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EXAMENSARBETE

Lokalkraftsbehov i transformatorstationer
Sammanfattning
Denna rapport behandlar behovet av lokalkraft i Vattenfalls transformatorstationer. Tre
vanligt förekommande transformatorstationer - stamstation, regionstation och fördelningsstation - har studerats. Alla transformatorstationer behöver lokalkraft för att fungera.
Begreppet lokalkraft syftar till den matning som förser en transformatorstations utrustning
med el. Apparater som försörjs av lokalkraften är bland annat motorer för brytare,
transformatorkylning, kontrollutrustning, värme och belysning.
Ok-lindning är ett exempel på en lokalkraftslösning, vilket är det alternativ som Vattenfall
vanligtvis använder. Denna lindning är placerad i huvudtransformatorn och består av ett
fåtal varv runt järnkärnan. Spänningen från ok-lindningen är aldrig exakt 400 V och därför
krävs en matchningstransformator. Rapporten beskriver även kort några andra lokalkraftslösningar samt några tillfälliga effektuttag.
Studien undersöker hur stort det teoretiska lokalkraftsbehovet är och vad det är för
utrustning som har störst effektförbrukning i de tre stationstyperna. Effekterna delas upp i
tre kategorier: ställverk, kontrollanläggning och lokal. Det beräknade lokalkraftsbehovet är i
stamstationen 140 kVA, i regionstationen 54 kVA och i fördelningsstationen 25 kVA.
Resultaten visar att det teoretiska lokalkraftsbehovet i samtliga studerade stationer är lägre
än de standardstorlekar Vattenfall tillämpar som är på 400 kVA, 250 kVA och 100 kVA.
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Summary
This thesis studies the auxiliary power requirement in Vattenfall’s substations. Three
common substations - national grid substation, regional grid substation and distribution
grid substation - have been studied. All substations need auxiliary power to function
properly. Auxiliary power is what powers the substation equipment, for example motor
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1 Inledning
Vattenfall Eldistribution AB, som är en del av Vattenfallskoncernen, äger och driver nät i
stora delar av Sverige. För att det ska vara möjligt att distribuera el finns det ett antal
transformatorstationer runt om i landet som har i uppgift att transformera spänningar till
lämpliga nivåer. Transformatorstationerna kräver lokalkraft för t.ex. värme, belysning och
batteriladdning eftersom kontrollanläggningarna försörjs av likspänning. För att
tillhandahålla lokalkraften använder Vattenfall i de flesta fall en ok-lindning, också kallade
hjälplindning, på krafttransformatorerna.

1.1

Bakgrund och syfte

Våren 2015 genomfördes ett examensarbete av Erik Lindell och Magnus Svensson
angående Station Service Voltage Transformer (SSVT) och om det kunde vara ett alternativ
för att tillgodose lokalkraftbehovet. Arbetet gav till resultat att den nuvarande lösningen, att
i huvudsak nyttja ok-lindningar på transformatorer, är den mest kostnadseffektiva. Det
framkom även att de rekommendationer som finns i Vattenfalls riktlinjer angående
effektstorleken på ok-lindningen förmodligen är väl tilltagen – eller med andra ord är
majoriteten överdimensionerade. [1]
Figur 1.1 visar ett utdrag ur Vattenfalls riktlinje ”VTR01-10E utg. 8” angående standarder
på ok-lindningsstorlek för olika typer av transformatorer. [2]

Figur 1.1 Riktlinjer för ok-lindningsstorlek i förhållande till transformatorstorlek. Publicerad med tillstånd av
Vattenfall Eldistribution AB. [2]

Avsikten är att arbetet ska leda till ett resultat som gör att Vattenfall kan se om de kan
minska sina krav på ok-lindningsstorlek i normalfallet samt ta reda på hur effektuttagen
ligger fördelade i stationerna.
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1.2

Problembeskrivning och avgränsningar

Vattenfall har i dagsläget ingen uppdaterad sammanställning över hur stort
lokalkraftsbehovet är och vad effektuttagen består av i olika transformatorstationer.
Vattenfall önskar därför en översikt över lokalkraftsbehovet och effektuttagen. De typer av
transformatorstationer som kommer att studeras är:
-

Stamstation 400/130 kV: 1*500 MVA

-

Regionstation 130/40 kV: 2*63 MVA

-

Fördelningsstation 40/10 kV: 2*16 MVA

Ibland behöver tillfälliga laster anslutas till stationerna för t.ex. reparationer och underhåll.
Alla laster, inklusive tillfälliga laster måste finnas i åtanke vid dimensionering av oklindningen för att lokalkraftsystemet ska klara av alla effekter. I denna rapport kommer
några tillfälliga effektuttag att beskrivas, dock tas dessa inte med vid beräkning av
lokalkraftsbehov.

1.3

Mål

Huvudmålen i arbetet är att se hur stort effektbehovet är i transformatorstationerna samt
att ta fram en beskrivning av vad effektuttagen består utav.
För att huvudmålen ska uppnås etableras ett antal etappmål:
•

Göra en plan för datainsamling

•

Ta kontakt med relevanta personer på Vattenfall

•

Samla in nödvändig data

•

Sammanställa insamlad data och analysera resultat
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2 Beskrivning av lokalkraft i
transformatorstationer
Lokalkraft, också kallat hjälpkraft, behövs för att transformatorstationerna ska kunna utföra
krävd funktion. Varje station har sin egen lokalkraftsanläggning som försörjer alla elektriska
funktioner, exempel på detta är laster som pumpmotorer, transformatorfläktar,
manöverdon, kontrollutrustning, belysning och värme. Som nämndes i kapitel 1 använder
sig Vattenfall till största delen av ok-lindning för att tillgodose stationens lokalkraft.
Förutom ok-lindning förekommer även alternativa lokalkraftslösningar, några av dessa
beskrivs i avsnitt 2.3. En del av utrustningen i lokalkraftanläggningen måste fungera även
vid störningar i driften, vilket fås genom användning av batterier. Lokalkraftssystemet
består alltså både av växelspänning och likspänning. [1,3]

2.1

Växelspänningssystem

Kylning av huvudtransformatorer, värme och belysning behöver växelspänning (VS).
Växelspänningssystemet är vanligtvis trefas 400 V och direktjordat. Figur 2.1 visar hur
lokalkraften tas ut från ok-lindningen och matar en huvudcentral kallad VHC. Under denna
central ligger ett antal undercentraler för olika matning till de olika utrustningarna i
stationen. Figuren visar även att lokalkraften kan matas från både transformator, T1 och
T2, vilket är ett måste då lokalkraftsmatningen alltid måste fungera. [3]

Figur 2.1 Skiss över hur lokalkraft är uttagen från ok-lindningen på två huvudtransformatorer.
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2.2

Likspänningssystem

Kontrollutrustningen i lokalkraftsanläggningen matas via likspänning (LS) som fås via
likriktare från växelspänningsanläggningen. Batterierna som finns i stationen ska klara en
drifttid på cirka 12 timmar. Likströmsanläggningen är nästan alltid högohmigt jordad för att
det inte ska ske något avbrott vid enpoligt jordfel. Beroende på vilken utrustning som
matas kan spänningen ha olika nivåer och de vanligaste spänningarna är 220 V, 110 V och
48 V. Vanligt förekommande utrustning som har 220 V är ställverksapparater, pumpar och
nödbelysning. Reserv- och reläskydd drivs av 110 V, medan fjärrkontroll, manöver-,
indikerings- och felsignalsystem matas av 48 V. En förklarande bild över hur en lokalkraftsanläggning kan se ut, se Figur 2.2. [3]

Figur 2.2 Skiss över lokalkraftens LS-matning via VS.
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2.3

Lokalkraftslösningar

Lokalkraftsmatningen måste alltid fungera oavsett om det utförs underhåll eller
reparationer på den primära matningen. Därför behöver matningen vara redundant, vilket
betyder att det går att mata systemet från flera håll. För att erhålla lokalkraften finns det
olika lösningar och några av dessa förklaras nedan. 1
2.3.1

OK-lindning med matchningstransformator

Transformatorer kan ibland vara utrustade med en extra lindning på huvudlindningen för
att försörja lokalkraften, denna lindning kallas ok-lindning och består av ett fåtal varv runt
benen på järnkärnan i huvudtransformatorn, se Figur 2.3. Transformatorn är optimerad för
sina huvudlindningar och skillnaden mellan dessa och ok-lindningens lindningar är stor.
Denna skillnad gör att det är omöjligt att få ut en spänning på exakt 400 V.1
En matchningstransformator, även kallad mellantransformator, transformerar utspänningen från ok-lindningen för att 400 V ska kunna erhållas. Denna transformator
placeras vanligtvis i direkt anslutning till huvudtransformatorn tillsammans med säkringar
och en lastfrånskiljare som illustreras i Figur 2.3. Lastfrånskiljaren måste klara av 1,25
gånger ok-lindningens märkström. [2]

Figur 2.3 Illustrerande bild över hur ok-lindningen är placerad på huvudtransformatorn. Publicerad med tillstånd av
Vattenfall Eldistribution AB. Figuren är redigerad med svenska översättningar. [2]

1

Per Norberg, Vattenfall Eldistribution AB, muntlig kontakt 15 april 2016
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2.3.2

Lokaltransformator

En lokaltransformator, även kallad stationstransformator, ansluts på nedsidan av en huvudtransformator och har till uppgift att förse stationen med lokalkraft. Lokaltransformatorn
transformerar elnätets spänning direkt till 400 V utan något mellansteg. Denna lösning
används vanligen av andra företag vid spänningar upp till 22 kV. Det finns lokaltransformatorer som klarar spänningar upp till 36 kV men detta är ingen vanligt
förekommande spänning i Sverige. Vid spänningar högre än 36 kV behöver transformatorn
specialbeställas för att klara av transformeringen och då är de vanligtvis lämpligt att ta
matningen till lokaltransformatorn från ett externt abonnemang. Detta abonnemang
tecknas med det elnätsföretag som har nätkoncession i det aktuella området. 2
2.3.3

Station Service Voltage Transformer - SSVT

Ett annat alternativ för lokalkraft är SSVT som är utvecklad av ABB. Det är i grunden en
spänningstransformator som har konstruerats om för att klara lägre effekter. Detta gör att
den även går att använda som lokaltransformator. Funktionen för transformatorn är att den
placeras på högspänningssidan på transformatorstationen, där den transformerar ner
högspänningen till 400 V, se Figur 2.4. SSVT är i dagsläget dyrt och inte helt
färdigutvecklat. [1]

Figur 2.4 Beskrivande bild över hur SSVT placeras i ställverk. [4] Publicerad med tillstånd av ABB.
2

Per Norberg, Vattenfall Eldistribution AB, muntlig kontakt 18 april 2016
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2.3.4

Dieselaggregat

En lokalkraftslösning som används som reserv är dieselaggregat. I stamstationer är det
vanligt att ett aggregat finns installerat eftersom denna station kräver hög driftsäkerhet. I
region- och fördelningsstationer är det vanligare att ett aggregat körs ut till stationen då det
behövs. Aggregatet används vanligen vid avbrott då den ordinarie matningen inte finns
tillgänglig. Lokalkraftslösningen kan även drivas av bensin, men ur brandrisksynpunkt och
de låga effekter som fås är det ovanligt. Dieselaggregatet kräver regelbundna provkörningar, exempelvis starter med och utan last. [3]
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3 Sammanställning av lokalkraftsbehov för olika
stationstyper
Det var från början tänkt att jämföra mätningar i olika stationer för att se hur stor effektförbrukning som faktiskt finns i transformatorstationerna, dock visade det sig i studiens
inledande fas att det inte finns mätningar i den utsträckning som antagits. De mätningar
som finns är i stort sett endast debiteringsmätningar och i vissa fall mätningar på lokaltransformatorer i stamstationer.
Debiteringsmätningar är dock svåra att använda i studien då även effektförluster i
transformatorn fås med i mätningen. Anledningen till att transformatorns effektförluster
kommer med i mätningen är att effekten på transformatorns primärsida jämförs med
effekten på sekundärsidan, se Figur 3.1. Även mätningarna på lokaltransformatorerna är
svåra att använda i dimensioneringssyfte eftersom ok-lindningen är den primära lokalkraftsmatningen. På grund av detta är mätningarna endast gjorda under kortare perioder när
huvudtransformatorn varit ur drift. 3 För att få fram lokalkraftsbehovet för de tre studerade
stationerna har istället dokumentation studerats för att se vilka effektförbrukande
komponenter som finns installerade och hur stort det teoretiska lokalkraftsbehovet är.

Figur 3.1 Effektflödet i transformatorn.

Storlek på lokal och ställverk i transformatorstationen varierar beroende på stationstyp och
hur ny en station är. Stamstationer har uteslutande ställverk utomhus och en liten byggnad
för kontrollanläggning. Majoriteten av regionstationerna har också utomhusställverk med
en mindre kontrollanläggningsbyggnad, men i framtiden kommer dessa troligtvis att byggas
med 130 kV-ställverk utomhus och 40-kV-ställverk inomhus. 4 Författarna har i samråd
med handledare på Vattenfall beslutat att studera en helt inbyggt regionstation, då den är ny
och är väldokumenterad. Fördelningsstationer kommer uteslutande att byggas med både 40
och 10 kV-ställverk inomhus tillsammans med kontrollanläggningen4.

3
4

Per Norberg, Vattenfall Eldistribution AB, muntlig kontakt 11 maj 2016
Joakim Axelsson, Vattenfall Eldistribution AB, muntlig kontakt 29 April 2016
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För att få en bättre överblick över effektförbrukningen delas den in i tre kategorier enligt
nedan. Uppdelningen har inspirerats från en tidigare studie som utfördes år 1993, studien
finns i sin helhet i Bilaga A.
Ställverk
Laster: Värme i manöverdon, motorer för fläktar och pumpar på transformatorer samt
ställverksbelysning.
Kontrollanläggning
Laster: Likriktare, växelriktare, omvandlare, reläskydd, teleutrustning, fjärrkontroll.
Olika utrustningar i stationernas kontrollanläggningar nämns men det är dock likriktarnas
effekt som kommer att användas vid beräkningar, då det är dessa som är dimensionerande. 5
Lokal
Laster: Värme, ventilation och belysning.

3.1

Stamstation

Stationen som har granskats är en nybyggd stamstation 400/130 kV i östra Sverige.
Stationen har ställverk utomhus och en liten kontrollbyggnad. Figur 3.2 visar hur ställverket
i den studerade stamstationen ser ut.

Figur 3.2 Bild på den studerande stamstationens ställverk. Publicerad med tillstånd av Vattenfall Eldistribution
AB.
5

Henrik Elfving, Vattenfall Eldistribution AB, muntlig kontakt 20 maj 2016
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3.1.1

Ställverk

Driftschemat för den studerade stamstationen kan ses i Bilaga B.
Ställverksuppbyggnaden i den studerade stamstationen ser ut som följande:
-

3st 400 kV ledningsfack med två frånskiljande brytare och en jordningskopplare per
fack

-

1st 400/130 kV transformatorfack med två frånskiljande brytare samt två
jordningskopplare

-

3st 130 kV ledningsfack med två frånskiljande brytare och en jordningskopplare per
fack

Varje brytare är av modell HPL från ABB (Figur 3.3), som är en frånskiljande brytare, dvs.
den fungerar både som en brytare och en frånskiljare. Frånskiljningen fungerar genom att
brytarens huvudkontakter blockeras mekaniskt, vilket gör att tillslag inte är möjligt. En
annan vanlig benämning på denna typ av brytare är combindbrytare. Brytaren har också två
tillhörande manöverdon, BLG (Figur 3.4) för brytarfunktion och AD100 för frånskiljningsfunktion (blockering). Manöverdonen är monterade på brytarens stativ, 1 don per brytare
på 130 kV och 3 don per brytare på 400 kV.
I manöverdon BLG sitter en motor som har i uppgift att spänna upp en fjäder i brytaren,
som i sin tur utför själva brytningsfunktionen. Det finns också värme på 385 W i skåpet för
att förhindra kondens samt för att värma vid låga temperaturer. I manöverdon AD100
sitter det också en motor för att kunna blockera manövrering av brytaren och ett element
på 25 W. Jordningskopplarnas manöverskåp har en värmeeffekt på 22 W. Belysningen på
ställverksområdet sker med lyktstolpar på 70 W och strålkastare på 500 W.
Transformatorn har en effekt på 500 MVA och en ok-lindning på 400 kVA. Dess kylart är
OFAF (forcerad olja och luft), och kyls med 8 kylfläktar och 4 oljepumpar som drivs med
tillhörande motorer. Motorerna som driver kylfläktarna har en effekt på 1,1 kW och
motorerna för oljepumparna har en effekt på 2,2 kW. På transformatorn sitter det också ett
manöverskåp för lindningskopplaren som innehåller en motor samt ett värmeelement på 60
W. [5]
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Figur 3.3 Brytare HPL med tillhörande manöverdon BLG. [8] Publicerad med tillstånd av ABB.

Figur 3.4 Manöverdon BLG. [8] Publicerad med tillstånd av ABB.

3.1.2

Kontrollanläggning

I stationen finns det reläskydd för ledningar, transformator och samlingsskenor.
Ledningarna och samlingsskenorna har två reläskydd medan transformatorn har totalt fyra.
Stationens likriktare har en effekt på 40 kW, som då blir den dimensionerade effekten. [5]
3.1.3

Lokal

Den totala inomhusytan i kontrollbyggnaden är 300 m2. Lokaluppvärmningen sker via
element med effekter från 750 W till 1,5 kW och ventilation och kylning sker med fläktar
och aggregat. De stora effektförbrukarna här är två kylaggregat på 2,5 kW och kanalvärmare på 1,8 kW. Belysningen består till största del av lysrörsarmaturer på 72 W. [5]
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3.1.4

Resultat

Vid beräkningar i ställverk, kontrollanläggning och lokal antas all värme, belysning och
transformatorkylning vara igång. Viktigt att komma ihåg är att brytare i 400 kV-fack har tre
manöverdon.
Den totala effekten i ställverket blir enligt dessa beräkningar 48,9 kW och som kan ses i
Tabell 3.1 är det belysningen som står för den största effekten. Den totala effekten är för
kontrollanläggningen 40 kW och för lokalen 36,6 kW (Tabell 3.2). I lokalen blir
uppvärmningen ca 77 W/m2 och belysningen ca 12 W/m2. Stamstationens totala effektförbrukning (Tabell 3.3) uppgår till ca 126 kW och 140 kVA vid antagande av en reaktiv
effekt som är hälften av den aktiva. Antagandet har tagits fram i samråd med handledare på
Vattenfall. Den aktiva effekten har räknats ut genom att alla laster har summerats och den
skenbara effekten har sedan beräknats med Pythagoras sats.
Tabell 3.1 Total effekt i stamstationens ställverk.

Last
Motorer
Värme
Belysning

Effekt Enhet
17,6
11,7
19,6
48,9

kW
kW
kW
kW

Tabell 3.2 Total effekt i stamstationens lokal.

Last

Värme
Ventilation
Belysning

Effekt Enhet
23,0
10,0
3,53
36,6

kW
kW
kW
kW

Tabell 3.3 Total effekt i stamstationen.

Last
Ställverk
Kontrollanläggning
Lokal

Effekt Enhet
48,9
40,0
36,6
126
140

kW
kW
kW
kW
kVA
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3.2

Regionstation

Stationen som har granskats är en nybyggd regionstation i norra Sverige, se Figur 3.5. Hela
stationen är inbyggd, dock kommer endast kontrollrum och batterirum i denna station att
räknas som lokaler då resterande utrymmen inte har någon uppvärmning.

Figur 3.5 Bild på den studerade regionstationen. Publicerad med tillstånd av Vattenfall Eldistribution AB.

3.2.1

Ställverk

Ett exempel på hur ett driftschema för en regionstation 130/40 kV kan se ut kan ses i
Bilaga C.
Ställverksuppbyggnaden i den studerade regionstationen ser ut som följande:
-

3st 130 kV ledningsfack med två frånskiljande brytare och en jordningskopplare per
fack

-

1st 130 kV-fack för ek-batteri med en frånskiljande brytare och en jordningskopplare

-

2st 130/40 kV transformatorfack med två frånskiljande brytare med inbyggd
jordningskopplare per fack

-

1st 40 kV-fack för ek-batteri med en frånskiljande brytare

-

4st 40 kV ledningsfack med en frånskiljande brytare och en jordningskopplare per
fack

-

1st 40 kV ledningsfack med två frånskiljande brytare och en jordningskopplare
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Alla brytare är av modell LTB från ABB (Figur 3.6) som är en frånskiljande brytare, dvs.
den fungerar både som en brytare och en frånskiljare. Frånskiljningen fungerar genom att
brytarens huvudkontakter blockeras mekaniskt, vilket gör att tillslag inte är möjligt.
Brytaren har två tillhörande manöverdon, BLK (Figur 3.7) för brytarfunktion och AD100
för frånskiljningsfunktion. Manöverdonen är monterade på brytarens stativ.
I manöverdon BLK sitter en motor för uppspänning av fjäder och skåpsvärme på 230 W. I
manöverdon AD100 har skåpsvärmen en effekt på 25 W och i jordningskopplarna är den
på 22 W.
Belysningen i ställverkslokalerna består av lysrörsarmaturer med en effekt på 116 W och
strålkastare på 250 W. Även fasadbelysning har räknats som ställverksbelysning och består
av armaturer med en effekt på 90 W.
Stationen har två transformatorer med en effekt på 63 MVA vardera. Transformatorernas
kylart är ONAF (enbart forcerad luft) med 2 kylfläktar per transformator. Kylfläktarnas
motorer har en effekt på 810 W och på transformatorn sitter det också en lindningskopplare med en motor och ett värmeelement på 60 W. [6]

Figur 3.6 Brytare LTB med tillhörande manöverdon BLK. [8] Publicerad med tillstånd av ABB.

Figur 3.7 Manöverdon BLK. [8] Publicerad med tillstånd av ABB.
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3.2.2

Kontrollanläggning

Utrustningen i regionstationen har i stort sett samma effektförbrukning som den i
stamstationen, se avsnitt 3.1.2. Det som skiljer sig är antalet ledningar och transformatorer,
vilket i sin tur gör att antalet reläskydd skiljer sig. I denna station är likriktarnas effekt 20
kW. [6]
3.2.3

Lokal

Total lokalyta är 80 m2 och uppvärmning sker med hjälp av en värmepump på 3,2 kW,
värmestrålare på 800 W element på 700 W. Ventilation finns i form av små fläktar på 120
W och en större ventilationsenhet på 1,2 kW. Belysning i lokalen fås via lysrörsarmaturer på
105 W. [6]
3.2.4

Resultat

Precis som vid beräkningarna gjorda i stamstationen antas det att all utrustning är igång.
Här är det dock bara ett manöverdon per brytare, både i 130 kV- och i 40 kV-fack.
Tabell 3.4 visar den totala effekten i stationens ställverk som är 27,9 kW, där belysningen är
den stora lasten. Kontrollanläggningens effekt är 12 kW. Lokalens totala effekt (Tabell 3.5)
är 8,70 kW varav 6,30 kW (ca 79 W/m2) är värme och 840 W (10,5 W/m2) är belysning.
Den totala effekten uppgår till 48,6 kW och 54,3 kVA (Tabell 3.6). Vid beräkningar antas
en reaktiv effekt som är hälften av den aktiva. Antagandet har tagits fram i samråd med
handledare på Vattenfall. Den aktiva effekten har räknats ut genom att alla laster har
summerats och den skenbara effekten har sedan beräknats med Pythagoras sats.
Tabell 3.4 Total effekt i regionstationens ställverk.

Last
Motorer
Värme
Belysning

Effekt Enhet
3,24
8,42
16,2
27,9

kW
kW
kW
kW

Tabell 3.5 Total effekt i regionstationens lokal.

Last
Värme
Ventilation
Belysning

Effekt Enhet
6,30
1,56
0,84
8,70

kW
kW
kW
kW
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Tabell 3.6 Total effekt i regionstationen.

Last

Effekt Enhet

Ställverk
Kontrollanläggning
Lokal

3.3

27,9
12,0
8,70
48,6
54,3

kW
kW
kW
kW
kVA

Fördelningsstation

Transformatorstationen som har studerats är en nybyggd inomhusstation i västra Sverige.
Många framtida stationer av mindre typ kommer byggas på detta sätt, exempel kan ses i
Figur 3.8. Belysning och värme i den uppvärmda delen av ställverket kommer vid
beräkningar att räknas till lokal och belysningen utomhus och i transformator- samt
nollpunktsutrymmen räknas som ställverksbelysning.

Figur 3.8 Ett exempel på en inbyggd fördelningsstation. Publicerad med tillstånd av Vattenfall Eldistribution AB.
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3.3.1

Ställverk

Ett exempel på hur driftschema för en fördelningsstation 40/10 kV kan se ut kan ses i
Bilaga D.
Ställverksuppbyggnaden i den studerade fördelningsstationen ser ut som följande:
-

2st 40 kV ledningsfack med en truckbrytare per fack

-

2st 40/10 kV transformatorfack med två truckbrytare per fack

-

8st 10 kV ledningsfack med en truckbrytare per fack

Samtliga brytare truckbrytare av modell VD4 från ABB, se Figur 3.9. En truckbrytare är en
brytare som går att dra ut från sitt fack och fungerar då också som en frånskiljare med ett
tydligt brytställe. Brytarna är installerade i ABBs inomhusställverk UniGear som kan ses i
Figur 3.10.
Stationens två transformatorer är på 16 MVA och har kylarten ONAN, vilket betyder att
det inte finns någon forcerad kylning av transformatorerna. Lindningskopplarens
manöverdon innehåller ett värmeelement på 60 W.
Ställverksbelysningen består av lysrörsarmaturer på 98 W, strålkastare på 400 W samt
utomhusbelysning på 20-25 W. [7]

Figur 3.9 Brytare VD4 från ABB. [9] Publicerad med tillstånd av ABB.
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Figur 3.10 Inomhusställverk UniGear från ABB. [10] Publicerad med tillstånd av ABB.

3.3.2

Kontrollanläggning

Även i denna station är det ungefär samma utrustning i kontrollanläggningen som i de
andra studerade stationstyperna, se avsnitt 3.1.2 och 3.2.2. Det som skiljer sig är antalet
reläskydd samt storleken på likriktare, som i denna station har en effekt på 4 kW. [7] I
stationen finns det även injicering, som också kallas avstämning, för att kompensera för de
kapacitiva strömmar som uppkommer i kablarna i 10 kV-nätet. 6
3.3.3

Lokal

Total lokalyta är 194 m2 där uppvärmning sker med hjälp av en värmepump på 1,7 kW, en
varmluftsfläkt på 3 kW och kamrörselement med effekter på 375 till 750W. Ventilationen
består av en batterifläkt på 101 W. Belysning i lokalen fås via lysrörsarmaturer på 98 W. [7]

6

Christer Kronstrand, Vattenfall Eldistribution AB, muntlig kontakt 9 maj 2016
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3.3.4

Resultat

I fördelningsstationen har de totala effekterna för ställverk, kontrollanläggning och lokal
beräknats (Tabell 3.9). Ställverket har en total effekt på 2,57 kW. Som det framgår i Tabell
3.7 är det belysning av ställverkslokalen som har den största effektförbrukningen. Tabellen
visar också att det inte finns några motoreffekter eftersom det i stationen inte finns någon
transformatorkylning. Kontrollanläggningens effekt är 4 kW. I lokalen (Tabell 3.8) är den
totala effektförbrukningen 15,4 kW, där värme är den största effekten. Belysningseffekten i
lokalen är ca 14 W/m2 och värmeeffekten ca 65 W/m2. Till skillnad från stam- och regionstationens kontrollanläggning finns det som nämnt i avsnitt 3.3.2 i denna stationstyp
ytterligare en annan last – injicering.
Fördelningsstationens totala effektförbrukning (Tabell 3.9) uppgår till 21,9 kW och 24,5
kVA vid antagande av en reaktiv effekt som är hälften av den aktiva. Antagandet har tagits
fram i samråd med handledare på Vattenfall. Den aktiva effekten har räknats ut genom att
alla laster har summerats och den skenbara effekten har sedan beräknats med Pythagoras
sats.
Tabell 3.7 Total effekt i fördelningsstationens ställverk.
Last
Motorer
Värme
Belysning

Effekt Enhet
0,00
kW
0,12
kW
2,45
kW
2,57
kW

Tabell 3.8 Total effekt i fördelningsstationens lokal.
Last
Värme
Ventilation
Belysning

Effekt Enhet
12,6
kW
0,10
kW
2,69
kW
15,4
kW

Tabell 3.9 Total effekt i fördelningsstationen.
Last
Ställverk
Kontrollanläggning
Lokal

Effekt Enhet
2,57
4,00
15,4

kW
kW
kW

21,9
24,5

kW
kVA
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3.4

Tillfälliga effektuttag

För inkoppling av alla diverse utrustningar sitter det i stationen ett antal fasta uttag. Antal
och placering av uttag finns i Vattenfalls riktlinje VTR2-05 [11]. Enligt riktlinjen ska det vid
varje huvudcentral (VHC) och varje undercentral (VCx) finnas 2st 10 A-uttag 230 V och
2st 16 A- kraftuttag 400 V. Vid varje transformator ska det finnas 2st 10 A-uttag 230 V, 2st
16 A-kraftuttag 400 V samt ett 32 A-kraftuttag 400 V.
3.4.1

Regenerering av oljan i transformatorer

Den största tillfälliga lasten är när oljan i en transformator ska regenereras. Regenereringen
utförs genom att oljan går igenom ett antal filter för att ta bort gaser, smuts och fukt.
Processen utförs endast 1-2 gånger under en transformators livstid. Utrustningen står på en
lastbil och är flyttbar mellan olika transformatorstationer. Själva processen pågår upp till
några veckor. Utrustningen har en förbrukning på 160 A vid 400 V trefas, vilket resulterar i
en effekt på ca 111 kVA. På små transformatorer, som de i fördelningsstationer, är det
ovanligt att regenerering utförs. Dessa transformatorer är jämfört med stora
transformatorer relativt billiga och körs därför istället tills de inte längre fungerar och byts
ut mot nya.
Regenereringsaggregat ansluts antingen till ett fast anpassat uttag på ok-lindningen eller via
ett dieselaggregat om ett sådant uttag inte finns. Kringutrustning för processen ansluts till
ett 16 A uttag och de båda uttagen för utrustningen bör placeras nära huvudtransformatorn. 7 Figur 3.11 visar en bild tagen när oljeregenerering pågår på en
transformator. Till höger i bilden står lastbilen som regenereringsutrustningen är placerad i
och till vänster i bilden står ett dieselaggregat för att försörja utrustningen.

Figur 3.111 Lastbil med utrustning för oljeregenerering samt ett mobilt elverk i form av dieselaggregat. Publicerad
med tillstånd av Vattenfall Eldistribution AB.

7

Thomas Olsson, Vattenfall Eldistribution AB, mejlkontakt 18 maj 2016
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3.4.2

Filtrering av oljan i lindningskopplare

Oljan i lindningskopplaren kan också behöva filtreras vid behov. Filtreringen sker med
hjälp av en oljepump som har en motor på ca 400 W. Oljan ska filtreras till att den har fått
önskad spänningshållfasthet. Processen tar vanligtvis ca en dag per lindningskopplare. 8
3.4.3

Nyinstallation av transformatorer

När nya transformatorer ska installeras på plats kommer den vanligtvis utan olja, detta ur
vikt- och miljösynpunkt. Vid påfyllningen används ett vakuumfilter som även används för
att köra runt oljan i hela transformatorn för att säkerställa att det inte finns någon fukt.
Vakuumfiltret är också utrustat med en värmare som värmer upp oljan till 60-80 grader för
att få ut luft. Strömförbrukningen för processen är 63-100 A (44-70 kVA). 9
3.4.4

Tömning av oljegrop för transformatorer och reaktorer

Vid normala oljespill av transformatorer och reaktorer behöver oljegropen pumpas ur,
vilket görs med en pump på 100-200 W. När haverier med stora oljeutsläpp uppstår
används det istället en slambil som pumpar ut oljan. 10
3.4.5

Verktyg och mätutrustning

Vid underhåll och arbeten i stationerna används olika slag av handverktyg och mätutrustningar. Det handlar inte om några stora effektuttag men eftersom all utrustning som
kopplas in påverkar lokalkraften måste också dessa tas hänsyn till när en lokalkraftsanläggning ska dimensioneras.8

Lars-Erik Alsén, Vattenfall Services Nordic AB, muntlig kontakt, 26 april
Thomas Olsson, Vattenfall Eldistribution AB, mejlkontakt, 12 maj
10 Stig Skoog, Vattenfall Eldistribution AB, muntlig kontakt, 4 april
8
9
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4 Diskussion
Examensarbetet blev inte riktigt som det var tänkt ifrån början, då det utgicks från att det
fanns mätningar i alla transformatorstationer. Det visade sig att endast stamstationer i vissa
fall har mätning på lokalkraften (se kapitel 3). På grund av detta fick arbetet struktureras
om vilket ledde till att det istället studerades dokumentation i befintliga stationer för de
olika stationstyperna. I denna dokumentation hämtades specifikationer för den utrustning
som är installerad i stationerna.
Arbetet har gått bra utifrån de förutsättningar som funnits. Tidplanen har följts någorlunda
men med viss korrigering. De största problemen under examensarbetet har varit att få
tillgång till all intern dokumentation för de olika transformatorstationerna samt att se vilka
utrustningar som skulle tas med i beräkningarna. Förutom intern dokumentation har
muntliga kontakter och mejlkorrespondens haft stor betydelse och underlättat för arbetet.
Datainsamlingen tog längre tid än planerat vilket har lett till att data även har samlats in
sent under projektets gång. Det har också besökts ett antal transformatorstationer i Västra
Götaland för att få en inblick i hur stationerna är uppbyggda och fungerar, vilket
underlättade uppstarten av arbetet.
I samtliga stationer har all utrustning antagits vara igång samtidigt vilket bör göra att de
beräknade aktiva effekterna är en bit över den verkliga förbrukningen. Den skenbara
effekten har beräknats, som nämnt i de olika stationstypernas resultatavsnitt, genom att en
reaktiv effekt som är 50 % av den aktiva effekten har antagits. Om den reaktiva effekten i
verkligheten är större kan det leda till att de beräknade skenbara effekterna är lite mindre än
de verkliga. Att den reaktiva effekten är stor nog för att påverka slutresultatet (att det
beräknade lokalkraftsbehovet är mycket mindre än de installerade ok-lindningarna) är
osannolikt.
Då de stora tillfälliga lasterna, framför allt oljeregenereringen, inte används ofta kan det
möjligtvis vara bättre att vid dessa tillfällen köra ut ett dieselaggregat för att försörja
utrustningen.
År 1993 genomfördes en studie (se Bilaga A) på Vattenfall som gick ut på att kartlägga
energiförbrukningen i transformatorstationer och gjordes med hjälp av mätningar. Detta
skiljer sig från denna studie där det värsta fallet beräknats. Detta, tillsammans med det
faktum att utrustningen ser annorlunda ut idag jämfört med år 1993, gör att de två
studiernas resultat skiljer sig en del. Gemensamt för båda studierna är att beräknat
lokalkraftsbehov i de olika stationstyperna är mycket mindre än de ok-lindningsstorlekar
som riktlinjen VTR01-10E rekommenderar. Anledningen till att det i riktlinjen
rekommenderas stora ok-lindningar är att det förr dimensionerades för den största
tänkbara stationen.
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5 Slutsatser och förslag till framtida studier
Studien har kommit fram till att det, enligt de antaganden som gjorts, i den studerade stamoch regionstationen är ställverken som har störst effektförbrukning av de tre kategorier
som etablerats (se kapitel 3). I ställverken är det belysningen som har den största effektförbrukningen.
I fördelningsstationen är det istället lokalen som har störst effektförbrukning i form av
uppvärmning. Det är inte helt förvånande då det i denna station är en hel ställverkslokal
som värms upp, jämfört med de två andra stationerna där det enbart är
kontrollanläggningslokalen som är uppvärmd.
Stamstationens totala beräknade lokalkraftsbehov blev ca 140 kVA medan den installerade
krafttransformatorn har en ok-lindning på 400 kVA, vilket också riktlinjen rekommenderar.
Resultatet visar därför att ok-lindningen är nästan tre gånger större än den beräknade
effekten. I regionstationen är det totala beräknade lokalkraftsbehovet ca 54 kVA, vilket är
långt ifrån de 250 kVA som transformatorn har i verkligheten och vad även riktlinjerna
säger. Riktlinjen rekommenderar för den tredje stationstypen, fördelningsstation, en oklindning på 100 kVA, vilket även här är vad den installerade ok-lindningen har. Det totala
beräknade lokalkraftsbehovet för stationen blev ca 25 kVA, som också är långt ifrån den
rekommenderade. Av dessa resultat anses det finnas utrymme att minska storleken på oklindningar, dock görs inga exakta rekommendationer. Tabell 5.1 visar slutligen en
jämförelse av de beräknade lokalkraftsbehoven och de installerade ok-lindningarna.
Tabell 5.1 Beräknat lokalkraftsbehov och installerade ok-lindningar.

Installerad ok-lindning (kVA)
Beräknat behov (kVA)
Beräknat behov 1993 (kVA)

Stamstation

Regionstation

Fördelningsstation

400
140
78

250
54
47

100
25
34

De tillfälliga lasterna har inte tagits med i beräkningarna för lokalkraftsbehovet eftersom
det är svårt att bedöma hur ofta de används. Exempel på detta är oljeregenereringen som
endast används ett fåtal gånger under en transformators livstid.
Examensarbetets mål anses vara uppfyllda och Vattenfall får därför efter studien en
uppfattning om hur stort lokalkraftsbehovet är i de tre typer av transformatorstationer som
studerats.
Inför framtiden borde det undersökas om det är möjligt att ansluta mätningsutrustning på
lokalkraften för att regelbundet kunna följa upp lokalkraftsbehovet i alla typer av
transformatorstationer. Det skulle också vara intressant om det görs en studie för att se om
det är lönsamt att ha mindre ok-lindningar, för att i framtiden mata stora tillfälliga laster via
dieselaggregat.
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A: Lokalkraftbehov i transformatorstationer 1993
Bilaga A visar den studie som genomfördes år 1993 på Vattenfall Eldistribution. Publicerad
med tillstånd av Vattenfall Eldistribution AB.
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B: Driftschema för den studerade stamstationen
Driftschema över 400 kV-ställverket. Publicerad med tillstånd av Vattenfall Eldistribution
AB.
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Driftschema över 130 kV-ställverket. Publicerad med tillstånd av Vattenfall Eldistribution
AB.
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C: Typexempel på driftschema för regionstation
Driftschema för en regionstation 130/40 kV. Publicerad med tillstånd av Vattenfall Eldistribution AB.
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D: Typexempel på driftschema för fördelningsstation
Driftschema för en fördelningsstation 40/10-20 kV. Publicerad med tillstånd av Vattenfall
Eldistribution AB.
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