
Unicore cores  stand for an innovative solution in the 

construction of transformers of various types. 

The core consists of a number of modelled lamination 

packages which, after being combined together, form a 

core with a minimum air gap symmetrically spaced 

along  the  core  leg.

Szerokość okna wewnętrznego
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Wymiary rdzeni UNICORE / Dimensions of UNICORE cores

Kąt / Angle 45° 

Rdzenie składane ze szczeliną mogą być wykonane w trzech wersjach jeśli chodzi o ilość kształtek na pakiet /
The cores assembled with a diverge gap can be produced in three versions, depending on the number of laminations per package
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Kąt / Angle 30° Kąt / Angle 90°

1 kształtka na pakiet

1 lamination per package

2 kształtki na pakiet

2 laminations per package

3 kształtki na pakiet

3 laminations per package

45° lub 30° lub 90° w zależności od typu rdzenia

45° or 30° or 90° depending on the core type

UNICORE cores

El núcleo consiste en una serie de paquetes de 
laminación modelados que, después de 
combinarse, forman un núcleo con un gap a lo 
largo de  la pata del núcleo.

Los núcleos Unicore representan una solución 
innoadora para la construcción de Ā
transformadores de varios tipos.
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/ Dimensions of UNICORE cores

45° lub 30° lub 90° w zależności od typu rdzenia

45° or 30° or 90° depending on the core type

UNICORES

Prodin Ferrite S.L. 
Calle A, 27, 08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona (Spain) 
Tel.: +34 93 672 46 10 
info@prodinferrite.com   www.prodinferrite.com  



Korzyści z zastosowania rdzeni UNICORE: 

1. Wysoka jakość i dokładność wykonania każdego rdzenia.

2. Łatwe i szybkie składanie (zaplatanie) rdzenia. 

3. Możliwość zamawiania dowolnych rozmiarów z czasem 

realizacji krótszym niż w przypadku rdzeni wykonanych 

inną technologią . 

4. Niska stratność wynikająca z zastosowania rozłożonej 

szczeliny (diverge Gap), bez porównania lepsza niż rdzenie 

składane  z  kształtek  czy  rdzenie  cięte. 

5. Dzięki lepszym parametrom magnetycznym niższa masa 

rdzenia w transformatorze lub mniejsza ilość miedzi 

w uzwojeniach, a dodatkowo niższe koszty wysyłki goto-

wego  wyrobu. 

6. Atrakcyjna cena, niższa niż cena rdzeni typu C , E.

7. Przy zastosowaniu blachy laserowanej produkowanej 

przez Stalprodukt można zrezygnować z wyżarzania 

rdzeni  co  obniży  koszt  samego  rdzenia. 

8. Duży zakres stosowania. Z ich pomocą można produkować 

transformatory  o  mocach  do  10  MVA.

• Rdzenie wykonywane są z blachy transformatorowej 

produkowanej  przez  Stalprodukt  S.A.

• Rdzenie wykonywane są z jednej szerokości taśmy lub 

z  wielu  szerokości  jako  schodkowe.

• Rdzenie o mniejszych gabarytach powinny być 

wyżarzane, natomiast większe rdzenie lub rdzenie 

wykonane z blachy laserowanej nie muszą być 

wyżarzane. 

UNICORE cores benefits of application:

1. High quality and manufacturing precision of each core.

2. Fast and easy core assembling (interlacing).

3. The ability of any size ordering with lead time shorter than 

that of the cores made in a different technology.

4. Low specific loss resulting from the diverging air gap, 

incomparably better than lamination cores or step lap 

cores.

5. Thanks to the lower magnetic parameters, the core mass in 

the transformer  is reduced or the amount of copper is in 

the coiling is lower and, additionally, the delivery costs of 

the  finished  product  are  lower. 

6. Attractive price, lower than that of  C- or E-cores.

7. Thanks to the application of the laser-treated sheets 

processed by Stalprodukt, core annealing can be 

eliminated,  which  reduces  the  cost  of  the  core  itself.

8. Wide scope of applications, using the unicores, one 

can produce  transformers of  power capacity of  up  to  

10  MVA.

• The cores are made of electrical sheets processed by 

Stalprodukt  S.A.

• The cores are made with the use of single-width  strip or 

with multi-width strips, the latter being  referred to as 

step  butt  unicores.

• The small-sized cores should be annealed while the big-

sized ones or the ones made of  laser-treated sheet do 

not  require  annealing.
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Rdzenie unicore to nowatorskie rozwiązanie w budowie 

rdzeni do transformatorów różnego typu. 

Rdzeń składa się z szeregu pakietów uformowanych 

kształtek dających po złożeniu rdzeń z minimalną szczeliną 

powietrzną rozłożoną symetrycznie na długości kolumny 

rdzenia. 

Unicore cores  stand for an innovative solution in the 

construction of transformers of various types. 

The core consists of a number of modelled lamination 

packages which, after being combined together, form a 

core with a minimum air gap symmetrically spaced 

along  the  core  leg.

Kąt / Angle 45° 

Rdzenie składane ze szczeliną mogą być wykonane w trzech wersjach jeśli chodzi o ilość kształtek na pakiet /
The cores assembled with a diverge gap can be produced in three versions, depending on the number of laminations per package
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Kąt / Angle 30° Kąt / Angle 90°

1 kształtka na pakiet

1 lamination per package
2 kształtki na pakiet

2 laminations per package

3 kształtki na pakiet

3 laminations per package

Rdzenie UNICORE UNICORE cores
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Basic types of UNICORE cores: 

DUO . – es el tipo de núcleo más popular. Principales 
aplicaciones  Ātransformadores monofásicos  Ātrifásicos ("tipo 
Evans"  Ā"núcleo de  Āextremidades"). na Ā vez ensamblado se 
creans dos partes que, cuando se colocan n Āa Ābobina, forman 
un núcleo terminado con parámetros magnéticos que superan 
significativamente los de los núcleos de corte  Āescalón típicos. El 
unicore se produce n Āversiones monofásicas  Ātrifásicas con un 
ángulo de refracción de las placas de 45 °. Las variedades de este 
tipo de núcleo son DUO1, DUO2  ĀDUO3, que difieren con el 
número de capas por paquete. 
DUO tiene las mejores propiedades magnéticas, mientras que 
DUO3 se caracteriza por el menor tiempo de ensamblaje del 
núcleo. 
Bajo pedido se puede agregar una banda de cierre externa para 
permitir la soldadura con el método TIG.

DDGAP –lleva un corte n Āel núcleo magnético, a través del cual 
a Ābobina se junta con a Ābobina. Después de ser ensambladas, las 
placas n Ālos paquetes están conectadas entre sí. El núcleo está 
disponible n Āversiones monofásicas  Ātrifásicas con un ángulo 
de refracción de las placas de 45 ° y 30 °. 
Se puede utilizar n Ā transformadores de distribución 
monofásicos y trifásicos.

BUTT i StepBUTT – to rdzenie składane z kształtek, które 

wyglądają jak C-Cores (Butt) lub mają linię przecięcia magneto-

wodu w formie schodkowej (Step Butt). Kąt załamania blaszek 

to 45° lub 30° (Butt) i 45°, 30° lub 90° (Step Butt). Rdzenie 

jedno lub trójfazowe (Butt) oraz jednofazowe (Step Butt). 

Rdzenie przeznaczone do dławików zastępujące klasyczne 

rdzenie  C-cores.

BUTT and StepBUTT – lamination-based cores which look 

like C-cores (Butt) or have the magnetic core cutting line in 

a form of steps (Step butt). The angle of refraction of the 

plates equals 45° or 30° (Butt) and 45°, 30° or 90° (Step Butt). 

There are single- or three-phase (Butt) cores and single-phase 

(Step Butt) ones. Such cores are mainly used in chokes to 

replace the classic  C-cores.

UNCUT – to rdzenie wykonane z taśmy bez cięcia zagiętej na 

rogach pod kątem 45° lub 90°. Ich typowe zastosowanie to 

przekładniki  prądowe  i  napięciowe. 

UNCUT – cores made of uncut strip bent on the corners at 

the angles of 45° or 30°. They are mainly used in current and  

voltage  transformers.

CORE GAP – to rdzenie mające zastosowanie głównie 

w dławikach. Posiadają szczelinę w magnetowodzie. Minimal-

na wielkość szczeliny 1 mm. Kąt załamania 45°, 30° lub 90°  

CORE GAP – cores mainly used in chokes. They have a gap 

in the magnetic core. The minimum size of the gap is 1 mm. 

The  angle  of  refraction  is  45°,  30°  lub  90° . 
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Podstawowe typy rdzeni UNICORE: 

DUO – jest to najbardziej popularny typ rdzeni mający 

najwięcej zastosowań w transformatorach jedno i trój-

fazowych („Evans Type” albo „5 limb core”). Po złożeniu tworzy 

dwie części, które włożone w karkas tworzą gotowy rdzeń 

o parametrach magnetycznych znacznie przewyższających 

typowe rdzenie cięte czy składane. Występuje w wersji jedno 

i trójfazowej, o kącie załamania blaszek 45°. Odmiany tego 

rdzenia to DUO 1, DUO 2 i DUO 3, różnią się one ilością 

warstw na jeden pakiet. DUO1 ma najlepsze własności 

magnetyczne, natomiast DUO3 najkrótszy czas składania 

rdzenia. Na specjalne życzenie dokładana jest zewnętrzna 

opaska zamykająca umożliwiająca zgrzanie rdzenia metodą 

TIG. 

Basic types of UNICORE cores: 

DUO – the most popular core type which has the majority of 

applications in single- and three-phase transformers (“Evans 

Type” or “5 limb core”). After being assembled, it forms two 

parts, which, when placed in the coil, form a finished core 

with magnetic parameters significantly exceeding the ones in 

typical cut or step lap cores. The unicore is produced in single- 

and three-phase versions with the angle of refraction of the 

plates equalling 45°. The varieties of this core type are DUO1, 

DUO2 and DUO3, which differ with the number of layers 

per package. DUO has the best magnetic properties whereas 

DUO3 is characterized with the shortest core assembly time. 

On special request an external closing band is added to enable  

welding  with  the  TIG  method. 

DDGAP – posiada jedno przecięcie w magnetowodzie poprzez 

które zakłada się karkas z uzwojeniem. Po złożeniu blaszki 

w pakietach łączą się ze sobą. Występuje w wersji jedno 

i trójfazowej o kącie załamania blaszek 45° i 30°. Może zostać 

zastosowany do jednofazowych i trójfazowych transforma-

torów  dystrybucyjnych. 

DDGAP – has one cut in the magnetic core, through which the 

coil is put together with the coiling. After being assembled the 

plates in the packages are connected with each other. The core 

is available in single- and three-phase versions with the angle of 

refraction of the plates equalling 45° and 30°. It can be used in 

single- and three-phase distribution transformers.
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BUTT and StepBUTT –núcleos similares a los nucleos Ccleos C  
El ángulo de refracción de las placas es igual a 45 ° o 30 ° (Butt) y 
45 °, 30 ° o 90 ° (Butt escalonado). Hay núcleos monofásicos o 
trifásicos (Butt) y monofásicos (Step Butt). Tales núcleos se 
utilizan principalmente en estranguladores para reemplazar los 
núcleos C clásicos.

UNCUT – cores hecho con tiras sin cortar, dobladas en las 
esquinas en angulo de 45º o 30º.  Se utilizan principalmente en 
transformador de corriente y tension.

 

CORE GAP – utilizados principalmente en chokes.  Lleva un gap 
en el unicore. La medida minima del gap es 1 mm. El angulo es 
45º. 30°  lub  90° . 
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Trinagle Cores – espcial forma triangular DEE – los mas utilizados

DEE BUTT – Combinacion de EE Ā y BTT para Ā
transfomadores de voltage 

.

MIX – Ācombinacion MIX de DGAP y DUO para hacer mas facil 
el montae Ā.

UNICORE cores para choches  Ā impregnados con Epoy Ā
clase H y cortados.

Step BUTT UNICORE – .

ET 114-27 S, wyżarzony / annealedET 114-27 S, niewyżarzony / unannealedET 110-30LSET 105-27 LSET 095-23 LS
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ET 110-30 LS DUO2 ET 105-27 LS DUO1 ET 095-23 LS DUO1

Nasi technicy służą daleko idącą pomocą w doborze 

właściwych parametrów i typu rdzenia do wymaganej przez 

klienta aplikacji. Wykonamy również próbki i przeszkolimy 

personel  w  składaniu tego  typu  rdzeni.

Our technicians offer extensive assistance in the choice of 

appropriate parameters and core types to fit the application 

required by the customer. They also prepare samples and 

provide personnel training in the assembly of such cores.

Stratność P = f(Bm) przy 50 Hz dla rdzenia UNICORE jednofazowego typu DUO 1 wykonanego z materiałów o różnych gatunkach

Specific loss P=f(Bm) at 50 Hz for a single-phase UNICORE of the DUO1 type made from materials of different grades.
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Stratność P = f(Bm) przy 50 Hz dla rdzenia UNICORE trójfazowego wykonanego z materiałów o różnych gatunkach

Specific loss P=f(Bm) at 50 Hz for a three-phase UNICORE of the DUO1 type made from materials of varying grades.
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Trinagle Cores – to specjalna wersja rdzenia typu UNCUT 

w  kształcie  trójkąta.  Do  specjalistycznych  zastosowań.

Trinagle Cores – special special triangle-shaped version of the 

UNCUT  core  type  for  specialized  applications.

DEE – to rdzeń w kształcie litery D, główne zastosowanie to 

przekładniki napięciowe

DEE – D-shaped core mainly used in voltage transformers.

DEE BUTT – to kombinacja rdzenia DEE i BUTT. Stosowanego

w przekładnikach  napięciowych.

DEE BUTT – combination of the DEE and BUTT core types 

applied  in  voltage  transformers.

MIX – to połączenie rdzenia DGAP i DUO na zewnętrznych 

kształtkach  w  celu  ułatwienia  jego  montażu  w  karkasie.

MIX – combination of the DGAP and DUO cores based on the 

external laminations in order to make its assembly easier in

the  coil.

Rdzenie UNICORE do dławików – to rdzenie impregnowane 

żywicą  epoksydową  kl  H,  a  następnie  cięte.

UNICORE cores for chokes – cores impregnated with class 

H epoxy  resin  and  finally cut.

Rdzenie UNICORE schodkowe – wszystkie rdzenie za 

wyjątkiem UNCUT oferowane są również w wersji 

schodkowej.

Step BUTT UNICORE cores – all the cores except for the 

UNCUT ones  are  also  offered  in  the  Step  BUTT  version.
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 Specific loss P=f(Bm) at 50 Hz for a single-phase UNICORE of the DUO1 type made from materials of different grades.

17

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

P,
 W

/k
g

 Specific loss P=f(Bm) at 50 Hz for a three-phase UNICORE of the DUO1 type made from materials of varying 

grades.
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 / DUO 1 annealed
Heff, A/ / DDGCore annealed

C-Cores / Lamination EI cores 

 Comparison of magnetizing characteristics of UNICORE cores, C-Cores and EI lamination 

cores.
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Difference 
Dimensions Type Power before annealing after annealing after annealing raw material

WL WW BUP SW P1,5 P1,7 P1,5 P1,7 Weight P1,5 P1,7 P1,5 P1,7 thickness
[mm]  [mm]  [mm] [mm]  [W/kg] [W/kg]  [W/kg]  [W/kg]  [kg] [W/kg]  [W/kg]  [W/kg] [W/kg]  [mm]

Parameters of 

[ kVA]

120 40 40 50 DUO1 1,5 0,84 1,17 0,75 1,08 6,8 11% 8% 0,75 1,04 0,27

120 40 40 50 DUO3 1,5 0,92 1,32 0,78 1,13 6,8 15% 14% 0,75 1,04 0,27

120 40 40 70 DUO1 2 0,86 1,19 0,73 1,04 9,5 15% 13% 0,77 1,12 0,27

120 40 40 70 DUO3 2 0,96 1,36 0,8 1,16 9,5 17% 15% 0,77 1,12 0,27

150 50 50 50 DUO1 2,5 0,8 1,12 0,71 1,00 10,8 11% 11% 0,75 1,04 0,27

150 50 50 50 DUO3 2,5 0,86 1,22 0,74 1,03 10,8 14% 16% 0,75 1,04 0,27

150 50 50 70 DUO1 3,5 0,82 1,15 0,68 0,97 14,6 17% 16% 0,75 1,04 0,27

150 50 50 70 DUO3 3,5 0,9 1,27 0,76 1,1 14,6 16% 13% 0,75 1,04 0,27

150 50 50 100 DUO1 5 0,85 1,22 0,83 1,19 21,2 2% 2% 0,78 1,13 0,27

150 50 50 100 DUO3 5 0,95 1,35 0,84 1,25 21,2 12% 7% 0,78 1,13 0,27

180 60 60 80 DUO1 6 0,81 1,12 0,68 0,97 24,6 16% 13% 0,74 1,07 0,27

180 60 60 80 DUO3 6 0,86 1,22 0,73 1,06 24,6 15% 13% 0,74 1,07 0,27

180 60 60 100 DUO1 8 0,83 1,17 0,71 1,04 30,5 14% 11% 0,78 1,13 0,27

180 60 60 100 DUO3 8 0,91 1,31 0,83 1,21 30,5 9% 8% 0,78 1,13 0,27

210 70 70 80 DUO1 10 0,82 1,15 0,67 0,95 33,4 18% 17% 0,74 1,07 0,27

210 70 70 80 DUO3 10 0,86 1,21 0,74 1,05 33,4 14% 13% 0,74 1,07 0,27

210 70 70 100 DUO1 12 0,82 1,15 0,73 1,05 41,6 11% 9% 0,78 1,13 0,27

210 70 70 100 DUO3 12 0,87 1,22 0,83 1,19 41,6 5% 2% 0,78 1,13 0,27

240 80 80 80 DUO1 13 0,84 1,14 0,68 0,95 43,5 19% 17% 0,74 1,07 0,27

240 80 80 80 DUO3 13 0,86 1,19 0,72 1,01 43,5 16% 15% 0,74 1,07 0,27

240 80 80 100 DUO1 14 0,8 1,12 0,73 1,03 54,1 9% 8% 0,78 1,13 0,27

240 80 80 100 DUO3 14 0,87 1,21 0,77 1,1 54,1 11% 9% 0,78 1,13 0,27

240 80 80 120 DUO1 19 0,8 1,12 0,74 1,04 65,2 8% 7% 0,8 1,14 0,27

240 80 80 120 DUO3 19 0,86 1,24 0,81 1,15 65,2 6% 7% 0,8 1,14 0,27

270 90 90 120 DUO1 25 0,88 1,24 0,77 1,09 82,1 13% 12% 0,8 1,14 0,27

270 90 90 120 DUO3 25 0,92 1,31 0,83 1,2 82,1 10% 8% 0,8 1,14 0,27

-9% -12% -4% -5%

-12% -14% -10% -12%

-8% -9% -4% -3%

-10% -10% -12% -13%

-12% -11% -1% -5%

-6% -9% -7% -9%

-10% -12% -17% -16%

-5% -5% -10% -11%

-6% -6% -14% -13%

-2% -4% -6% -6%

-9% -8% -5% -7%

-8% -11% -9% -11%

-5% -6% -8% -10%

difference between DUO3 and  DUO1

 

Table demonstrating the measurement results of sample UNICORE cores as compared with the magnetic properties 
of the material they were made of and also impact of the core manufacturing type and annealing process on specific loss.
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Wszystkie rdzenie produkowane są w wersji wyżarzanej lub 
nie wyżarzanej. Wyżarzanie powoduje zmniejszenie strat mocy 
w rdzeniu od 5 do 20 % w zależności od typu, wielkości i wagi 
rdzenia.  

Pakowanie: 
Rdzenie pakowane są standardowo na palety EUR lub EUR1/2 
z nadstawkami drewnianymi lub owijane folią typu stretch. 
Całość spinana jest taśmami polipropylenowymi lub 
metalowymi oraz zabezpieczana papierem antykorozyjnym.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt, 
postaramy się pomóc Państwu w doborze rdzeni do Waszych 
potrzeb. Prześlemy próbki rdzeni oraz przeprowadzimy 
szkolenie pracowników w zakresie składania rdzeni 
UNICORE. 

Dane potrzebne do zamówienia: 

All the cores are produced in an annealed or non-annealed 
form. Annealing results in the decrease of the power loss in the 
core ranging from 5 to 20%, depending on the type, size and 
weight  of  the  core.

Packing: 
As a standard the cores are packed on wooden pallets of EUR or 
EUR1/2 type equipped with wooden tops or wrapped with the 
stretch-type foil. The complete package is wrapped with 
polypropylene or metal strips and secured with anti-corrosion 
paper.

In case of any additional questions, do not hesitate to contact 
us. We will do our best to select the cores meeting your needs. 
We will send you sample cores and train your employees in 
the UNICORE  cores  assembly  procedure.

Data necessary to order: 

1. Szerokość okna wewnątrz 
2. Wysokość okna wewnątrz 
3. Grubość kolumny
4. Szerokość taśmy
5. CNR
6. Typ rdzenia oraz inne jego parametry uzgodnione wcześniej
7. Gatunek materiału albo straty w rdzeniu [W].

1. Window Width
2. Window Lenght
3. Build Up
4. Strip Width
5. CNR
6. Core type and its other, previously agreed-on parameters
7. Material grade or core loss [W].
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