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Povzetek: Zanesljiv vir izmenične lastne rabe je ključnega pomena za nemoteno delovanje naprav 

v elektroenergetskem postroju. Praviloma vir lastne rabe izmenične napetosti izhaja iz transformatorja, ki je 

priključen na terciarno ločeno navitje energetskega transformatorja ali pa na srednje-napetostno navitje 

distribucijskega energetskega transformatorja.  

Nova možnost za zagotavljanje izmeničnega vira lastne rabe pa se kaže v posebni izvedbi napetostnega 

merilnega transformatorja, ki je priključen direktno na zbiralke 110 kV. V članku so predstavljena izhodišča za 

vgradnjo in prednosti, ki jih v RTP doseženo z vgradnjo tovrstne opreme. 

 

 

Ključne besede: napetostni transformator, koncept odprtega jedra, varnost pred eksplozijo, izmenična lastna 

raba. 

 

 

 

 
 

 

 

POWER HIGH VOLTAGE TRANSFORMER 

 
 

Astract: Reliable source of AC its own energy is vital to smooth functioning of the devices in the power 

substation. As a rule its own energy source AC voltage resulting from the transformer, which is connected to the 

third separate winding of the power transformer or to the medium voltage windings of the distribution 

power transformer. 

A new possibility for the provision of the AC source its own energy is evident in the specific embodiment, the 

voltage of the measuring transformer by the power winding, which is connected directly to busbars 110 kV. 

This paper presents a platform for installation and advantages of the substation  is achieved by the installation of 

such equipment. 

 

Keywords: voltage transformer, the concept of open core, security before the explosion, AC own use energy.
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                UVOD 

 

Izmenična lastna raba je ključnega pomena za normalno delovanje vseh tehnoloških naprav, ki so vgrajene 

v elektroenergetskem postroju. V večjih transformatorskih postajah potrebujemo za celotno napajanje električnih 

porabnikov do 600 kVA moči, medtem ko je poraba v manjših in srednjih postrojih med 50 do 200 kVA. Večji 

objekti so zaradi zanesljivosti opremljeni tudi z diesel agregati, ki zagotavljajo rezervni vir napajanja. Običajno 

je kot zanesljiv osnovni vir uporabljeno terciarno navitje velikih energetskih transformatorjev, vendar v takem 

primeru obstaja veliko tveganje za nastanek kratkega stika na zbiralkah terciarnega navitja, zato se tovrstna 

praksa odsvetuje in se postopoma uporabljajo drugačne rešitve. To je običajno vir napajanja iz strani distribucije 

ali priključitev transformatorja lastne rabe na srednje-napetostne zbiralke. S tem, ko uporabljamo vir s strani 

distribucijskega omrežja ali zbiralk srednje napetosti, tvegamo zanesljivo napajanje, saj lahko zaradi okvar 

energetskih distribucijskih transformatorjev ali omrežij izgubimo zanesljiv vir izmenične lastne rabe. V omrežju 

lahko takšno okvaro nadomestimo z ustreznim preusmerjenim napajanjem, v elektroenergetskem postroju pa 

praviloma to ni mogoče. Med drugim služi izmenični vir tudi za napajanje pogonov ločilnikov in odklopnikov, 

kar pomeni, da nam je v primeru izpada izmenične lastne rabe onemogočeno manipuliranje s primarnimi 

elektroenergetskimi napravami. Poleg napajanja pogonskih tokokrogov je izrednega pomena tudi napajanje 

usmerniških naprav za AKU baterije, kot tudi tokokrogov za napajanje črpalk, ventilatorjev in regulacijo 

energetskih transformatorjev. Vse opisano nam narekuje, da je potrebno zagotoviti zanesljiv vir lastne rabe tudi 

ob morebitnih motnjah visokonapetostnega ali še pogosteje srednje napetostnega omrežja. Slika 1 kaže lastno 

rabo srednje velike transformatorske postaje 110/20 kV iz katere je razbrati ranljivost sistema lastne rabe. 

 

 
                                   Slika 1: Blok shema stikalnega postroja in izmenične lastne rabe. 
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Izboljšanje stanja lahko zagotovimo z direktno transformacijo iz 110 kV zbiralk z vgradnjo transformatorja 

110/20 kV 2 MVA in podrejeno še transformator 20/0,4 kV kar pomeni, da moramo imeti v stikališče vključeno 

celotno transformatorsko polje, z vso pripadajočo gradbeno infrastrukturo, oljno jamo itd. 

V manjših objektih pa je mogoče to zagotoviti z vgradnjo posebno izvedenih napetostnih merilnih 

transformatorjev z vgrajenim močnostnim navitjem moči med 25 do 180 kVA po fazi, katere priključimo 

direktno na zbiralke 110 kV. 

 

 

I. Konstrukcijske izvedbe napetostnih merilnih transformatorjev 

 

Napetostni merilni transformatorji lahko delujejo kot klasični enofazni transformator z zaključenim magnetnim 

jedrom ali kot transformatorji z odprtim jedrom. Razlika je v fizični izvedbi, kot tudi pri poteku zaključevanja 

magnetnih silnic v železnem jedru. 

Klasični merilni transformatorji z zaprtim železnim jedrom so praviloma zaradi izvedbe konstrukcije težji. Pri 

teh izvedbah je tudi primarno navitje bolj koncentrirano, zato lahko nastanejo težave z oblikovanjem 

električnega polja vzdolž navitja. Visokonapetostno navitje se nahaja v kovinskem kotlu, zato so razdalje med 

ozemljenimi deli in deli pod visoko napetostjo majhne. Zaradi bližine ozemljenih delov je papirna izolacija in 

olje električno zelo obremenjena.  

Tovrstnim težavam se v veliki meri izognemo v kolikor delno spremenimo konstrukcijo transformatorja in 

uporabimo odprto jedro ali I jedro, kar v praksi predstavlja le en steber iz lameliranega železa. 

Odprto jedro nam zaradi bolj enakomerno razporejenega navitja zagotavlja tudi bolj homogeno električno polje 

vzdolž navitja. Visokonapetostno navitje je sestavljeno iz zaporedno povezanih samostojnih segmentov, kar 

predstavlja bistveno manjšo električno obremenitev za izolacijo. Poleg tega pa so navitja nameščena vzdolž 

izolatorja, kar bistveno povečuje tudi razdalje med ozemljenimi deli in deli pod visoko napetostjo. S takšno 

konstrukcijo je zagotovljeno tudi enakomerno hlajenje navitij, izboljšana pa je tudi varnost pri morebitnem 

medovojnem stiku VN navitja, saj je v tem primeru okvara le znotraj enega segmenta VN navitja. Zaradi 

odprtega jedra ima transformator veliko reaktanco, karakteristika magnetiziranja pa je dokaj linearna. 

Konduktanca omrežja je dosti nižja od reaktance transformatorja, zato je preprečen tudi pojav prenapetosti zaradi 

feroresonance [1]. 

 

  

 

II. Konstrukcija VPT transformatorja 

 

Na evropskem trgu tovrstne opreme nastopa več proizvajalcev »Power voltage transformer«, kar pomeni naziv 

za merilni napetostni transformator z močnostnim navitjem. Vodilni evropski proizvajalci na tem področju so 

ABB, Trench, Arteche in Končar.  

Po primerjavi karakterističnih podatkov tovrstnih naprav naštetih proizvajalcev smo se odločili, da v članku 

obdelamo transformator proizvajalca Končar. Povod temu je, da Končar za napetostne merilne transformatorje 

uporablja tehnologijo odprtega jedra, čigar prednosti so opisane v predhodnem poglavju, posledično pa 

proizvajalec s tem doseže tudi bistveno zmanjšanje teža transformatorja, s tem pa tudi volumna in količino 

izolacijskega olja. Močnostni napetostni transformator VPT – Končar je lahko grajen za različne napetostne 

nivoje 110, 220, 400 in vse do 550 kV. Pri tem je lahko nazivna moč v razponu od 25 kVA pa vse do 180 kVA. 

Tokovi v sekundarnem navitju se lahko gibljejo med 100 do 800 A, odvisno od želene nazivne moči.  

Zaradi velikih tokov v sekundarnem navitju bi lahko prišlo do izriva toka in zmanjšanja efektivnega preseka 

vodnika, zato so sekundarna navitja izvedena iz več vzporedno vezanih finožičnih vodnikov izoliranih s posebno 

papirno izolacijo. Na kovinsko jedro je na tuljavnik najprej nameščeno finožično sekundarno navitje. Nad to 

navitje so nameščeni dodatno izolirani segmenti primarnega navitja, kot kaže slika 2. Primarno navitje ja navito 

iz bakrene izolirne žice z dodatno medplastno papirno izolacijo [2]. 
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Slika 2: Sekundarno navitje na stebru levo in segmenti primarnega navitja na sliki desno. 

 

Celotno navitje in jedro je nameščeno v območju izolatorja, tako da izolacija ni pretirano električno 

obremenjena. Zaradi homogene razporeditve električnega polja so navitja na obeh koncih drugače navita 

(število ovojev) kot v sredinskem delu stebra. Slika 3 kaže skico VPT transformatorja. 

 

 
Slika 3: Glavni sestavni deli VPT transformatorja. 
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III. Preizkušanja in standardi 

 

Na transformatorjih VPT Končar so bila opravljena vsa tipska preizkušanja skladno s standardom IEC 60044-2 

in IEC 60076-1. Preizkušanja so bila izvedena v visokonapetostnem akreditiranem laboratoriju Inštituta Končar. 

Izvedena so bila naslednja tipska preizkušanja: 

 Segrevanje v praznem teku - No load Temperature rise test, 

 segrevanje v kratkem stiku - Short-circuit Temperature rise test, 

 preizkus z udarno zdržno napetostjo - Impulse and chopped impulse voltage test, 

 preizkus na dežju - Wet power- frequency voltage withstand test, 

 meritev RIV- Radio interference voltage test, 

 usklajenost z mersko skico – Dimensional chek. 

Poleg tipskih testov se na vsakem izdelanem VPT 123 transformatorju izvedejo rutinski testi, kot sledi: 

 Preizkus izolacije s tujo napetostjo 3 kV, 50 Hz, 1 min, 

 preizkus izolacije z napetostjo 275 kV, 120 Hz, 50 s, 

 meritev faktorja dielektričnosti,  

 meritev delnih praznitev,  

 meritev izgub praznega teka,  

 meritev izgub pri 100% bremenu, 

 kratkostična napetost,  

 ohmska upornost NN navitja,  

 ohmska upornost VN navitja,  

 meritev polaritete. 

 

Slika 4. kaže meritve delnih praznitev pri rutinskem testu v merilni postaji Končar mjerni transformatorji. 

 

                
 

Slika 4: Meritve delnih praznitev na transformatorju VPT. 
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IV. Vključitev VPT v elektroenergetski objekt 

 

Prednost močnostnih napetostnih merilnih transformatorjev je v tem, da so izdelani po enotnih standardih kot vsi 

ostali merilni transformatorji. Lahko jih priključimo na zbiralke 110 kV direktno brez odklopnika. 

 Zaradi servisnih posegov je smiselno povezavo VPT  izvesti preko VN ločilnega stikala. Odvisno od 

konfiguracije stikališča je po potrebi smiselno dograditi odvodnike prenapetosti. Zaradi izredno velike 

impedance transformatorja, bi bila relejna zaščita neučinkovita. Velikost toka na primarni strani, bi bila pri 

maksimalni obremenitvi transformatorja (25 kVA) le 0,6 A. Transformator je dimenzioniran tako, da zadostuje 

normalno zračno hlajenje in ne potrebuje dodatnih tipal za merjenje temperature. Transformator je opremljen s 

kovinsko membrano za potrebe dilitacije olja, opremljen pa je tudi z dvostopenjskim nadtlačnim stikalom, ki 

nam poda informacijo o morebitnem povečanem tlaku v transformatorju. Teža transformatorja (110 kV, 

25 kVA) znaša 870 kg, kar pomeni, da lahko naprave vgradimo na klasične podporne konstrukcije v obstoječih 

merilnih poljih 110 kV. Na sekundarni strani se transformator priključi po najkrajši povezavi na nizkonapetostni 

trifazni odklopnik, ki ima vgrajeno lastno pretokovno  zaščito, integrirano merilno enoto s katero lahko merimo 

napetosti, tokove, moči in komunikacijsko enoto, ki nam lahko posreduje preko Modbus protokola direktno na 

SCADO vse podatke, vključno s podatki o močnostnem merilnem transformatorju, kot kaže slika 5. 

 

 
 

Slika 5: Nizkonapetostni odklopnik z vgrajeno zaščito in nadzorom. 

 

 

V. ZAKLJUČKI 

 

Glede na enostavnost rešitve je močnostni merilni transformator idealna rešitev za izmenični vir lastne rabe 

v manjših transformatorskih postajah, kjer poraba ne presega 100 kVA. Ob minimalnem tveganju lahko ob 

takšnem načinu zagotovite izmeničnega vira opustimo potrebo po diesel agregatu, saj nam vir zagotavlja 

napetost  takoj, ko je na zbiralkah 110 kV prisotna napetost. Prednost uporabe je tudi redundanca, saj imamo na 

zbiralkah tri samostojne neodvisne transformatorje, ki tvorijo eno trifazno ali tri enofazne enote. 

 

REFERENCE 

 [1]   Ziger, I.; Bojanic, B.; Krajtner, D.,”Open-core Power Voltage Transformer: Concept, properties, 

          application” , DOI: 10.1109/ENERGYCON.2014.6850436, Publication Year: 2014 , Page(s): 246 - 253 

 [2]    D. Krajtner, “Influence of the Inductive Transformer Construction on Ferroresonance Appearance in High 

          voltage Networks”, CIGRE Croatia, Cavtat, Croatia, 2005. 

 [3]     Schneider-electric, Digitized switchboards Selection and configuration guide, V 1.00-05 2014. 

http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.lib.ukm.si/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Ziger,%20I..QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.lib.ukm.si/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Bojanic,%20B..QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.lib.ukm.si/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Krajtner,%20D..QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.lib.ukm.si/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6850436&queryText%3DPower+voltage+transformer
http://ieeexplore.ieee.org.ezproxy.lib.ukm.si/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6850436&queryText%3DPower+voltage+transformer
http://dx.doi.org.ezproxy.lib.ukm.si/10.1109/ENERGYCON.2014.6850436

