375
355
355
355
355
355
340
340

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Papir po sloju

1240
1740
2240
2740
3240
3740
4240
4740
5240
5740
6225
6710
7195
7660
8125
8590
9030
9470
9910
10330
10750
11170
11570
11970

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

papiraŠirina

400
400
3
180+
1
270
500
500
500
500
500
500
500
500
500
485
485
485
465
465
465
440
440
440
420
420
420
400
400

Prepust

1
2
3

navoja

17035

u slojuNavoja

Navoja u seriji

slojevaBroj

50kV/115kVmax

ukupno

NAPONSKI TRANSFORMATOR
Ispitni napon 1min./udar

slojaŠirina

Namot V.N. KNT U= 23000 / 3V

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Слика бр.4.9 Листа намотавања примарног намотаја
Према листи намотавања видимо да примарни намотај чини 17035 навоја везаних у
серију распоређених у 40 слојева. Број навоја по слојевима види се из листе
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намотавања као и димензије лак жице која се користи по слојевима. На пoчетаку
намотаја се оставља извод, чија је дужина 500 mm, на који се поставља
електроизолациона навлака. Дебљина примарног намотаја је 33 mm, док му је
дужина 230 mm. Међуслојна изолација је степенаста и чини је три слоја кабл
папира чија је дебљина 80 µm. Након завршене израде примарног намотаја
поставља се прешпан дебљине 0.5 mm. Око примарног намотаја се поставља
електростатички екран. Електростатички екран је бакарни лим који је изолован са
осам слојева кабл папира дебљине 80 µm на који су залетована два извода за везу са
примарним намотајем и компензационом пригушницом. Електростатички екран се
поставља на примарни намотај тако што се извод са екрана и извод примара
залетују. Након повезивања електростатичког екрана и примарног намотаја преко
електростатичког екрана се поставља петнаест слојева кабл папира дебљине 80 µm
и два слоја прешпана дебљине 0.5 mm. Након електростатичког екрана се поставља
прешпански екран и два прешпанска прстена са бочне стране дебљине 2mm.
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