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Strokovna ekskurzija v Kolektor Etra, d. o. o., (podjetje za izdelavo 

energetskih transformatorjev) za redne študente programa 

elektroenergetika 

  

 
 V četrtek, 10. maja 2018, smo si v času od 14:00–16:30 v okviru seminarskih vaj pri 

predmetu EES (Elementi elektroenergetskih sistemov) z rednimi študenti 2. letnika 

ogledali proizvodnjo energetskih in distribucijskih transformatorjev v sodobnem 

podjetju Kolektor Etra d. o. o. v Črnučah. Sprejel nas je vodič Igor Lugarič, univ. dipl. 

inž. elektrotehnike, ki že 14 let opravlja delo projektanta 3-f transformatorjev (TR).   

  

  
Slika 1: Zbiranje študentov pred tovarno Kolektor Etra d. o. o. v Črnučah pri 

Ljubljani. V ospredju obnovljena proizvodna hala energetskih in distribucijskih 

transformatorjev (DTR) in ob njej izdelani DTR, ki zapakirani in zaščiteni 

čakajo na kupce, ki kasnijo z gradbenimi roki. Vidni porcelanasti skozniki in 
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roglji, iskrišča kot primitivna zaščita pred prenapetostjo. Svetlo zelena barva 

na kotlu pomeni, da je v DTR biorazgradljivo olje Midel, ki ni nevarno za 

podtalnico. Moderni DTR nimajo več konzervatorja, saj je jeklo kotla elastično 

in se raztegne, ko je olje razširjeno zaradi vročine v TR. Cena 400 do 630 kVA 

DTR je okrog 10.000 €. 

  
Etra ima dve sodobni hali. V eni (pred 10 leti prenovljeni) od leta 1933 naprej 

izdelujejo energetske transformatorje do 220 kV napetosti in 100 MVA moči, ki jih 

kupujejo elektrarne in sistemski operaterji 110 kV in 20 kV ter 0,4 kV distribucijskih 

omrežij (npr. Elektro Gorenjska). Druga hala pa je bila pred 5 leti zgrajena za 

izdelavo največjih transformatorjev, najvišjih napetosti (400 kV) in najvišjih moči 

(preko 200 MVA), ki so v RTP Beričevo, RTP Okroglo, RTP Divača, RTP Podlog, 

RTP Krško in RTP Maribor in jih pri nas kupuje ELES, po svetu pa ostali SOPO oz. 

TSO, ki so del evropske ENTSOE. V obeh so zahtevani visoki standardi čistoče, kajti 

delček prahu bi lahko povzročil preboj v TR. V novi hali so še višji standardi čistoče, 

zato tja ekskurzij ne vodijo.  

Trenutno večino proizvodnje izvozijo, predvsem na Dansko in v ostale države ob 

Atlantiku, kjer zaradi odličnega vetra cvetijo vetrne elektrarne, za katere lastniki 

potrebujejo dvižne transformatorje, ki dvignejo napetost 3-f sinhronskih generatorjev 

iz srednje napetosti na 110 kV visoko napetost, primerno za prenašanje velikih moči 

iz teh megavetrnic z vršno močjo 6 MWp.  
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Slika 2: Poseben tip energetskega TR 110 /20 kV TR moči 10 MVA, ki čaka na 

kupca, za katerega je bil po naročilu narejen. Njegov namen je, da zmanjša 

zemeljskostične tokove DV. Okvirna cena takega TR je okoli 100 k€. 

  
Na poti do sejne sobe smo na dvorišču videli energetske transformatorje 110 kV/20 

kV TR moči okrog 30 MVA, ki so poviti v PVC več tednov čakali na transport, saj 

očitno kupcem zaradi izgradnje RTP roki izgradnje nagajajo in zato plačujejo za 

skladiščenje dodatne stroške.  

 

Najprej je vodič v sejni sobi študentom predstavil podjetje in odgovoril na nekaj od 

40-ih vprašanj z učnega lista. Nato smo šli v moderno proizvodnjo, kjer izdelujejo 

distribucijske in srednje velike transformatorje. V najnovejši, gre za pet let star obrat, 

halo, kjer izdelujejo energetske TR najvišjih visokih napetosti (npr. 400 kV), nismo šli, 

ker bi morali obleči posebne obleke, tam je čistoča izdelave navitij še bolj pomembna 

in trenutno imajo v podjetju veliko kupcev.  

  

Etra ima promet 70 mio €, dobiček 3 mio €, 15 % rast letno. Naredijo okrog 170 

energetskih TR moči med 10 MVA in 600 MVA in okrog 200 distribucijskih TR tipskih 

moči med 250 kVA, 400 kVA, 630 kVA in 1 MVA. Najbolj konkurenčni so, če TR 

naredijo po naročilu kupca. V izdelavi večjih količin enakih podatkov TR pa so cenejši 

veliki proizvajalci iz Evrope (Siemens, ABB, Alstom, GE, …). Večino izdelkov izvozijo 

in ves čas zaposlujejo tehnični kader. V podjetju sem videl veliko mojih bivših dijakov 

in študentov, z nekaterimi sem tudi kratko spregovoril in so povedali, da so s službo 

zelo zadovoljni. Spremljal nas je tudi študent, ki je že 5 let v Etri zaposlen kot 

študent.  

  

 
Slika 3: Montaža dodatnih elementov na kotel 3-f energetskega TR: npr. 
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skoznikov za 110 k priključke in skoznikov za 20 kV priključke, T-konektorjev 

za moderne priklope, konzervatorske (ekspanzijske) posode olja, Bucholz 

zaščitnih relejev, termoslike, radiatorjev za hlajenje z oljem. 

  

3-f TR je električni stroj, ki ga v električnem omrežju uporabljamo za to, da lahko po 

omrežju prenašamo velike električne moči pri čim manjših električnih tokovih. Na ta 

način zmanjšamo ceno investicije v vodnike omrežja (manjši preseki vodnikov iz 

bakra in aluminija) in zmanjšamo izgube v vodnikih, ki so odvisne od kvadrata toka. 

Npr. v hidroelektrarnah so TR dvigovalniki napetosti in dvignejo napetost SG iz 6,3 

kV na 110 kV in na ta način znižajo tok iz nekaj tisoč amperov na tok okrog 100 A. 

Ker tok spustijo npr. 20x  v omrežju, s tem znižajo izgube prenosa energije za 400x. 

Na vseh ostalih vozliščih elektroenergetskega omrežja pa so TR spuščalniki 

napetosti.  TR ima najboljši izkoristek glede na ostale električne stroje, ker v njem ni 

mehanskih izgub, ima zgolj izgube v železu, bakru in izolaciji. Večji kot je TR, boljši 

izkoristek lahko dosežejo.  

Najvišji so 99,7 % do 99,8 % izkoristki, če upoštevamo, da imajo mali 1-f TR 

izkoristke okrog 50 do 70 %.  

  

 
Slika 4: Montaža oljnih črpalk, merilcev in ozemljevanje raznih delov kotla s PE 

vodnikom.  

  

Aktivni del (ti elementi prevajajo električni tok ali magnetni pretok) transformatorja 

sestavljata feromagnetno jedro in po tri navitja primarja, sekundarja in terciarja, torej 

9 navitij. Najprej smo si ogledali navijanje primarnih in sekundarnih navitij. Nato pa 

sestavljanje tristebrnih feromagnetnih jeder 3-f TR (v obratu Montaža 1). 

 

 



5 
 

 

 

 
NAVIJANJE BAKRENIH NAVITIJ NA TRI, FAZNE, BAKRENE VALJE  

(VSAK VSEBUJE PRIMARNO IN SEKUNDARNO NAVITJE, DISTANČNIKE, 

OLJNO HLADILNE KANALE, TULJAVNIK), SKUPAJ ŠEST NAVITIJ 

 

 
Slika 5: Pravokotni in z lakom izolirani vodniki iz elektrolitsko čistega bakra, ki 

jim je potrebno dati še izolacijo plašča iz papirja (povijanje). 

  
Navitje je iz ovojev bakrenega kabla. Vsak ovoj je generator svoje inducirane 

napetosti, zaporedje ovojev pa nam sešteje vse te napetosti. Bakren kabel je iz več 

pravokotnih bakrenih vodnikov pravokotnega prereza, ki so izolirani z lakom. Je 

elektrolitsko čist baker (99,95 % čistost), zato dosega najboljšo možno prevodnost 

(58 Sm/mm2), a je temu primerno tudi precej dražji. Izolacijski plašč kabla je iz 

papirja, kateremu potopitev v olje še dodatno poveča izolativnost. Vmes med ovoji 

kabla na valjast model so papirnati distančniki in distančniki za aksialno oljno hlajenje 

navitja, ki je najbolj vroč del stroja. Izolacija je po navadi najšibkejši člen 

elektroenergetskih elementov, saj ji preseganje temperature zmanjša življenjsko 

dobo in potem pride kmalu do kratkega stika. Papir je najšibkejši člen v 

transformatorju, lahko se segreje do cca 100 stopinj, vsak eksces pa razpolovi 

njegovo življenjsko dobo (Monsingerjevo pravilo) in povzroči kratek stik in posredno 

eksplozijo transformatorja.  

 

Znotraj ovoja se morajo žice prepletati v kablu (glej Sliko 6). Transponiranje vodnikov 

je pomembno, da vsi vodniki kabla dosežejo enak obseg, saj večji kot je obseg 

vodnika, več bo ta vodnik objel magnetnega pretoka in višja bo inducirana napetost. 
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Vodniki so na koncu pri vsakem ovoju skupaj zavarjeni. Tudi kabel moramo v navitju 

večkrat transponirati. Transponiranje poznamo tudi pri golih vodih na daljnovodih.  

 

 
Slika 6: Demonstracijski model navitja v proizvodnji, kjer so vidni: distančniki, 

kanali za hlajenje navitja z oljem, ter transponiranje vodnikov. 

  

 
Slika 7: V navijalnici VN in SN navitij na izolativne tuljavnike. 
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Slika 8: Navijanje VN navitja (trenutno horizontalno, možen pa je tudi vertikalni 

način navijanja navitja) s pravokotnim, lakiranim, bakrenim vodnikom, povitim 

v papir, in vstavljanje distančnikov med ovoji. 

  
V Montaži 1 smo videli navijanje bakrenega kabla iz več pravokotnih in lakiranih 

bakrenih vodnikov s plaščem iz prešanega papirja na modele, ki predstavljajo NN ali 

SN ali VN navitje. Zunanje navitje je običajno regulacijsko navitje z odcepi. Samo 

110/20 kV so regulacijski TR ( vakuumsko stikalo preklaplja med sosednjimi odcepi 

pod obremenitvijo), 400/110 kV regulacije ne potrebujejo, distribucijski TR 20/0,4 kV 

pa imajo samo odcepe za preklope v izklopljenem stanju TR.   

  
Transponiranje ali prepletanje vodnikov je namenjeno temu, da imajo vsi vodniki v 

varjenih bakrenih spojih enake inducirane napetosti, kajti ovoj večjega obsega ujame 

več magnetnega pretoka in zato se na njem inducira nekaj voltov višja napetost kot 

na notranjem ovoju. Baker varijo. Proizvodnja mora biti čista, saj vsaka smet v navitju 

ali napaka pri delu lahko povzroči zgostitev silnic električnega polja, razelektritev in 

medovojni, medfazni kratek stik ali kratek stik med primarjem in sekundarjem. Lahko 

pa tudi zemeljski kratek stik med VN navitjem in ozemljenim kotlem. 
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Slika 9: Navitje v obliki bakrene folije, ki se uporablja za manjše energetske 

transformatorje. Podobno (le da gre za feromagnetno folijo) so narejeni majhni 

Heksaformerji z zelo majhnimi izgubami v železu, a to prinese druge slabosti.  

 

 
Slika 10: Dve navitji ene faze (označba faz U, V, W) bosta nataknjeni na steber. 

Najprej je bilo na tuljavnik navito SN navitje (20 kV), nato VN navitje (110 kV). V 

tem primeru vodnik ni oblečen s papirjem, ampak je izoliran z lakom, kasneje 

pa bo še olje dodalo svojo izolativnost. 
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Slika 11: Pripravljena NN, SN in VN navitja čakajo na sušenje v peči, ki jim bo 

potegnila ven vlago. Nato pa jih bodo delavci nataknili na stebre 

feromagnetnega jedra.  

   
Zaradi manjše izolacije se vedno natakne na steber (0 V) izolativni tuljavnik in nanj 

najprej navitje z nižjo napetostjo na izolacijski tuljavnik, nanj pa se natakne preko 

mednavitne izolacije še navitje z višjo napetostjo. Sledi še regulacijsko navitje za 

regulacijske energetske transformatorje.  

V Montaži 1 imajo tudi stroj za izsekavanje lamel vsakega od treh stebrov in 

zgornjega in spodnjega jarma. V tej hali delajo samo 3-stebrne 3-f energetske TR, v 

sosednji moderni hali pa 5-stebrne TR, kjer sta prvi in zadnji steber 33 % manjših 

presekov, da lahko zmanjša tovarna višino 300 do 500 MVA TR za 33 %. 

 

 

IZSEKAVANJE LAMEL TR PLOČEVINE in ZLAGANJE LAMEL V STEBRE IN 

JARME 

 

Lamele je potrebno odrezati pod kotom 45 stopinj, da magnetni pretok lažje vstopa iz 

stebra v usmerjeno pločevino (Weissova področja) jarma. Če bi imeli kot 90 stopinj, 

bi magnetni pretok po stebru tekel optimalno, v jarmu pa bi bila Weissova področja 

za 90 stopinj obrnjena v drugo smer, kar bi pomenilo za pretok velike magnetne 

izgube na prehodnem stiku. Lamele so tudi položene izmenično v plasti stebra in 

jarma, ena krajša, ena cm daljša in spet ena krajša. Vse z namenom lažjih prehodov 

magnetnega pretoka.  
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Slika 12: Zložene lakirane (eno ali obojestransko) lamele iz transformatorske 

hladnovaljane pločevine (debelina 0,23 mm) v stebre in jarme. 

 

 

 
Slika 13: V zgornji jarem, ki se bo na levi, v sredini in desni mehansko povezal 

s tremi pokončnimi stebri. Lamele so odrezane pod kotom 45 stopinj, v kotih 

zamaknjene v plasteh za dober centimeter, da lahko izmenični magnetni 

pretok lažje teče po Weissovih področjih v stiku stebra in jarma. 



11 
 

 

 
Slika 14: Sestavljeno magnetno jedro z vijaki, spoji, objemnimi trakovi in 

veliko kosov bukovega in hrastovega lesa, ki gre v kotel. Nato pa bodo nanj 

dali tri valje z bakrenimi navitji 

 

 

 
Slika 15: Različna mesta, kjer moramo z vijačnimi objemkami stisniti stebre in 

spodnji jarm.  

  
Okvirna proizvodna cena TR je najbolj odvisna od dragega materiala (to sta 

elektrolitsko čist baker in transformatorska pločevina s kolenom magnetenja pri 1,9 T 
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in z delovno točko 1,7 T in v nasičenju pri 2,1 T). Debelina pločevine v stebrih in 

jarmu je 0,27mm ali še bolj kvalitetna ima 0,23 mm. Na obeh straneh pločevine je 

nanešeno 4 mikrone (4 x 10-6 m) Carlita, ki je izolator. S tem zelo zmanjšamo 

vrtinčne izgube v jedru. Izbira bolj kvalitetne transformatorske pločevine pa zelo 

zmanjša histerezne izgube v jedru. Okvirna cena TR se giblje med 5 € do 12 €/ kg. 

Prečni TR (Booster s številnimi vzdolžnimi in nekaj prečnimi navitji, kakršnega ima 

RTP Divača in je stal pri Siemensu 80 mio evrov) pa dosega ceno 30 €/kg. Večji kot 

je TR, cenejši so po specifični ceni na kg. Masa aktivnega dela TR raste z navidezno 

močjo s potenco 0,75. Če transformatorju podvojimo moč, ne bomo porabili 2x več 

materiala, ampak samo 2 0,75 kar znese 1,68x več materiala, kar pomeni za 68 % več 

kot pri osnovni moči in 32 % manj bakra in pločevine, kot bi jo porabili za 2 enaka TR 

osnovne moči.  

  

 
Slika 16: Peč, v kateri z različnimi temperaturnimi procesi, algoritmi, dan ali 

dva izsušijo navitja. Na ta način lahko zmanjšajo dimenzijo in preprečijo 

slabšo izolativnost navitij. Na koncu proizvodnje hale imajo še večje peči za 

sušenje celega aktivnega dela.  
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Slika 17: Tokovni - merilni in tokovni – zaščitni 1-f transformatorji v montažnem 

delu hale, ki imajo nalogo, da prilagodijo in zmanjšajo visoke tokove v 

transformatorju na območje 1A ali 5A z namenom, da ta tok lahko procesira 

merilna ali zaščitna oprema SEES. 

 

 
Slika 18: Regulacijsko navitje z odcepi na primarju, običajno 1,33 % primarne 

napetosti (običajno 110 kV/ 20 kV), kjer bo vakuumski odklopnik (zgoraj, 

zelene barve) preklapljal napetosti pod obremenitvijo. Za namen regulacije 

sekundarne napetosti vedno reguliramo na primarju, ker so mnogo manjši 

tokovi, ki jih je lažje pogasiti. Distribucijski TR 20/0,4 kV imajo samo odcepe na 

primarju in se ne smejo preklapljati pod obremenitvijo. SN in VN TR so 

regulirani pod obremenitvijo.  

  

Okvirna proizvodna cena TR je najbolj odvisna od dragega materiala (to sta 

elektrolitsko čist baker in transformatorska pločevina s kolenom magnetenja pri 1,9 T 

in z delovno točko 1,7 T in v nasičenju pri 2,1 T). Debelina pločevine v stebrih in 

jarmu so ali 0,27mm ali še bolj kvalitetna ima 0,23 mm. Na obeh straneh pločevine je 

nanešeno 4 mikrone (4 x 10-6 m) Carlita, ki je izolator. S tem zelo zmanjšamo vrtinčne 

izgube v jedru. Izbira bolj kvalitetne transformatorske pločevine pa zelo zmanjša 

histerezne izgube v jedru. Okvirna cena TR se giblje med 5 € do 12 €/ kg. Prečni TR 

(Booster s številnimi vzdolžnimi in nekaj prečnimi navitji, kakršnega ima RTP Divača 

in je stal pri Siemensu 80 mio evrov) pa dosega ceno 30 €/kg. Večji kot je TR, cenejši 

so po specifični ceni na kg. Masa aktivnega dela TR raste z navidezno močjo s 

potenco 0,75. Če transformatorju podvojimo moč, ne bomo porabili 2x več materiala , 

ampak samo 2 0,75 kar znese 1,68x več materiala, kar pomeni za 68 % več kot pri 

osnovni moči in 32% manj bakra in pločevine kot bi jo porabili za 2 enaka TR 

osnovne moči.  
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VLIVANJE TRANSFORMATORSKEGA OLJA V KOTEL 

 

Iz kotla najprej odsesajo s podtlačnimi črpalkami ves zrak. Nato dodajo cev z 

transformatorskim oljem. Vakuum olje posesa v notranjost kotla in ga lepo brez 

mehurčkov zraka porazporedi po kotlu in kanalih navitij in jedra. 

  

 
Slika 19: V kotlu TR je aktivni del, sedaj preko črpalk in črne cevi vlivajo v kotel 

približno 15 t olja in sočasno z vakumiziranjem odstranjujejo zrak iz kotla. 

Desno spodaj so plastične cisterne olja.  

  

Etra uporablja 3 vrste olj:  

1. mineralno olje je na bazi nafte,   

2. silikonsko olje je na bazi silikona in   

3. estri so lahko biološki, tisoč variant, najbolj znano komercialno ime je 

MIDEL, ki se v 90 % razgradi v enem mesecu. Bakterije te verige 

ogljikovodikov razgradijo v H2O in CO2.  

 

15 ton olja je v povprečno srednje velikem energetskem TR moči 30 MVA. Zaradi olja 

imajo vse RTP in TP obvezo, da zgradijo pod stojiščem TR oljne jame.  

Olje morajo kontrolirati redno pri vzdrževalnih pregledih. Na začetku ima 120 kV/cm 

prebojne trdnosti, zaradi staranja in kemičnih sprememb ter vlage pa mu hitro pade 

na 40 kV /cm. Takrat mora lastnik iz TR počrpati to olje in ga dati na čiščenje v 

laboratorij.  

 

 

MONTAŽA DODATNIH ELEMENTOV 

 

Nazadnje sledi še montaža skoznikov, ekspanzijske posode (konzervator) na vrhu 

nad kotlom, pokrova kotla, raznih merilcev temperatur, črpalk, termoslike, tokovnikov, 

silikagela, omar za nastavitev regulacijskega stikala na želeno vrednost idr.  

 

Glavni termometer za merjenje najbolj vroče točke olja je zgoraj. S pomočjo 

termoslike simulira in izračuna najbolj vročo točko navitja, ki bi lahko uničila papirnato 



15 
 

izolacijo. Termoslika je narejena mehansko-preprosta simulacija, ki izračuna najvišjo 

točko v središču navitja, kamor ne moremo dati senzorja temperature na podlagi 

temperature olja in enačb za širjenje (konvekcije) toplote in izračun najvišjega 

temperaturnega potenciala znotraj kotla. 

 

Pomemben je še tristopenjski Bucholz rele. Prva stopnja zazna in opozarja na 

upadanje olja v kotlu. Druga stopnja zazna plinske mehurčke, kar pomeni kratek stik  

in zato takoj izklopi TR iz omrežja. Tretja stopnja pa je BuR in ščiti regulacijsko 

navitje, kjer nastajajo običajni obliki pri preklopih odcepov pod obremenitvijo pred 

uničujočim oblokom v primeru, da vakuumski odklopnik regulacijskega stikala ne bi 

mogel malega obloka pogasiti.  

 

  

 
Slika 20. Priprava tokovnih transformatorjev, ki pobirajo iz različnih električnih 

vodov energetskega TR informacije o toku skozi TT in jih priskrbijo SCADI in 

tokovni zaščiti, običajno diferenečnemu zaščitnemu releju, ki je glavna zaščita 

pred kraktimi stiki, ki nastanejo znotraj transformatorja: medovojni kratki stiki, 

medfaznimi navitji in KS med primarjem in sekundarjem. Informacijo o 

zemeljskostičnem toku pa zemeljskostični zaščiti ETR. 

  

 
PERIZKUŠANJE IZDELANIH TRANSORMATORJEV V VISOKONAPETOSTNEM 

LABORATORIJU Z VISOKO NAPETOSTJO 

 

Prvič so nas povabili v merilni visokonapetostni laboratorij. V zadnje sem bil tam kot 

študent, ko nas je v Etro peljal uni. prof. dr. Lenassi pred 26 leti, meni najboljši 

profesor na Univerzi Ljubljana. 

 

Naredijo (pred kupci transformatorjev) tri glavne preizkuse zdržnosti (izolacije) 

transformatorja pred visokimi napetostmi po standardu. To so simulacije strele, 

prenapetosti. Nekaj % TR se pri preizkusu uniči, a tu sploh ni nujno, da je bila v njem 
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kakšna napaka pri projektiranju ali izvedbi. Eden od preizkusov je 15 minutna 

zdžrnosti transformatorja na dvojni nazivni napetosti (recimo 800 kV). Tako veliko 

napetost dobijo z zaporedno vezavo močnostnih kondenzatorjev v kaskado (Marxov 

generator). 

 

  
Slika 21: Marxov generator nam naredi visoko napetost strele (približno milijon 

V), ki bo potem udarila v testiran transformator, da kupcu dokažejo, da njihov 

TR zdrži po standardu zahtevano prenapetost. Opravijo 3 glavne preizkuse. 
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Slika 22: Etra vsako leto poskrbi za okusno malico za dijake ali študente. 

 Ne glede na to, ali sem jim pripeljal v zadnjih 20 letih 50 dijakov vsako leto ali 

10 študentov.  

  

Nazadnje se moram zahvaliti najboljšemu vodiču, kar sem jih imel na številnih (okoli 

90) različnih strokovnih ekskurzijah v podjetja povezanih z elektroenergetiko v 

zadnjih 16 letih, g. Igorju Lugariču.  

  

Organiziral, vodil, fotografiral strokovno ekskurzijo in napisal tole poročilo  

sem Robert Šifrer, univ. dipl. inž. el., predavatelj Elementov 

elektroenergetskega sistema v VSŠ ŠC Kranj, program elektroenergetika. 

  


