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Sammanfattning 

Ett transformatorfel kan få stora ekonomiska konsekvenser och påverka ett elkraftsystems 
driftsäkerhet. Genom att övervaka en transformators tillstånd kan haverier och avbrott undvikas. 
Tillståndsövervakning möjliggör även att förebyggande underhåll kan planeras effektivt. Det här 
arbetet har undersökt tillgängliga diagnostikmetoder och övervakningstekniker för 
tillståndsbedömning av transformatorer.  

Tillgänglig felstatistik för transformatorer har studerats ingående för att förstå vilka fel som kan uppstå 
i en transformator och i vilken grad de förekommer. Eftersom felen har olika konsekvenser för 
transformatorns fortsatta drift har dessa undersökts. Befintliga metoder för att upptäcka fel har 
dokumenterats. Detta har utförts genom att studera tillgänglig litteratur och via intervjuer med företag 
som tillverkar övervakningsutrustning för transformatorer. Övervakningsmetoderna har jämförts med 
avseende på kostnad, livslängd och noggrannhet. Utifrån dessa analyser har en rekommendation tagits 
fram över vilka övervakningsmetoder som är mest lämpade för Svenska Kraftnät. 

Det finns verktyg för att kvantifiera resultaten från övervakningsmetoder till lättolkad information. Ett 
sådant är hälsoindexet, som komprimerar data från olika mätningar, till ett enskilt värde som 
representerar en komponents tillstånd. En fallstudie har utförts där tre transformatorers tillstånd 
under perioden 2002–2015 har undersökts med ett befintligt hälsoindex. Resultatet visar att 
hälsoindex kan utnyttjas för att indikera transformatorernas tillstånd. Nackdelen med hälsoindexet 
som användes är att indexet är fortsatt högt oavsett kvaliteten på isolationsmaterialet. Därför föreslås 
en alternativ modell för en hälsoindexberäkning, i vilken pappersåldringen beaktas i större 
utsträckning. 

 

Nyckelord: diagnostiska mättekniker, hälsoindex, livscykelkostnadsanalys, transformatorer, 
tillståndsbaserat underhåll 
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Abstract 

A transformer fault could affect the reliability of a power system and have serious economic 
consequences. Therefore there is an increasing demand among electrical utilities to assess the actual 
condition of their transformers and hence detect faults before they occur. Condition monitoring has the 
potential to reduce operating costs and improve the reliability of operation. The aim of this master 
thesis has been to investigate available diagnostic measurement techniques that can assess the 
condition of power transformers. 

Transformer failure statistics has been studied in order to understand what different faults that can 
occur and to which extent they appear. The consequences of different faults have been investigated. 
Available measurement techniques were coupled with what faults they can detect. The diagnostic 
measurement techniques have also been compared in regard to cost, lifetime and accuracy. The 
comparison resulted in a recommendation over which measurement techniques that are most suitable 
for the Swedish transmission system operator, Svenska Kraftnät. 

There is a need among electrical utilities of economic and technical justifications for optimal 
investment and maintenance decisions. One available asset management technique that enables this is 
the health index. A health index is a tool that combines available measurement data from operating 
observations, field inspections and laboratory testing into an objective and quantitative index. The 
index provides information about the overall condition of an asset. A case study has been conducted 
where an available health index was used to estimate the condition of three transformers. The results 
indicate that the health index presents an efficient way to represent the condition of transformers. The 
disadvantage of the used index is that it implies a good condition even when the quality of the 
transformer insulation paper is poor. An alternative health index is therefore proposed where the paper 
insulation quality has a larger impact on the index. 

  
 
Keywords: diagnostic measurement techniques, health index, condition based maintenance, 
transformer economics 
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Förord 

Detta examensarbete utgör det avslutande momentet i civilingenjörsutbildningen med inriktning 
elektroteknik. Arbetet har genomförts på uppdrag av Svenska Kraftnät i ett samarbete med 
avdelningen för elektroteknisk teori och konstruktion vid KTH.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Jan-Henning Jürgensen vid KTH som bidragit med stöd 
och idéer under arbetets gång. 

Jag vill även tacka mina handledare på Svenska Kraftnät, Niclas Schönborg och Tommie Lindquist, 
som bidragit med värdefull vägledning och givande diskussioner. 
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H2 Väte 

CO Koloxid 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Överföring av el med hög driftsäkerhet och tillgänglighet ställer krav på elkraftsystemets komponenter.  
Transformatorer är en av elkraftsystemets viktigaste komponenter och deras tillförlitlighet har stor 
inverkan på elsystemet som helhet. Transformatorn är i regel även den dyraste komponenten i ett 
elkraftsystem [1].  Ett transformatorfel får följaktligen stora konsekvenser. Därför arbetar nätägare 
med tillståndsbedömning av transformatorer. Genom att kontinuerligt bedöma transformatorernas 
tillstånd och funktionsduglighet kan fel och oförutsedda avbrott undvikas. Tillståndsbedömning av 
transformatorer möjliggör vidare att underhåll av transformatorer kan planeras mer kostnadseffektivt 
och utan att underhållsaktiviteten får alltför stor inverkan på elkraftsystemets drift.  

Det finns idag ett flertal metoder för att bedöma en transformators tillstånd. De metoder som används i 
störst utsträckning och som ger mest information om komponentens tillstånd är gas- och oljeanalys 
samt information transformatorns driftförhållanden [2]. En transformator består bland annat av 
lindningar och omgivande olja som verkar som ett kylande medium. Vid begynnande fel uppkommer 
olika gaser i transformatoroljan. Information om förändringen av gaskoncentration och vilken typ av 
gas som uppkommit kan utnyttjas för att utröna dels vilken typ av fel som inträffat, dels var felet har 
uppkommit. Vid en oljeanalys studeras oljans fukt- och syrehalt samt oljans gränsytspänning och 
förlustfaktor. Höga värden av dessa parametrar leder till en försämring av oljans isolerande egenskaper 
och lägre dielektrisk hållfasthet. Tillsammans med driftförhållanden kan oljeanalysen avgöra 
nedbrytningen av pappersisoleringen som separerar lindningarna. Detta är viktigt då 
pappersisoleringens kvalitet är den faktor med störst inverkan på transformatorns livslängd [3]. 

Utöver dessa metoder finns det ett flertal andra alternativ som kan användas för tillståndsbedömning. 
Dessa skiljer sig i kostnads-, livslängd- och hur noggrannhetssynpunkt. Det är därför angeläget att 
jämföra dessa utifrån dessa aspekter för att se vilka metoder som är lämpligast. Vidare finns det idag 
befintliga verktyg för att kvantifiera resultaten från övervakning till mer lättolkad information. Ett 
alternativ är hälsoindexet, som komprimerar data från olika mätningar, till ett värde som representerar 
komponentens tillstånd. Hälsoindex kan fungera som beslutsunderlag för när underhåll, reparationer 
och utbyte av transformatorer bör ske [1]. Eftersom indexet är viktat möjliggör det att ett stort antal 
transformatorer enkelt och kostnadseffektivt kan jämföras gentemot varandra. Detta resulterar i att 
underhåll och investeringar kan ske där behovet är som störst.   

 

1.2  Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka transformatorns funktion och vilka fel som kan 
uppkomma. Vidare kommer tillgängliga övervakningsmetoder, som kan användas för att detektera fel 
innan de inträffar, att studeras närmare. Arbetet ska resultera i en rekommendation över vilka 
mättekniker som kan vara av intresse för Svenska Kraftnät att använda.  

För att förtydliga användningsområdet och värdet av information från övervakningsmetoder kommer 
ett hälsoindex att konstrueras. Hälsoindexet ska fungera som en tillståndsbedömning och ska utnyttja 
värden som finns tillgängliga från mätningar som Svenska Kraftnät för närvarande utför. 
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1.3  Mål 
Efter avklarat arbete ska nedanstående punkter ha uppfyllts. 

• En litteraturstudie ska redogöra för vilka fel som kan inträffa i en transformator och hur 
felstatistiken skiljer sig mellan transformatorns olika komponenter. Arbetet ska även 
dokumentera vad som orsakar de olika felen. 

• Tillgängliga diagnostikmetoder och övervakningstekniker för transformatorer ska 
sammanställas. Rapporten ska även redovisa hur Svenska Kraftnät arbetar för att 
tillståndskontrollera sina transformatorer. 

• Ett hälsoindex som utnyttjar tillgänglig information ska konstrueras för att möjliggöra 
tillståndsbedömning av transformatorer. 

• Examensarbetet ska resultera i en rekommendation över vilka övervakningsmetoder som är 
mest lämpliga för Svenska Kraftnät att införa. 

 

1.4  Avgränsning 
• Arbetet begränsas till att uteslutande studera krafttransformatorer och motsvarande 

mättekniker som kan utnyttjas för spänningsnivåerna i stamnätet (220-400 kV). 

• När de diagnostiska mätteknikerna jämförs, sker jämförelsen endast med hänseende till tre 
parametrar (kostnad, tillgänglighet och livslängd). 

• I denna studie kommer endast fel som inträffar i transformatorns aktiva del, i lindningarna och 
dess lindningskopplare att studeras. Denna avgränsning motiveras närmare i kapitel 3. 

 

1.5  Disponering 
Kapitel 1 återger en bakgrundsbild, definierar problemen och anger syftet med examensarbetet. Kapitel 
2 redogör för hur transformatorns uppbyggnad och funktion. I kapitel 3 ges en beskrivning av vilka 
typer av fel som kan inträffa i en transformator. De underhållstekniker som kan förhindra fel i en 
transformator presenteras i kapitel 4. Tillståndsbaserat underhåll beskrivs i detalj. I kapitel 5 
sammanställs och beskrivs relevanta övervaknings- och mättekniker för transformatorer. Kapitel 6 
återger relevant teori för hur hälsoindex fungerar och varför det kan vara användbart. Den fallstudie 
som genomförts, där tre av SvKs transformatorer har tillståndbedömts, redogörs för i kapitel 7. Den 
metod som använts för hälsoindexberäkningen presenteras löpande. Metoden tillämpas för existerande 
mätdata. Resultatet analyseras för att bedöma transformatorernas tillstånd. Potentiella förbättringar 
presenteras.  I kapitel 8 presenteras en rekommendation över vilka diagnostiska mättekniker SvK bör 
tillämpa för att få en mer noggrann uppfattning av transformatorernas tillstånd. Olika mättekniker 
jämförs även med avseende på tillförlitlighet och kostnad. Kapitel 9 redogör för de slutsatser som kan 
dras av arbetet. 
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2. Transformatorer 

2.1 Uppbyggnad 
En transformator är en komponent som via elektromagnetisk induktion omvandlar energi mellan olika 
spänningsnivåer [4]. Transformatorn består i sin enklaste form av två lindningar, en primär- och en 
sekundärlindning, placerade över en kärna. När en växelström passerar en lindning, ger det upphov till 
ett tidsvarierande magnetiskt fält. Genom att låta en ström passera genom primärlindningen induceras 
ett magnetiskt flöde i kärnan som sedan passerar sekundärlindningen. Det magnetiska flödet inducerar 
en spänning över sekundärlindningen vars amplitud beror på antalet varv i primär- och 
sekundärlindningen [4].  

Transformatorer förekommer i olika utföranden beroende på placering, tillämpning och 
spänningsnivå. Elnätet i Sverige delas upp i olika nivåer beroende på spänningsnivå. Svenska Kraftnät 
är systemansvarig för stamnätet. Stamnätet karakteriseras av långa ledningar som kopplar ihop stora 
elproduktionsanläggningar och regionnät [5]. När el distribueras över längre sträckor uppstår problem 
med energiförluster i ledningar. För att minska förlusterna har stamnätet en hög spänningsnivå, 
mellan 220 och 400 kV.  

De höga spänningsnivåerna resulterar i höga krav på Svenska Kraftnäts transformatorer. Utöver 
lindningarna och den magnetiska kärnan krävs även kylsystem, genomföringar, lindningskopplare och 
diverse skyddsfunktioner för att garantera en säker och tillförlitlig drift. De olika komponenternas 
placering illustreras i figur 1. Dessa delfunktioner kommer att beskrivas mer ingående i sektionerna 
nedan. 

Aktiv del – lindning och kärna 
Transformatorns kärna kopplar ihop den primära lindningen med den sekundära. Den utgörs av ett 
magnetiskt material med hög permeabilitet. För att minska förekomsten av virvelströmmar består 
kärnan av flera olika tunna skikt, så kallade laminat, som sitter ihop ovanpå varandra [6]. 

Lindningarna omger kärnan och leder strömmen som inducerar det magnetiska flödet i kärnan. 
Lindningarna utgörs i regel av koppartråd då koppar har en hög elektrisk konduktivitet. För att 
strömmen ska gå igenom samtliga lindningar, och inga kortslutningar ska inträffa, krävs att varje 
lindningsvarv är elektriskt isolerad från de lindningar som ligger intill. För krafttransformatorer sker 
det vanligtvis med hjälp av impregnerat papper [3]. 

Isoleringssystem – olja 
Utrymmet där den aktiva delen av transformatorn befinner sig fylls även med transformatorolja. 
Transformatoroljan är ofta en högraffinerad mineralolja som används på grund av sin kylande funktion 
och sin elektriskt isolerade egenskap [4]. Oljan benämns ofta som transformatorns isolervätska. 

Kylsystem 
När en transformator är i drift tillförs värme i transformatoroljan till följd av värmeförluster som 
utvecklas då stora strömmar passerar genom lindningarna. För att värmen inte ska stiga till alltför höga 
temperaturer, som kan skada den fasta och flytande isolationen, krävs ett kylsystem. Det finns olika 
typer av kylsystem tillgängliga. Den vanligaste konstruktionen är att oljan tillåts självcirkulera, med 
hjälp utav konvektion, via ett kylsystem [6]. Kylningen kan ske via vattenkylning eller externa fläktar. 
Pumpar kan utnyttjas för att cirkulationen och värmeöverföring av oljan ska bli mer effektiv. 

Tank 
För att skydda de aktiva delarna i transformatorn är denna skyddat av ett skal, kallat tank. Tanken 
fyller funktionen att den innesluter oljan och skyddar mot både läckage samt externa påfrestningar. 
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Genomföringar 
När en elektrisk laddning passerar ett material genereras ett elektriskt fält. Detta kan orsaka problem. 
Ett exempel på det är när en strömförande ledare är i närheten av en jordpotential, såsom 
transformatorns yttre skal. Då uppkommer starka elektriska fält [7]. Detta förhindras med hjälp av 
genomföringar. Genomföringarna är vanligtvis tillverkade i material av porslin eller silikon. Dessa 
fungerar som en isolerande hylsa runt varje ingående och utgående ledning för att leda strömmen in 
och ut ur transformatorlådan, utan risk för överslag, urladdningar och läckströmmar. 

Lindningskopplare 
Lindningskopplaren används för att ändra antalet lindningar i antingen primär- eller 
sekundärlindningen och därmed även spänningsnivån [4]. Detta används för att kompensera för 
eventuella spänningsfall i kraftsystemet och förändringar i elförbrukningen. Omkopplingen mellan 
varvantalen sker på sådan sätt att inget avbrott eller kortslutning inträffar. 

 

 

Figur 1. Delkomponenter transformator. Bild inspirerad från [8]. 
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3. Felstatistik 

3.1 Definition av fel 
Vid studier av fel och felorsaker bland transformatorer existerar det skillnader i hur dessa definieras. 
Den definition som används i detta examensarbete är den som är vanligast förekommande bland de 
tillgängliga studier om transformatorfel [9, 10].  

Fel: avsaknad av enhet att fullfölja sin tilltänkta funktion vilket leder till att komponenten måste tas 
ur drift för att repareras eller bytas ut. 

För att utesluta mindre fel, med marginella konsekvenser på tillförlitlighet och ekonomiska förluster, är 
det även motiverat att göra en avgränsning mellan större och mindre fel [10]. Skillnaden mellan dessa 
är framförallt tiden det tar för felet att åtgärdas. Det här arbetet fokuserar endast på fel som 
uppkommer i transformatorns aktiva del, lindningarna och lindningskopplaren. Felen som 
uppkommer i dessa delar leder i regel uteslutande till längre avbrott. En mer detaljerad avgränsning 
mellan olika fel får därför anses överflödig. 

 

3.2 Utveckling av fel 
Det etablerade synsättet är att fel inte inträffar till följd av en enskild incident utan föregås av flera 
händelser som tidigare försvagat transformatorns styrka att stå emot fel [6, 9, 12]. En ny transformator 
anses ha perfekta förutsättningar för att kunna stå emot påfrestningar [6]. Ett fel inträffar först sedan 
när en påfrestning överstiger transformatorns motståndskraft.  

Utvecklingen av fel är invecklade. Studier av transformatorfel åskådliggör fel genom att studera tre 
parametrar [6] 

• Typ av fel – process som direkt resulterade i att transformatorn togs ur drift.  

• Komponent – del av transformatorn där fel inträffade. 

• Orsak – de processer och händelser som föranledde felet. 

3.2.1 Felstatistik 
Det finns ett stort antal studier som undersöker felstatistik för transformatorer. Felfrekvenser för 
transformatorer i västvärlden är låg och varierar mellan 0.2–2% per transformatorår [9-12].  En av de 
mest omfattande studierna genomfördes av Conseil International des Grands Réseaux Électriques 
(CIGRE) i slutet av 1970-talet [9]. Studien studerar närmare hur transformatorfel fördelar sig mellan 
transformatorns olika komponenter. Resultatet visas i figur 2. Det som särskiljer CIGREs statistik från 
andra studier är dess omfattning. Studien analyserar data från 13 länder och över 1000 större fel [9]. 
Resultatet från studien skiljer sig inte i större utsträckning mot annan tillgänglig statistik och får därför 
anses vara representativ för hur fel fördelar sig inom en transformator.  

En majoritet av felen som inträffar kan härledas till problem i lindningarna (19.2%) och 
lindningskopplaren (41.4%). Det resultatet verifieras av felens karakteristik i figur 2. Mekaniska fel 
orsakar en övervägande del av de haverier som leder till driftstopp.  
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Figur 2. Andel av transformatorfel som inträffar för respektive komponent [9]. 

Fel som uppkommer i lindningar och pappersisoleringen har en stor inverkan på transformatorns 
fortsatta livslängd. Anledningen till det är att dessa fel ofta leder till att transformator måste lindas om. 
En sådan åtgärd är dyr och tar lång tid och därför skrotas ofta transformatorerna istället. En tidigare 
studie visade att det i 35.7% av fallen där fel inträffat inte utförts någon reparation och transformatorn 
istället skrotats [10]. Bland de transformatorer som skrotades hade en majoritet, 60%, av felen 
uppkommit i lindningarna. Dessa resultat förstärker ytterligare vikten av att vidta återgärder för att 
förhindra att fel uppkommer i dessa områden. 

 

Figur 3. Komponenter där fel uppkommit bland skrotade transformatorer [10]. 
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Det finns flertalet studier som fastställer att det finns ett samband mellan transformatorns 
spänningsnivå och effekt med felfrekvens [10, 11]. Tillgänglig data antyder att felfrekvensen ökar desto 
högre spänningsnivå. Generell transformatordata, som beskriver transformatorns spänning- och 
effektnivå, är därför en faktor som i hög grad bör beaktas vid bedömningar av en transformators 
tillstånd. 

3.2.2 Typ av fel 
Då en elektrisk spänning eller fältstyrka överstiger ett materials genomslagshållfasthet uppkommer en 
elektrisk urladdning som kallas genomslag. Om delar av isolationen har avsevärt försämrad elektrisk 
hållfasthet än sin omgivning kan lokalt överslag ske redan vid påfrestningar som inte överstiger 
materialets totala elektriska hållfasthet [6]. Dessa lokala överslag kallas glimningar (eng. partial 
discharge, PD) och är små gnisturladdningar som bryter ner den dielektriska isoleringen. Glimning 
försvagar den elektriska hållfastheten. Vid frekvent förekomst och tillräckligt stora glimningar kan 
genomslag ske. 

Till elektriska fel räknas defekter som uppkommer till följd av en bruten kortsluten krets. Problem som 
uppkommer på grund av dåliga kontakter i skarvar och kopplingsdon är även exempel på elektriska fel. 

De mekaniska felen innefattar böjningar, brott och lösgörning från fästen [13]. Dessa fel uppkommer 
till följd av vibrationer och andra krafter vid normal drift. De kan även uppstå vid transport eller andra 
yttre påfrestningar. En stor andel av dessa fel uppkommer i transformatorns lindningskopplare. 

Termiska fel är de fel som uppkommer vid överhettning. Vanligtvis förekommer dessa som konsekvens 
av överbelastning. Resistivitet i de solida isolationsmaterialen avtar vid höga temperaturer [6].  

 

 

Figur 4. Olika typer av fel som inträffar i en transformator [9]. 
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4. Underhåll 

4.1 Typer av underhåll 
Underhåll är åtgärder som utförs med avsikten att behålla eller återställa en enhet till ett sådant 
tillstånd där den kan utföra en avsedd funktion [14]. Detta görs för att utrustning ska inneha en så hög 
tillgänglighet som möjligt, samtidigt som säkerhetskrav uppfylls, till en så låg totalkostnad som möjligt 
[14, 15]. Underhåll bör bedrivas för att optimera en utrustnings livslängd. 

Underhåll delas i regel in i två kategorier [15] 

• Avhjälpande underhåll 

• Förebyggande underhåll 

 Schemalagt underhåll 
 Tillståndsbaserat underhåll 

Avhjälpande underhåll utförs först när enhet hamnat i ett sådant tillstånd att den inte kan utföra sin 
funktion. Underhållet genomförs då för att återställa enheten till ett tillstånd där krävd funktion kan 
utföras. Underhållskostnaden för avhjälpande underhåll är i regel hög. Anledningen till det kan spåras 
till de sekundära skador som uppkommit i samband med felet samt långa perioder av 
produktionsbortfall [15]. 

 

 

Figur 5. Förebyggande underhåll. Bild inspirerad av [16]. 

Förebyggande underhåll är, till skillnad mot avhjälpande underhåll, aktiviteter som utförs vid 
förutbestämda intervall eller kriterier i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av en 
enhets funktion. Förebyggande underhåll delas vanligen in i två mindre delkategorier: schemalagt- och 
tillståndsbaserat underhåll. Schemalagt underhåll syftar på åtgärder som genomförs med bestämda 
intervaller. Tillståndsbaserat underhåll (TBU) består istället av kontroll och övervakning avseende en 
utrustnings funktion och föranleda åtgärder [14]. 
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4.2 Tillståndsbaserat underhåll 
TBU strävar att optimera den generella underhållsplanen genom att minimera den totala kostnaden för 
inspektioner och reperationer. Det sker genom kontinuerlig datainsamling om driftförhållanden. 
Datainsamlingen utförs normalt via installerade sensorer på enheten eller med diverse mätningar som 
exempelvis vibrationsmätningar, termografi eller gas- och oljeanalyser. Uppmätta värden analyseras 
sedan för att avgöra tillståndet av en enhets komponenter. Analysen bör indikera enhetens degradering 
samt begynnande fel. Därefter kan en korrekt underhållsåtgärd planeras in vid en optimal tidpunkt.  

 
Figur 6. Tillståndsbaserat underhåll. Bild inspirerad av [16]. 

 
Om analysen påvisar att den studerade enheten är i behov av en underhållsåtgärd utgår en arbetsorder. 
Arbetsordern följs sedan upp och en korrigerade åtgärd utförs för att åtgärda eller förebygga ett 
eventuellt fel. Processen för tillståndsbaserat underhåll är iterativ. Efter den korrigerande åtgärden 
sker därför en ny datainsamling som analyseras för att verifiera att ifrågavarande problem är åtgärdat. 

 

 

Figur 7. Processen för tillståndsbaserat underhåll [15]. 

Genom att analysera den studerade enhetens tillstånd innan underhållsåtgärder genomförs kan 
onödiga och kostsamma underhållsåtgärder undvikas. En tydlig majoritet av alla fel och haverier som 
inträffar bland transformatorer föranleds av vissa tecken, tillstånd och indikationer. Tillståndsbaserat 
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underhåll kan därför vara en mycket motiverat metod för att optimera underhållsaktiviter och minska 
sannolikheten för att fel inträffar. 

 

4.3 Underhållsaktiviteter för transformatorer 
I tabell 1 summeras de vanligaste underhållsaktiviteterna för en transformator.  

Det finns inga direkta underhållsaktiviteter för pappersisoleringen. Pappersisoleringens kvalitet 
påverkas dock i stor utsträckning av driftförhållanden och transformatoroljans kvalitet [3]. 
Underhållsaktiviter på den flytande isolationen kan därför anses vara en indirekt underhållsåtgärd på 
den fasta isoleringen. 

Transformatoroljan kan regenereras genom att låta oljan passera genom ett filter som avlägsnar 
föroreningar genom adsorption. Regenerering av olja kräver inget driftavbrott. När oljan regenereras 
försvinner alla åldringsprodukter [16]. Inhibitorer kan tillsättas i transformatoroljan för att dämpa 
oxidationshastigheten. I de fall då oljan är korrosiv kan en passivator tillsättas. 

För att reducera överslag vid kontakterna i lindningskopplaren är dessa nedsänkta i en kammare med 
samma typ av olja som i transformatorns aktiva del. Denna olja åldras och kan vid behov både avgasas 
och regenereras. Vidare sker det även mekaniskt slitage i lindningskopplaren. Dessa delar smörjs ofta 
för att minska effekten av detta [13]. 

Underhållsåtgärder för lindningarna är begränsade och omfattande. Lindningarna kan lindas om men 
en sådan aktiviter kräver att transformatorn tas ur drift under långa perioder. 

Genomföringarna är ibland fyllda med olja. För att säker drift ska garanteras är det viktigt att oljenivån 
kontrolleras och justeras [7]. Genomföringarna kan även bytas och ersättas vid behov. Vid kraftig 
nedsmutsning kan det vara nödvändigt att rengöra genomföringarnas yttre höljen.  
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Tabell 1. Underhållsaktiviter för transformator. Inspirerad av [17]. 

Komponent Underhållsaktivitet 

Flytande isolering 
(transformatorolja) 

- Regeneration 
- Avgasning 
- Avfuktning 
- Tillsättning av inhibitor och 

passivator 
Fast isolering 
(papper/cellulosa) och 
lindningar 

- Ingen direkt 
underhållsaktivitet. 
Reperation eller utbyte av 
isoleringsmaterial kan utföras, 
men sådana aktiviteter är 
omfattande. 

Lindningskopplare - Byte av komponent 
- Smörjning 
- Avgasning 
- Regeneration  

Genomföringar - Översyn 
- Utbyte  
- Rengöring 
- Insmörjning 

 
 

Dessa aktiviteter sker i regel vid vissa tidsintervall eller vid behov. Det finns även underhållsaktiviter 
för transformatorns kylsystem och dess övriga komponenter. Dessa komponenter faller inte inom 
ramen för denna rapport och respektive underhållsaktiviter beskrivs därför inte. 
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5. Övervakningsmetoder och diagnostiska mättekniker 

5.1 Överblick 
Det finns idag ett stort antal övervakningsmetoder och diagnostiska mättekniker [18-21]. Dessa 
upptäcker olika typer av fel. Vissa metoder kan användas för att detektera fel av olika karaktär. De 
metoder som är mest effektiva och som används i störst utsträckning kommer presenteras i 
föreliggande kapitel. Övervakningsmetoderna och de diagnostiska mätteknikerna kan grupperas med 
avseende på deras egenskaper och hur de utförs. De tekniker som beskrivs närmare i detalj är  

• Kemiska mättekniker 
• Dielektriska mättekniker 
• Termiska mättekniker 
• Mekaniska mättekniker 
• Övriga 

 

5.2 Övervakning och diagnostik 
För att förhindra att fel uppkommer har transformatorägare traditionellt använt sig utav diagnostiska 
mättekniker [2]. Dessa mättekniker utförs på plats och kräver ofta att transformatorn är avstängd. Det 
finns både enklare och mer avancerade diagnostiktekniker. De avancerade diagnosteknikerna används 
då en ingående granskning är meningsfull. Exempel på sådana kan vara akustiska eller 
vibrationsmätningar samt andra fält- och labbmätningar. Dessa är ofta högteknologiska och ställer 
höga krav på kompetens för att kunna tyda resultaten [2].  

Övervakningsutrustning skiljer sig ur många perspektiv mot de diagnostiska mätteknikerna. Dessa 
system är installerade vid transformatorn och ger tillgång till realtidsinformation om olika parameterar 
[2, 21]. Enklare system används för att ge larm om gränsvärden överskrids eller vid en abnorm 
utveckling. Mer kompletta och avancerade övervakningssystem kan utföra fullständiga utvärderingar 
på driftförhållanden. Dessa kan ofta även simulera degraderingen av komponenter och uppskatta 
transformatorns förväntade livslängd. 

Dagens teknologi möjliggör att ett stort antal tillståndsvariabler kan studeras. Utmaningen är därför att 
balansera värdet av information från övervakningssystem med värdet de erbjuder [2]. Det är därför 
viktigt att ha en förståelse för vilken data som är möjlig att mäta, vad som är viktigt att mäta samt hur 
mätningen genomförs. 
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5.3 Kemiska mättekniker 
Kemiska mättekniker har blivit alltmer viktiga. Anledningen till detta är att sensorers noggrannhet har 
förbättrats avsevärt och kemiska metoder kan med stor tillförlitlighet upptäcka begynnande elektriska 
och termiska fel. De två vanligaste kemiska mätteknikerna, olje- och gasanalys, utgör i regel 
fundamentet vid en tillståndsbedömning av transformatorer. 

 

 

Figur 8. Kemiska mättekniker [22]. 

5.3.1 Gasanalys 
Gasanalys är den mest etablerade metoden för att övervaka och kontrollera tillstånd av transformatorer 
[2]. Tekniken utnyttjar att det vid kraftiga påfrestningar och fel uppkommer olika typer av gaser i 
transformatoroljan. Beroende på vilket fel som uppkommer produceras olika typer av gaser.  Vid 
termiska fel sker ofta tydliga förändringar i mängden kolväten, då framförallt metan (CH4), eten (C2H4) 
och etan (C2H6). Cellulosa är som tidigare nämnt en viktig beståndsdel i det papper eller presspan som 
utgör den fasta isolationen i transformatorn. Eventuella fel eller degradering på denna kan 
uppmärksammas genom att studera halter av kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2). Elektriska fel 
leder ofta till mindre urladdningar eller gnistor. Dessa urladdningar leder till en ökad koncentration av 
väte (H2) och acetylen (C2H2) i proportion till intensiteten på urladdningen [23].  

Det finns många olika tillvägagångssätt för hur en analyserad gaskomposition ska tolkas och hur den 
förhåller sig till transformatorns tillstånd. Det är viktigt att förtydliga att absoluthalterna i 
gaskoncentrationen innehåller begränsat med information. Gaser produceras nämligen även vid 
normal produktion, och ofta är det möjligt för vissa transformatorer att vara fullt funktionella i flera år 
med större mängder gaser närvarande [17]. Vid gasanalysen är det istället framförallt förändringen av 
gaskoncentration som är av intresse. Även kvoter tillämpas och undersöks regelbundet. Den vanligaste 
tolkningsmetoden är framtagen av Rogers som fokuserar på kvoterna C2H2

C2H4
, CH4
H2

 och C2H4
C2H6

 [23].  
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Studier har även gjorts på gasanalysens effektivitet. Dessa har visat att genom att studera 
gasproduktionen för de tidigare nämnda gaserna, har mellan 70–75% av alla fel i transformatoroljan 
kunnat upptäckas [12, 24]. 

5.3.2 Oljeanalys 
En oljeanalys utförs i regel för att undersöka oljans kvalitet och fukthalt. Vattenmolekyler och fukt 
produceras vid degenerering av olja- och pappersisoleringen. Mätning av mängden vatten och fukthalt i 
oljan kan därför indikera ett begynnande fel till följd av försämrad isolering [3]. 

En oljeanalys kan även avslöja oljans kemiska åldring. Det är en viktig parameter som kan antyda 
potentiella fel, eftersom en åldrad olja kan öka nedbrytningstakten i den fasta isoleringen [10]. En 
sämre kvalitet på oljan kan även leda till en försämrad elektrisk hållfasthet. Vidare undersöks även om 
det finns vissa typer av svavelföreningar i oljan. Anledningen till detta är att svavelföreningar kan leda 
till att oljan blir korrosiv och att kopparsulfid (Cu2S) bildas. 

5.3.3 Furan 
Furan är en kemisk förening som studeras för att estimera termisk degradering av transformatorers 
pappersisolering [25]. Analysen sker genom ett oljeprov som tas direkt från transformatorn.  Halterna 
av furan, framförallt 2-furfural, kan avgöra papprets kvalitet och förväntade livslängd. Halterna beror i 
stor utsträckning på närvaro av åldringsprodukter som vatten och syrgas.  

DP-värde 
Det finns en svag koppling mellan DP- och furan värde [25]. Pappersisoleringens mekaniska hållfasthet 
beror på papprets styrka som beskrivs av cellulosainnehållet [3].  Cellulosa är en polymer som bryts ner 
i kortare kedjor vid påfrestningar. Nedbrytningsgraden av cellulosa beskrivs av dess DP-värde (Degree 
of Polymerization, sv. polymerisationsgrad).  Sambandet mellan DP-värdet och pappersnedbrytning är 
väl dokumenterade [3][23].  Ett normalt värde för nytt papper ligger mellan 1200-1300. När pappret 
når ett DP-värde på 200 är pappret så pass sprött att papprets hållfasthet är obefintlig. Små 
påfrestningar kan då leda till ett haveri. 

Trots den svaga kopplingen mellan furan och DP-värde, är furananalys är idag en värdeful 
diagnostikmetod som används i stor utsträckning vid tillståndsbedömning av transformatorer [25]. 

 

5.4 Dielektriska mättekniker 
Dielektriska mättekniker kan både detektera och lokalisera en rad olika fel. En stor andel av dessa 
mättekniker har dock gemensamt att de kräver att transformatorn tas ur drift. De tekniker som kan 
utnyttjas för transformatordiagnosticering utan krav på avbrott beskrivs nedan. 

5.4.1 Kapacitansmätning 
Genom kapacitansmätningar kan deformationer och degradering av genomföringar detekteras. Denna 
mätteknik kan därför vara väldigt användbar för att säkerställa genomföringarnas tillstånd. Vid en 
tillståndsbedömning av genomföringar tillämpas i regel utöver kapacitansmätningar även kontroll av 
den dielektriska förlustfaktorn, tan delta. 

5.4.2 Övriga dielektriska mättekniker 
Övriga dielektriska mättekniker är i regel väldigt omfattande och kräver att transformatorn tas ur drift. 
Uppmätning av överföringsfunktion kan detektera mekaniska skador på lindningarna. Då 
lindningarnas geometri förändras kommer även överföringsfunktionen att bli annorlunda. 
Överföringsfunktionen erhålls genom att använda en känd inspänning och sedan studera utspänningen 
för olika frekvenser. Kvoten mellan dessa anger överföringsfunktionen [19]. 
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Dielektrisk spektroskopi och transientmätningar sker på ett snarlikt sätt. Eftersom de, i likhet med 
beräkningen av överföringsfunktionen, kräver att transformatorn tas ur drift, kommer de inte beskrivas 
i detalj. 

 
Figur 9. Elektriska mättekniker [22]. 

 
 

5.5 Termiska mättekniker 
Termiska mättekniker utnyttjar att elektriska och mekaniska installationer blir varma innan de går 
sönder [26]. När elektriska strömmar passerar ett motstånd alstras värme. Över tid kommer motstånd i 
elektriska kontakter öka p.g.a. exempelvis glapp eller korrosion. Dessa mättekniker kan därför 
användas för att detektera fel i kontakter och ledningar.  

Även överhettningar och begynnande fel i isoleringen kan upptäckas. När mekaniska komponenter blir 
slitna och mindre effektiva ökar värmeavgivningen. Temperaturen stiger därför i regel snabbt hos 
komponenter innan ett fel håller på att uppkomma. Termiska mättekniker kan därför även detektera 
mekaniska fel [26].  

Termiska förhållanden inuti transformatorn kan studeras genom att använda termografi alternativt 
genom direkta temperaturmätningar.  

 

 

Figur 10. Termiska mättekniker [22].  
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5.5.1 Temperaturer 
De vanligaste verktygen för att uppskatta temperaturer är med hjälp av resistanstermometrar av 
platina (PT100). Dessa utnyttjar att metallers resistans varierar med temperaturen. Exempel på andra, 
mer komplexa verktyg som används är fiberoptiska instrument. 

5.5.2 Termografi 
Termografin kan detektera värmefördelningen över en transformator. Termografi är en metod där ett 
objekts infraröda strålning omvandlas till en synlig värmebild. Infraröd strålning är en typ av 
elektromagnetisk strålning vars våglängder ligger utanför det område som vårt mänskliga öga kan 
registrera. Därför används i regel en värmekamera för att utföra registreringen av denna typ av energi. 

 

5.6 Mekaniska mättekniker 
 

 
Figur 11. Mekaniska mättekniker. 

 

5.6.1 Vibrationsmätningar 
Vibration- och akustikmätningar kan detektera mekaniska fel. Metoden kräver inte att transformatorn 
tas ur drift. En prob fästs på transformatorns tank och samlar därifrån in data om de akustiska vågor 
som emitteras då transformatorn är i drift [13]. Varje mekanisk rörelse är förknippad med vibrationer. 
Varje transformator har även en unik signatur. När ett fel eller defekt uppkommer förändras 
signaturen. På så sätt kan vibrationsmätningar användas för att detektera mekaniska fel.  

5.6.2 Driftförhållande lindningskopplare 
Parametrar som påverkar slitaget på lindningskopplarens komponenter är 

• Antalet operationer 
• Tid i position 
• Temperaturen i lindningskopplare 
• Energiförbrukning 

Ett stort antal operationer och hög medeltemperatur i lindningskopplaren kan antyda att 
transformatorn är verksam i svåra drifthållanden. Samma resonemang kan utnyttjas då 
lindningskopplarens energiförbrukning studeras. Tiden lindningskopplaren är i respektive position kan 
avslöja vilka omsättningsnivåer som är vanligast. Sammantaget är det genom att mäta dessa 
parametrar möjligt att göra en uppskattning av slitage och livstid för lindningskopplaren.  
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5.7  Övrigt  

5.7.1 Belastning 
Driftdata och oljetemperatur är variabler som alltid bör övervakas [2]. Information från den typen av 
data kan vara till användning för att avgöra om transformatorn är under särskilt stor belastning eller är 
onormalt varm, vilket eventuellt kan vara en följd av ett haveri i kylsystemet. 

5.7.2 Pappersisolering 
En annan teknik för att undersöka pappersnedbrytning och därmed kvaliteten på den fasta isolationen, 
är att uppskatta längden på cellulosakedjorna. Längden jämförs i regel för den normala längden för ett 
nytt papper. Det existerar idag även riktlinjer för att tolka vilken kvalitet på pappret som respektive 
längd på cellulosakedjor motsvarar. För att en analys ska kunna göras krävs dock ett stickprov från 
papperisolationen [3]. 
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6. Hälsoindex 

6.1  Beskrivning 
Ett hälsoindex komprimerar data från olika mätningar till ett enskilt värde som representerar en 
komponents tillstånd [1]. Ett hälsoindex kan konstrueras på flera olika sätt. Olika typer av indata och 
matematiska metoder kan användas för att beräkna indexet. Vanligtvis tillämpas algoritmer som 
separat kvantifierar tillståndet för respektive del av transformatorns subsystem [27–29]. Det slutgiltiga 
hälsoindexet erhålls genom att vikta resultatet av respektive delsystem till en slutgiltig totalpoäng. För 
att hälsoindex ska vara praktiskt och användbart är det nödvändigt att hälsoindexet uppfyller ett antal 
krav [16]: 

• Indatan som används bör vara lättillgänglig 

• Viktningen av indatan bör vara baserad på statistisk analys eller expertbedömningar 

• Pålitligheten av indatan som används bör reflekteras i hälsoindexet 

• Resultatet ska möjliggöra en jämförelse mellan olika enheter 

För att jämförelsen mellan olika enheterna ska ske på samma basis är det viktigt att hälsoindexet 
utnyttjar data som finns tillgänglig för en majoritet av enheterna. Vidare är det fördelaktigt om 
information från mätningar kan erhållas utan en dyrare kostnad. Om det krävs större kostnader för att 
beräkna hälsoindexet kan det innebära att detta inte sker eller att hälsoindexet ses som en utgift 
snarare än ett användbart verktyg. 

De vanligaste indatan som utnyttjas i hälsoindex presenteras i tabell 2. En majoritet av dessa data 
samlas in på kontinuerlig basis i samband med att underhåll. 

 

6.2 Varför använda hälsoindex? 
För att kunna hantera större mängder transformatorer på ett effektivt och optimalt sätt krävs att 
underhåll och investeringar sker där behovet är störst. Hälsoindexet möjliggör detta. Hälsoindexet 
fungerar som ett utmärkt underlag för strategisk planering av serviceåtgärder. Genom att behandla en 
stor mängd data och presentera denna i form av en enkel siffra, kan ett stort antal transformatorer 
jämföras snabbt och effektivt. Det blir då även genomförbart att identifiera enheter där det finns en 
stor risk att fel inträffar. Indexet kan vidare fungera i alarmerande syfte genom att upptäcka stora 
avvikelser eller tillståndsförändringar som kan antyda ett uppkommande fel. 

Generellt sätt används hälsoindex primärt på grund av tre anledningar [1, 16]: 

• Riskhantering 

• Identifiering av fel och i alarmerande syfte  

• Identifiera behov av investeringar och underhåll 
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Tabell 2. Vanligaste använda indatan för hälsoindex beräkningar [16]. 

Tillståndsdata Driftdata 

Gasprov Belastningshistorik 
Oljeprov Underhållshistorik 
Termografi (infraröd strålning) Historik av interna fel 
Furananalys Miljöpåverkan 
Lindnings- & spänningsförhållande Tillverkar historik 
Förlustfaktor (tan δ)  
Information om lindningskopplare  
Information genomföringar  
Oljeläckage  
Korrosion  
Kylsystemets tillstånd  
Tillstånd om övriga tillbehör  

 
 

6.3 Befintliga hälsoindex 
Det finns flera sätt att beräkna hälsoindex. Flera av de index som används bland andra nätägare 
presenteras i olika akademiska rapporter. En beskrivning av respektive index anses alltför omfattande 
och den intresserade läsaren hänvisas därför till [1, 16, 27-29]. Detta avsnitt fokuserar istället på att 
presentera de skillnader och likheter som finns mellan de tillgängliga indexen. De största skillnaderna 
mellan de olika indexen är 

• Vilken indata som används 

• Vilken viktning för respektive indata som tillämpas 

En generell beskrivning av olika tillgängliga hälsoindex presenteras i tabell 3. Hälsoindexen beskrivs 
kortfattat i förhållande till antal indata parametrar, bedömningsmetod och utdata. Anmärkningsvärda 
skillnader mellan indexen beskrivs. 

En av anledningarna till att olika indata används är eftersom nätägare tillämpar olika mättekniker. 
Men även i de fall då samma indata används skiljer sig i många fall viktningen. Eftersom viktningen 
har en avgörande inverkan på hälsoindexet är detta viktigt att uppmärksamma. Ett problem med 
samtliga hälsoindexmodeller är att viktningen av olika indata inte i större utsträckning motiveras. 
Varje viktning kan dock användas som någon form av indikation för hur viktig varje hälsoindex 
utvecklare anser respektive mätdata vara.  

Beräkningsmetoderna mellan de olika indexen är förhållandevis lika. Metoden som utnyttjas är att 
varje data som utgör en in parameter till indexet poängsätts och viktas för att sedan summeras ihop. 
Det summerade resultatet divideras sedan med det högsta möjliga och presenteras i intervall mellan 0-
100.  

En stor skillnad mellan de olika indexen är hur detaljerade de är beskrivna. Det index som är utvecklat 
av Kinetrics kom att ligga till grund vid tillståndsbedömningen i fallstudien [1]. Anledningen till det var 
dels för att det är det index som anses vara mest omfattande, men framförallt eftersom det beskrivdes 
väldigt detaljerat.   
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Tabell 3. Skillnader mellan olika hälsoindex [1, 16]. 

Hälsoindex 
modell 

Antal indata 
parametrar 

Bedömningsmetod Utdata Anmärkningsvärd 
skillnad 

DNV Kema 3 Kombinerar information 
om felstatistik, 
degradering och 
tillstånd.  

Återstående 
livslängd. 

Omfattande 
känslighetsanalys 
utförs m.h.a Monte 
Carlo simuleringar. 

Hydro-Québec 9 Statistiska estimat av 
felstatistik samt 
bedömning, summering 
och viktning av mätdata. 

Siffra som 
indikerar 
hälsa (0-50).  

Modell innefattar 
metod för att från 
index resultatet 
estimera 
transformatorns 
motsvarande ålder. 

Kinetrics 24 Bedömning, summering 
och viktning av mätdata. 

Siffra som 
indikerar 
hälsa (0-100).  

Mättekniker som 
indikerar 
lindningskopplarens 
tillstånd har en stor 
inverkan på indexet. 
Ovanligt många in 
data parametrar 
används jämfört 
med andra index.  

EDF 7 Tar bland annat hänsyn 
till gas- och oljeanalyser 
samt fysiska 
inspektioner. 
Driftförhållanden och 
ålder utgår även 
aspekter vid 
hälsoindexbedömningen. 

Siffra som 
indikerar 
tillstånd (0-
16). 

Tar hänsyn till 
respektive 
transformators 
strategiska 
betydelse.  

Statnett/Norge 6 Bedömning, summering 
och viktning av mätdata. 

Siffra som 
indikerar 
hälsa (0-100). 

Studerar förutom 
absoluta gashalter 
även trender och 
kvoter. Anpassad till 
mättekniker som 
Statnett använder.  
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6.4 Diskussion kring hälsoindex 
Samtidigt som ett hälsoindex är mycket användbart vid förvaltning av transformatorer är det 
förknippat med vissa nackdelar. Då viktningen av indexets indata bestäms utnyttjas ofta 
expertbedömningar. Dessa är subjektiva och olika experter kan föreslå olika vikter. Dåligt valda 
viktningar kan ha en stor inverkan på hälsoindexet och leda till att flera potentiella problem 
underskattas eller förbises [31]. Till följd av att expertbedömningar ofta är subjektiva utnyttjar olika 
hälsoindex varierande viktningar av samma mättekniker. Det resulterar i att det blir svårt att jämföra 
olika hälsoindex. Det finns vidare en avsaknad av standardiserade rekommendationer av lämpliga 
viktningar från organisationer som exempelvis CIGRE. 

Resultat från olika mättekniker analyseras och kvantifieras generellt med hjälp utav olika 
bedömningsmetoder. En kort beskrivning av olika bedömningsmetoder visas i tabell 3. En 
bedömningsmetod kommer även beskrivas i detalj i rapportens senare delar. En nackdel med de 
metoder som tillämpas är att ingen hänsyn tas till den osäkerhet som existerar. En del metoder har 
börjat utvecklas där luddig logik och artificiella neurala nätverk utnyttjas för att bättre ta hänsyn till 
detta [1, 16]. Dessa är dock i ett tidigt skede och det råder en osäkerhet huruvida dessa appliceras i 
större utsträckning bland nätägare.  

Ett annat anmärkningsvärt problem med de existerade metoderna är den inverkan underhållsaktiviter 
har på indexen. Som nuvarande hälsoindex är konstruerade leder underhållsaktiviter till att 
bedömningen av olika parameter värden förbättras. Detta är inte alltid representativt för 
transformatorns tillstånd. Ett exempel på detta är vid regeneration av transformatoroljan. När en 
regeneration av oljan sker avlägsnas olika åldringsprodukter och hälsoindexet indikerar ett bättre 
tillstånd. Det är dock inte fallet, då en viss åldring redan förekommit till följd av att produkterna varit 
närvarande. 

Som synes i tabell 3 används i flera index ett stort antal indata parametrar. Även det är i många fall 
problematiskt då dåliga värden för vissa komponenter inte blir tydliga eller fångas upp i hälsoindexet i 
de fall då värden från andra indata fortfarande är bra.  

Trots dessa nackdelar tillämpas hälsoindex av flera större nätägare [1, 16, 28, 29]. I Sverige är det 
utöver SvK framförallt Vattenfall Eldistribution och Vattenkraft som arbetar med att tillståndsbaserat 
underhåll av transformatorer [36]. En anledning till det är att hälsoindex fortfarande utgör det bästa 
alternativet för att bedöma tillståndet för en större population av transformatorer. 

För att närmare undersöka fördelar och nackdelar med hälsoindex genomfördes en fallstudie. 
Resultatet från denna presenteras i nästa kapitel. 
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7. Fallstudie: beräkning av hälsoindex 

Ett hälsoindex utvecklades och applicerades för tre av Svenska Kraftnäts transformatorer. Initialt 
användes ett befintligt hälsoindex som korrigerades för att endast utnyttja information från de 
befintliga mättekniker som SvK använder. Hälsoindexet återspeglade inte den försämrade 
papperskvaliteten i de äldre transformatorerna. Det är viktigt då pappersisoleringen är den komponent 
som i störst utsträckning begränsar en transformators livslängd [3]. Hälsoindexet modifierades därför 
för att mer trovärdigt representera transformatorns tillstånd. 

 

7.1  Generell transformatordata 
Grundläggande information om de transformatorer som låg till grund för fallstudien presenteras i 
tabell 4. Den största skillnaden mellan transformatorerna är deras ålder. Transformator T3 är äldst och 
har varit i drift i över 40 år.  T1 är den nyaste enheten och har varit i drift något över 20 år. T2 skiljer 
sig mot de andra två transformatorerna då den har en högre märkeffekt. Högre märkeffekt är något 
som kan ha en inverkan på transformatorers felfrekvens [9, 10]. Skillnaden är inte alltid påtaglig och 
denna parameter har därför inte beaktats i denna studie. 

Tabell 4. Information om de tre transformatorerna. 

 Transformator T1 T2 T3 
 Tillverkare EBG ASEA ASEA 
 Levererad 1995 1985 1975 
 Effekt 500 MVA 750 MVA 550 MVA 
Geografisk placering Ångermanland Uppsala Södra Jämtland 

 

Respektive transformators geografiska placering redovisas även längst ner i tabell 4. Av säkerhetsskäl 
framgår inte transformatorernas exakta placering utan istället länet varje transformator befinner sig i. 
Enheterna T1 och T3 befinner sig längre norrut än T2. Omgivningstemperaturerna för dessa två 
transformatorer skiljer sig därför i stor utsträckning gentemot T2. Det är en parameter som har en stor 
inverkan på oljetemperaturen och därmed pappersisoleringens åldring. 

Transformatorerna T1, T2 och T3 som analyseras i fallstudien har inga lindningskopplare.  

 

7.2 Metod 
Den hälsoindexberäkning som ligger till grund för denna fallstudie grundar sig i den metod som 
utvecklats av företaget Kinetrics [1]. Den största skillnaden mellan den ursprungliga hälsoindex 
beräkningen och den metod som tillämpas i denna fallstudie är den indata som används. Metoden 
Kinetrics använder sig utav utnyttjar ett stort antal parametrar. Mätdata från lindningskopplaren 
utnyttjas. Exempel på sådan data är information om gas- och oljenivåer i transformatorns 
lindningskopplare. Denna data tilldelas en stor viktning och har en stor inverkan på Kinetrics 
hälsoindex. Det utförs i dagsläget inga sådana mätningar eller analyser vid SvK. Kinetrics hälsoindex 
utnyttjar även diagnostiska mätningar som kräver att transformatorns tas ur drift.  SvK tillämpar inte 
sådana metoder idag.  

Befintliga analysmetoder för att kvantifiera gas- och oljeresultat samt belastningshistorik har använts 
[1]. Dessa har inspirerats från Kinetrics och kommer beskrivas var för sig i de kommande avsnitten. 
Hälsoindexet som använts utnyttjar den befintliga mätdata SvK idag tillhandahåller. 
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7.3 Tillgänglig data – SvK idag 
De mätningar SvK idag använder presenteras i figur 12. Gas- och oljeanalys sker vanligtvis periodvis 
varje eller vartannat år. Provtagning är en tjänst som Svenska Kraftnät tilldelar entreprenörer. Proven 
skickas vidare till ett laboratorium som ansvarar för extraktionen av gaser ur oljan. Laboratoriet utför 
även flera tester av oljans kemiska och elektriska egenskaper. Resultaten presenteras i en 
laboratorierapport. Med laboratorierapporten följer även en bedömning och rekommendation utifrån 
resultaten. Tyder resultaten på onormala värden framgår det tillsammans med förslagna åtgärder. Vid 
underhållsåtgärder sker i regel upprepade gas- och oljeanalyser efter ingripandet för att säkerställa att 
åtgärden fått önskad effekt. 

Elektriska parameterar mäts kontinuerligt. De parametrar som uppskattas är aktiv och reaktiv effekt 
samt spänning. Utifrån dessa parametrar beräknas strömmen. Historiska data för parametrar finns 
registrerade för varje timme.  

Historiska underhållsåtgärder finns lagrade i en databas.  

 

Figur 12. Parameterar SvK uppmäter idag. 
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7.4 Gasanalys 

7.4.1 Metod gasanalys 
Metoden som tillämpas för att studera gasanalysen fokuserar på halterna för sex gaser. Respektive gas 
nivå tilldelas en poäng beroende på gashalten. Intervallen och halterna som ligger till grund för 
poängsättningen har bestämts genom att jämföra rekommenderade gasnivåer från IEC, IEEE och 
Dornenburg [1]. 

Tabell 5. Ranking och viktning för gasnivåer (ppm) [1]. 

 Poäng (Si)  

Gas 1 2 3 4 5 6 Wi 
H2 ≤ 100 100 − 200 200 − 300 300 − 500 500 − 700 > 700 2 

CH4 ≤ 75 75 − 125 125 − 200 200 − 400 400 − 600 > 600 3 
C2H6 ≤ 65 65 − 80 80 − 100 100 − 120 120 − 150 > 150 3 
C2H4 ≤ 50 50 − 80 80 − 100 100 − 150 150 − 200 > 200 3 
C2H2 ≤ 3 3 − 7 7 − 35 35 − 50 50 − 80 > 80 5 
CO ≤ 350 350 − 700 700 − 900 900

 
1100

 
> 1400 1 

CO2 ≤ 2500 ≤ 3000 ≤ 4000 ≤ 5000 ≤ 7000 > 7000 1 
 

Från tabell 5 kan det avläsas att den gasen som anses viktigast är acetylen (C2H2). Vätenivåer tilldelas 
en tämligen låg viktning. Halterna av kolväten viktas aningen högre av halten väte. De gaser som 
tilldelast lägst vikt är koloxid och koldioxid.  

För att kvantifiera resultatet från gasanalysen beräknas en gasfaktor (GF) genom ekvation 1. 
Gasfaktorn producerar ett värde baserat på halterna och viktningen för samtliga gaser. Det värdet kan 
sedan tolkas genom tabell 6 [1]. Högre gasnivåer leder till ett högre GF-värde och sedermera till en 
lägre hälsoindexfaktor. 

GF = ∑ si∙Wi
6
i=1
∑ Wi
6
i=1

  (1) 

Tabell 6. Rangordning gasanalys [1]. 

Hälsoindexfaktor Tillstånd Beskrivning 
4 Bra GF < 1.2 
3 Acceptabel 1.2 ≤ GF < 1.5 
2 Vidta åtgärder 1.5 ≤  GF < 1.5 
1 Dålig 2 ≤ GF < 3 
0 Väldigt dålig GF ≥ 3 

 

7.4.2 Gasdata 
Den gasdata som ligger till grund för hälsoindexberäkningen presenteras i figur 13. Resultaten 
diskuteras nedan. 

Acetylen och väte 
Närvaro av väte och acetylen är en indikator på att elektriska fel inträffat eller håller på att utvecklas. 
Halten väte ökade drastiskt för T3 vid mätningar runt 2007 för att sedan gå ner till tidigare uppmätta 
värden. Orsaken till ökningen var troligtvis installationen av en kontinuerlig avgasare som skedde 
under samma år. Halten acetylen ökade i början av den studerade tidsperioden. Transformator T3 
visade en uppgång av halten acetylen runt 2008 för att sedan gå tillbaka till värdet innan uppgången. 
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Från figur 13 ses att halten väte och acetylen legat någorlunda konstant sedan 2002 för enheterna T1 
och T2. 

Ramverket för beräkningar av hälsoindex [1] anger att nivåer på 3 ppm för acetylen och 100 ppm för 
väte anses vara låga nivåer.  Mot den bakgrunden, tillsammans med att produktionshalten är låg, får 
väte- och acetylennivåerna anses vara mycket bra och inga elektriska fel kan påvisas. 

Kolväten 
Kolväten uppkommer vid höga temperaturer, framförallt till följd av varma eller heta metalldelar [17, 
23]. De kolväten som studerats är metan (CH4), eten (C2H4) och etan (C2H6). Kolvätehalterna har en låg 
produktionshalt och enligt det använda rankingsystemet är samtliga värden väldigt låga. 

Undantaget är halterna av eten i T3 som inledningsvis var någorlunda förhöjt men som sedan minskat 
under det studerade tidsförloppet. Värt att uppmärksamma är även de minskade halterna av metan och 
etan för T2. Förändringen uppkom till följd av att oljan regenererades och avgasades 29/4 2014.  

Koloxid och koldioxid 
Fel som uppkommer till följd av åldring av pappersisoleringen och oljan kan spåras genom att studera 
halter av koloxid samt koldioxid. 

De historiska koloxidhalterna för T2 är väldigt höga medan de är antingen måttliga eller låga för T1 och 
T3. Vid bedömning av gasanalysen enligt [1] får T2 högsta utslaget för både koloxid och koldioxid. 
Undersökningen visar även förhöjda absolutnivåer koldioxid för T1. Produktionshalten är 
förhållandevis låg för samtliga transformatorer. Den kontinuerliga avgasaren har succesivt minskat 
halterna koloxid och koldioxid i T3. Avgasaren installerade 14/6 2007 och togs ur drift 05/10 2015.  

Slutsats 
Gasanalysen indikerar förhöja absolutnivåer av koloxid och koldioxid för samtliga transformatorer. 
Övriga värden anses enligt ramverket som normala och ingen signifikant förändring i gashalterna 
detekterades.  
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Figur 13. Historik gasvärden för de studerade transformatorerna mellan 2002-2016. 
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7.5  Oljeanalys 

7.5.1 Metod gasanalys 
Vid oljeanalysen studeras  

• Fukthalten 

• Syratal 

• Genomslag 

• Förlustfaktor 

Hälsoindex beräkningen i [1] anger även alternativ för hur färgen och gränsytspänning kan bedömas. 
För de tillgängliga oljeanalyserna av de studerade transformatorerna har dessa parameterar uppmätts, 
men inte alltid. På grund av detta används inte dessa värden vid bedömning av oljeanalysen. 

Rekommenderade oljeparametrar har inhämtats från IEC, IEEE och CIGRE [1]. Dessa har legat till 
grund till bedömningen av oljeparametrar i tabell 7. En oljefaktor, OF, används för att kvantifiera 
resultaten. OF:en beräknas på exakt samma sätt som gasfaktorn och samma bedömningsmall utnyttjas.  

OF = ∑ Si∙Wi
6
i=1
∑ Wi
6
i=1

  (2) 

 

Tabell 7. Rangordning oljeanalys [1]. 

Hälsoindexfaktor Tillstånd Beskrivning 
4 Bra OF < 1.2 
3 Acceptabel 1.2 ≤ OF < 1.5 
2 Vidta åtgärder 1.5 ≤  OF < 1.5 
1 Dålig 2 ≤ OF < 3 
0 Väldigt dålig OF ≥ 3 

 

Den parameter som viktas tyngst i bedömningen av oljeparametrarna är fukthalten följt av resultatet 
från analysen av genomslag och förlustfaktorn. Syratalet tilldelas den lägsta viktningen av de studerade 
variablerna. 
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Tabell 8. Bedömning av oljeparametrar [1]. 

 Interval Poäng Viktning  
Fukthalt (ppm) ≤ 20 1  

4 
20-30 2 
30-40 3 
>40 4 

Syratal (mg 
KOH/g) 

≤ 0.03 1  

1 
0.03-0.07 2 
0.07-0.1 3 

>0.1 4 
Genomslag             
(kV/2.5 mm) 

≥ 60 1  

3 
50-60 2 
40-50 3 
≤ 40 4 

Dielektrisk 
förlustfaktor (%) 

≤ 0.1 1  

3 
0.1-0.5 2 
0.5-1 3 
≥ 1.0 4 

 

 

7.5.2 Oljedata 
Den oljedata som ligger till grund för hälsoindexberäkningen presenteras i figur 14. Resultaten 
diskuteras nedan. 

Oljeanalysen visar att fukthalten är acceptabel för alla enheter.  T3 är den transformator som historiskt 
uppvisat högst värden. Vid mätningen 04/05 2006  noterades en kraftig ökning av fukthalt i T3.  Vid 
nästa mätning, som skedde knappt 3 månader senare, hade kvantiteten vatten gått tillbaka till låga 
nivåer. 

Syratalen för T1 och T2 är låga och får vid bedömningen högsta möjliga poäng. Enheten T3 har 
historiskt haft förhöjda syratal men har sedan mätning vid 25/06 2012 godtagbara värden.  

Resultaten från tester av genomslag är godkända för samtliga transformatorer. Inga historiskt 
signifikant avvikande värden kunde identifieras.  

Tan delta (förlustfaktor) värden är de som får högst utslag vid bedömning av oljan. Enheten T3 har haft 
så pass förhöjda värden att det resulterat i högsta möjliga utslag, 4 poäng, vid bedömning. Sedan 
mätning den 25/06 2012 är förlustfaktorn vid mer normala nivåer. T1 har haft lägst värden medan det 
för T2 noterat något högre värden. Resultaten klassas fortfarande som normala. 

Slutsats 
Tillgänglig oljedata indikerar att oljan i T1 och T2 är och har varit i antingen bra eller acceptabel 
kondition. Oljan i T3 har under perioden haft höga syratal och en förhöjd dielektrisk förlustfaktor. 
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Figur 14. Uppmätta värden från oljeanalyser för undersökta transformatorer. 
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7.6  Belastning 

7.6.1 Metod analys av belastning 
För att möjliggöra en bedömning av belastningen utnyttjas den anpassade lastfaktorn (ALF). Metoden 
för att analysera belastningen är utvecklad av Kinetrics [1]. ALF ska inte förväxlas med den ofta 
använda lastfaktorn som indikerar kvoten mellan drifttiden och det totala antalet timmar under en 
period. Den anpassade lastfaktorn bedömer lasten och rangordnar resultat enligt ekvation 3 och tabell 
9. 

ALF = ∑ (4−i)∙Ni4
i=0
∑ Ni4
i=0

   (3) 

Där, 

N0 = Värden av Si/Sb som är lägre än 0.6, i=0, 
N1 = Värden av Si/Sb emellan 0.6 and 1, i=1 
N2 = Värden av Si/Sb emellan 1 and 1.3, i=2 
N3 = Värden av Si/Sb emellan 1.3 and 1.5, i=3 
N4 = Värden av Si/Sb större än 1.5, i=4 
 

Sb är transformatorns märkeffekt. Intervall om ett år studeras. Resultatet viktas sedan in i beräkningen 
av hälsoindexet. En högre last leder till en lägre belastningsfaktor och således ett lägre hälsoindex. 

Tabell 9. Förklaring innebörd av anpassad belastningsfaktor [1]. 

Hälsoindexfaktor Tillstånd Beskrivning 
4 Bra ALF ≥ 3.5 
3 Acceptabel 2.5 ≤ ALF < 3.5 
2 Vidta åtgärder 1.5 ≤ ALF < 2.5 
1 Dålig 0.5 ≤ ALF < 1.5 
0 Väldigt dålig ALF ≤ 0.5 

 

7.6.2 Belastningsdata 
Historisk belastningsdata analyserades och den anpassade lastfaktorn beräknades för varje år. För 
vissa år (2009–2012) saknades mätdata. Det antogs då att ALF var densamma som för föregående år. 
Den anpassade lastfaktorn för respektive år presenteras i delkapitelet 7.7.1, indata till hälsoindex.  
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7.7  Pappersåldring 

7.7.1 Metod för uppskattning av pappersåldring 
För att uppskatta pappersåldringen och papprets kvalitet används en metod framtagen av SINTEF [3]. 
Den anger hur vissa kemiska parametrar tillsammans med hotspottemperaturen kan användas för att 
uppskatta papprets DP-värde. DP-värdet beskrevs i avsnittet 5.3.3. 

De parametrar som påverkar åldringen specificeras i ekvation 3.  

1
DP0

− 1
DPt

= A ∙ e(− E
R(T+273)) ∙ t   (4) 

där T är temperaturen i grader Celsius (°C), E är aktiveringsenergin och A är en parameter som beror 
på den kemiska omgivningen [10]. Variabeln t representerar tidsintervallet som studeras. De variabler 
som definierar den kemiska omgivningen är fukt- och syrehalter samt syrgas. Tidigare studier 
fastställer hur halter av dessa parametrar motsvarar olika värden på variabeln A och därmed 
pappersåldringen [3]. Dessa presenteras i tabell 10. 

Tabell 10. Samband mellan värden av aktiveringsenergin E och parametern A beroende på den kemiska omgivningen [3]. 

Testmiljö Kraftpapper, E = 111 kJ/mol Termiskt uppgraderat papper, 
E = 111 kJ/mol 

Normal 2 ± 0.5 × 108 6.7 ± 1.4 × 107 
Förhöjda syratal 2.4 ± 0.7 × 108 1.1 ± 0.6 × 108 
Syre närvarande 8.3 ± 2.8 × 108 3.5 ± 1.4 × 108 

1% fukthalt 6.2 ± 2.9 × 108 1.1 ± 0.5 × 108 
3-4% fukthalt 21 ± 7.8 × 108 2.6 ± 1.7 × 108 

 
Den allmänna gaskonstanten R har det numeriska värdet, R = 8.3144621 J mol−1K−1.  

Den parameter som har störst inverkan på pappersåldringen är hög närvaro av fukthalt. En fukthalt på 
4%, vilket får anses som väldigt högt, kan reducera pappersisoleringens livslängd med 97.5% [3]. 
Närvaro av syrgas accelererar pappersåldring med en faktor två [3]. Förhöjda syratal accelererar 
åldringen men inte i samma utsträckning eller hastighet som syrgas och fukthalt gör. 
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Figur 15. Förklaring beräkning av hotspottemperaturer och DP-värden. 

 

7.7.2 Pappersåldring exempel 
Pappersåldringen kan beräknas noggrant med tillgängliga mätdata. Ett exempel för T2 under 2013 
visas i figur 16. Beräkningarna gjordes enligt beskrivningen i figur 15. Hotspottemperaturen 
beräknades genom belastningen och omgivningstemperatur för T2. Detta skedde enligt IEC 60076-7 
guiden som beskrivs närmare i appendix B. Därefter beräknades motsvarande förändring i DP-värde 
för olika kemiska förhållanden. 
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Figur 16. Pappersåldring illustration  
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7.7.3 Uppskattning av DP-värden 
För att underlätta och möjliggöra en uppskattning av pappersåldringen delas den studerade 
tidsperioden upp i mindre intervall.  Intervallen särskiljs av perioder då åldringsprodukter varit 
någorlunda konstanta. Medelvärden utnyttjas för att beskriva temperaturen. Uppskattade 
temperaturer via lasten kunde ha använts men detta anses inte motiverat då osäkerheten är så pass hög 
till följd av att ingen information om perioden innan 2002 analyseras. Samtliga intervall summeras 
slutligen.   

Temperaturuppskattningar 
Som illustrerat i figur 16 användes transformator parametarar, omgivningstemperatur samt belastning 
för att beräkna hotspottemperaturen för respektive transformator och år. Detta gjordes för samtliga år i 
det studerade tidsintervallet. I tabell 11 presenteras de intervall inom vilka hotspottemperaturen 
varierar. 

Tabell 11. Uppskattade topp- och hotspottemperaturer. 

Transformator Toppoljetemperatur 
Ttop (°C) 

Hotspottemperatur 
Thsp (°C) 

T1 35-55 48-72 
T2 43-56 53-75 
T3 45-47 60-62 

 
 

Närvaro av åldringsprodukter 
Innan studerad period (2002-2015) har det antagits att inga åldringsprodukter varit närvarande. 
Anledningen till det grundar sig i att arbetet att samla in information om driftförhållanden fr.o.m. 
starten av den första enheten, 1975, anses alltför omfattande och eventuellt inte ens möjligt. 
 

Tabell 12. Närvaro av åldringsprodukter för respektive enhet. 

Transformator Fukthalt Syratal Syrgas 
T1 - - - 
T2 - - -  
T3 - x 

(mellan 2002-
2012) 

x (avgasare 
installerades 2007) 

 

DP-uppskattningar 
Genom att använda medelvärdet av respektive temperaturuppskattning samt att ta hänsyn till eventuell 
närvaro av åldringsprodukter kunde DP-värden uppskattas för enheterna. Dessa presenteras i figur 17. 
DP-värdet för T1 och T2 verkar minska linjärt. Åldringshastigheten för T3 verkar vara högre under 
2002–2012 då det fanns förhöjda syratal, för att sedan avta som förväntat.  
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Figur 17. DP-uppskattningar. 

Uppskattningarna möjliggör en bedömning av den aktuella papperskvaliteten för respektive 
transformator. 

 

• T1 – mycket bra skick 

• T2 – acceptabelt skick 

• T3 – acceptabelt skick, men ökad risk för onormala påkänningar 

 

7.7.4 Pappersfaktor (PF) 
För att i likhet med resterande beräkningar anpassa DP-uppskattningarna till 
hälsoindexberäkningarna introduceras ett PF-värde. PF-värdet är ett normerat och anpassat DP-värde. 
Ett PF värde om 4 motsvarar ett DP-värde på 1300. Det DP-värde då pappersisolationens förväntade 
livslängd är nådd, på 200, har anpassats för att motsvara ett PF-värde 0. Eftersom DP-
uppskattningarna anges väldigt detaljerat, kan även PF-värdet göras det. PF-värdet anges således med 
flera decimaler och inte med heltal som de övriga in parametrarna. 
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7.8 Hälsoindex  
Hälsoindexet utnyttjar resultatet av analysen från respektive delkomponent. Hälsoindexet beräknas 
enligt ekvation 5. Det kvantifierade analysresultatet från varje komponent divideras med dess högsta 
möjliga resultat och multipliceras sedan med 100. Detta tillvägagångssätt möjliggör att resultatet 
normaliseras och hälsoindexet representeras av ett värde mellan 0 och 100. Ett hälsoindex om 0 
motsvarar en fullständigt nedbryten transformator medan ett index på 100 motsvarar ett perfekt 
tillstånd. Hälsoindexet kategoriseras i likhet med [1].  

Tabell 13. Hälsoindex beräkning. 

# Mätning Viktning 
w 

HIF 

1 Gasanalys 10 4, 3, 2, 1, 0 
2 Oljeanalys 6 4, 3, 2, 1, 0 
3 Anpassad 

lastfaktor 
10 4, 3, 2, 1, 0 

4 Pappersåldring 5 0 – 4 
 

HI =
∑ wi∙HIFi4
J=1
∑ 4∙wi
4
j=1

   (5) 

 

Olika intervall används för att tolka och tyda vad olika hälsoindex resultat betyder. Intervallen har 
fastslagits genom iterativa tester med olika värden för att säkerställa att tolkningen av hälsoindexet är 
rimligt [1]. De olika kategorierna framgår i tabell 14.  

 

Tabell 14. Tolkning av hälsoindexresultat [1]. 

Hälsoindex Tillstånd Beskrivning Förväntad livslängd 

85 − 100 Väldigt bra Mindre åldring eller 
mindre försämring på 
ett fåtal komponenter 

Mer än 15 år 

70 − 85 Bra Försämring på ett flera 
komponenter 

Mer än 10 år 

50 − 70 Ok Betydande försämring 
eller utbredd 
degradering av ett antal 

 

Upp till 10 år 

30 − 50 Dåligt Kraftig försämring av 
flera komponenters 
tillstånd 

Mindre än 3 år 

0 − 30 Väldigt dåligt Omfattande försämring  Enhet vid slutet av 
livslängd 
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Figur 18. Beskrivning hälsoindexberäkning. 

 

7.8.1 Indata hälsoindex 
Resultaten från indatan till hälsoindexet graderades och tilldelades en siffra mellan 0–4 beroende på 
hur bra respektive värde ansågs vara. Gas- och oljeanalysen samt belastningen tilldelades heltal i 
enighet med det använda ramverket. Eftersom DP-värden kunde uppskattas med en tämligen hög 
noggrannhet användes de exakta värdena som sedan normerades.  

 

Figur 19. Indata till hälsoindex T1. 
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Figur 20. Indata till hälsoindex T2. 

 

 

Figur 21. Indata till hälsoindex T3. 

7.8.2 Resultat hälsoindex 
Det slutgiltiga hälsoindexet presenteras i figur 21. Graferna har kurvanpassats med hjälp utav ett 
fjärdegradspolynom. Hälsoindexet för transformator T1 avtar kontinuerligt precis som teorin förutspår. 
Enheten har även det högsta hälsoindexet. Det verkar rimligt med avseende på att enheten är den 
nyaste samt har bra resultat från gas- och oljeanalyser. 

För T2 syns en markant ökning i hälsoindexet. Det kan förklaras av de underhållsaktiviteter som skett 
under den studerade tidsperioden.  

Resultatet för T3 är till synes högt mot bakgrunden av att enheten är den äldsta av de studerade 
transformatorerna. Det höga indexet förklaras av att gasanalysen och belastningshistoriken har en stor 
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inverkan på transformatorns tillstånd i den använda hälsoberäkningen. Hälsoindexet för T3 har sakta 
ökat under den studerade perioden, troligtvis till följd av utförda underhållsaktiviteter. 

 

Figur 22. Beräknat hälsoindex för de tre transformatorerna. Kurvanpassning har utnyttjats med fjärdegradspolynom. 

 

7.9 Förslag till förbättring 
En kritik till hälsoindexet som beräknats är att det inte korrekt påvisar pappersisolationens tillstånd. 
Kvaliteten på pappersisoleringen är den faktor som i störst utsträckning bestämmer en transformators 
livslängd [1, 3]. För enheten T3 har det skett en betydande åldring på pappersisoleringen. Fortsätter 
åldring kommer pappret bli sprött och inte klara av mekaniska påfrestningar. Säker drift kan då inte 
garanteras. 

För att kompensera för detta föreslås följande förändringar gentemot det använda hälsoindexet 

• Bortse från den anpassade lastfaktorn 

• Tyngre viktning av uppskattningen av DP-värden 

Belastningen tilldelades tidigare en stor vikt i den tidigare hälsoindexberäkningen. Eftersom SvKs 
transformatorer har en väldigt låg belastning med få fall av överbelastning resulterade det i att höga 
hälsoindex resultat. När viktning för uppskattningen av papperskvalitet ökas inkluderas även 
belastningen indirekt i indexet. Anledningen till det är eftersom belastningen utgör en parameter vid 
uppskattningen av papprets kvalitet. Förslaget till förbättringen av indexet leder således till att 
belastningen fortfarande beaktas samtidigt som den papperskvaliteten, som ofta avgör transformatorns 
livslängd, har en mer kritisk inverkan vid tillståndsbedömningen. 

Med samma indata för det tidigare beräknade hälsoindexet samt med de nya rekommenderade 
ändringarna kalkylerades ett nytt hälsoindex. Resultatet visas i figur 23, 24 och 25. I figur 24 och 25 ses 
en vid flera tillfällen en markant ökning i indexet. De punkterna är då underhållsaktiviter utförts. Tiden 
mellan olika underhållsaktiviter delas in i perioder och tillståndet mellan dessa uppskattas med en 
linjär kurvanpassning.  
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Figur 23. Uppdaterat hälsoindex för T1. 

 

Figur 24. Uppdaterat hälsoindex för T2. 

 

Figur 25. Uppdaterat hälsoindex för T3. 
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7.10 Diskussion hälsoindex resultat 
Ett problem med det beräknade hälsoindexet är effekten underhållsaktiviteter har på indexet. För de 
tillståndsbedömningarna som gjorts leder en avgasning eller en regenerering till ett förbättrat tillstånd. 
I verkligheten kan det argumenteras för att sådana aktiviter endast leder till att åldringshastigheten av 
komponenter reduceras. Denna effekt är någonting som denna rapport har haft för avsikt att 
uppmärksamma i det förslagna förbättrade hälsoindexet. Eftersom kvaliteten på pappersisoleringen då 
viktas tyngre får den parametern en större inverkan på hälsoindexet samtidigt som effekten av 
underhållsaktiviteter minskar. Hälsoindexet bör rimligen vara monotont avtagande. Andra hälsoindex 
alternativ bör därför eventuellt studeras. 

Det skulle även vara av intresse att studera vilken inverkan ett större antal indata påverkar 
hälsoindexet.  

 

7.11 Slutsats 
Resultaten indikerar att ett hälsoindex är ett väl fungerande verktyg för att representera 
transformatortillstånd. Hälsoindexet som applicerats tar hänsyn till flera parameterar som kan 
indikera begynnande fel samt långsam åldring av komponenter. Hälsoindexet kan därför användas för 
att motivera var investeringar och underhåll bör genomföras. Det förslagna hälsoindexet där 
pappersåldringen viktas tyngre bör användas då det mer realistiskt representerar transformatorernas 
tillstånd.  
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8. Rekommendationer diagnostiska mättekniker 

8.1  Metod för analys av mättekniker 
Tillvägagångssättet för att ta fram rekommendationen över relevanta diagnostiska mättekniker för 
Svenska Kraftnät visas i figur 26. Först dokumenterades vilka mättekniker som används. Sedan 
studerades befintlig felstatistik för att identifiera vilka fel som är viktigast att förhindra. Relevanta 
mättekniker som kan förebygga dessa fel analyserades och jämfördes. De mättekniker som utifrån 
analysen ansågs mest lämpliga för SvK är de som utgör den slutgiltiga rekommendationen. 

 

Figur 26. Metod för rekommendation av mät- och övervakningstekniker. 

 

Utifrån befintlig felstatistik konstaterades i kapitel 3 att en stor andel av felen i en transformator 
uppkommer i lindningarna och lindningskopplaren. Det fastställdes att fel i lindningarna, till följd av 
bristande kvalitet av pappersisoleringen, är särskilt allvarliga då dessa fel får stora konsekvenser för 
transformatorns fortsatta drift. I regel leder dessa fel till att transformatorn skrotas. SvK utnyttjar inga 
övervakningsmetoder för att förebygga fel i lindningskopplaren.  

De komponenter för vilka kompletterande mättekniker bör vara mest aktuella är: 

• Lindningarna 

• Lindningskopplaren 

 

8.2 Analys av relevanta mättekniker 

8.2.1 Beskrivning 
Genom att studera pappersisoleringens kvalitet kan en stor andel av lindningsfelen förhindras. De 
tillgängliga mättekniker som kan används för att uppskatta papprets kvalitet är: 

• Furan 

• Temperatursensorer 

Dessa två metoder har i detta avsnitt analyserats och jämförts. Analysen mynnade ut i en uppskattning 
i hur effektiv de två metoderna är.  

Temperatursensorer möjliggör kontinuerlig kännedom om temperaturen inne i transformatorn. 
Sensorerna har hög precision och papprets DP-värde kan därigenom kontinuerligt uppskattas med hög 
noggrannhet. Temperatursensorer är billiga och befintliga sensorer finns idag installerade vid SvKs 
transformatorer.  

Halterna av furan i transformatoroljan kan användas för att uppskatta pappersisoleringens kvalitet och 
DP-värde.  För att en furananalys ska kunna genomföras behövs ett oljeprov. Furananalyser genomförs 
därför i regel endast en gång varje eller vartannat år.  
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Figur 27. Skillnader mellan temperaturuppskattningar och furananalys.  

Den största skillnaden mellan de två metoderna kan synas i figur 27. Som synes kan 
pappersisoleringens kvalitet uppskattas kontinuerligt med en hög noggrannhet med hjälp av 
temperatursensorer. En viss osäkerhet finns alltid, vilket visas med ett konfidensintervall. Som bilden 
visar så möjliggör furananalys endast en uppskattning av papperskvaliteten vid det specifika 
provtillfället. Ett exempel på en sådan uppskattning illustreras med den röda markeringen. Sambandet 
mellan halter av furan och DP-värde är mindre etablerat. Detta resulterar i en högre osäkerhet och 
därmed en större konfidensintervall. Figur 27 är inte ett faktiskt exempel utan ämnar endast illustrera 
skillnaderna mellan de två olika metoderna. 

8.2.2 Kostnader associerade med mättekniker 
Kostnaderna förknippade med respektive mättekik visas i tabell 15 och 16. Kostnaden för analysen av 
furan delas upp i två delar – kostnaden för provtagningen och för analysen av resultatet. I SvK:s fall är 
det en entreprenör som ansvarar för provtagningen. Eftersom provtagningen kan göras i samband med 
gas- och oljeanalys bortses kostnaden för detta. För analys av furanhalterna krävs en viss expertis. Ett 
kostnadsförslag från en aktör inom elkraft- och automationsteknik som erbjuder denna tjänst har 
använts.  

Tabell 15. Kostnader förknippade med furananalys. 

Furananalys 
Provtagning – 

Kostnad för analys 2500 SEK 
 

Tabell 16. Kostnader förknippade med temperatursensorer. 

Temperatursensorer 
Initial kostnad 1000-2000 SEK/sensor 

IT-system – 
Analys 2000 SEK/år 

 

 

Kostnaden för temperatursensorer delas upp i tre beståndsdelar. Dels utgörs totalkostnaden av en 
initial kostnad för varje sensor om 1000–2000 SEK. Denna kostnad bortses i denna jämförelse då, som 
tidigare nämnts, SvK redan har befintliga sensorer installerade. Utöver denna kostnad behöver SvK 
någon form av apparatur eller teknik för att överföra informationen till SvK från transformatorn. Att 
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uppskatta denna kostnad anses vara alltför komplex och tidskrävande. Den framgår därför i tabell 16 
endast för att det faktiskt existerar en kostnad för ett sådant system. Analysen av temperaturen och 
beräkning av motsvarande DP-värden uppskattas kosta 2000 SEK/år. 

8.2.3 Effektivitet 
För att kunna uppskatta hur effektiv respektive mättekniker är görs uppskattningar över vilken 
utsträckning fel kan detekteras och hur de fördelar sig. Uppskattningarna görs med grund från tidigare 
studier [12][24]. Temperatursensorer anses kunna detektera 85% av felen till följd av dålig 
papperskvalitet i lindningarna och furananalys 70%. Vidare möjliggör temperatursensorer en 
kontinuerlig uppskattning av temperaturen och DP-värden. Det finns även en vis osäkerhet i 
korrelationen mellan DP-värden och mängden furan i oljan [25]. Utifrån den bakgrunden anses 
värdena rimliga. 

En uppdelning mellan felen som inte upptäcks, i katastrofala respektive mindre fel, görs för att senare 
kunna jämföra kostnadsbesparingar mellan mätteknikerna. Fel i lindningar får ofta katastrofala följder 
och anses därför utgöra 80% av dessa fel [10]. 

 

 

Figur 28. Felträdsanalys – sannolikheter för olika scenarier.  

 

Med värden som presenterats i de två styckena ovan konstateras att felen fördelar sig enligt resultaten i 
tabell 17 och 18. Dessa värden erhölls genom att multiplicera respektive sannolikhet för varje händelse 
ska inträffa.  

 
Tabell 17. Sannolikhet för fel i lindningar då ingen mätteknik används för att uppskatta det fasta isolationens kvalitet. 

Inga uppskattningar för pappersisoleringens kvalitet 

Sannolikhet för katastrofalt fel 0.41858% 
Sannolikhet för mindre fel 0.10465% 

 
Tabell 18.  

Sannolikhet för olika händelser då furananalys respektive temperatursensorer används för att detektera fel 

 Furananalys Temperatursensorer 

Sannolikhet för katastrofalt fel 0.12588% 0.06279% 
Sannolikhet för mindre fel 0.03139% 0.01570% 
Sannolikhet att fel upptäcks och 
kan korrigeras 

0.36626% 0.4475% 
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8.2.4 Kostnader konsekvenser 
För att uppskatta kostnaden för att ett katastrofalt fel inträffar krävs det att den ekonomiska 
konsekvensen av respektive fel definieras. De värden som utnyttjas i denna analys har hämtats från 
CIGRE 248 rapporten [30]. Värdena i rapporten angavs i amerikanska dollar men har konverterats till 
svenska kronor och avrundats (1 USD ≈ 8.45 SEK, februari 2016). 
 

Pt = 17 − 41 miljoner SEK 
Rt = 8.5 − 20.5 miljoner SEK 

Ct = 50.5 − 67.5 miljoner SEK 
Et = 3.4 − 8.2 miljoner SEK 

 
Pt är priset för en ny transformator, Rt är priset för en omlindning och Ct är kostnaden för ett 
katastrofalt fel. Ett katastrofalt fel innefattar en ny transformator, installation av denna, eventuella 
modifikationer, miljösanering samt utebliven intäkt från transmission av el. I beräkningar beräknas 
priset av en omlindning motsvara ett mindre fel. Et är kostnaden reperationskostnaden för ett fel 
upptäcks innan de inträffar  

Sannolikheten för att respektive händelse inträffar multiplicerades med kostnaden varje händelse 
skulle medföra. Respektive händelse adderades sedan ihop för varje situation. Genom att jämföra dessa 
situationer kan kostnadsbesparingen för respektive mätteknik beräknas. Detta visas i ekvation 6. 
 

      Kostnadsbesparing =  Kostnad för att fel inträffar utan mätteknik          
                  −  Kostnad för att fel inträffar då mätteknik tillämpas        (6) 
                        −  Kostnader associerade med mätteknik 

 

Tabell 19. Kostnadsbesparingar för respektive mätteknik 

Mätteknik Annualiserad 
kostnadsbesparing 
(SEK) 

Furan 65990 
Temperatursensor 79968 

 
Resultatet i tabell 19 indikerar att båda mätteknikerna leder till kostnadsbesparingar till följd av en 
lägre felfrekvens. 

8.2.5 Känslighetsanalys 
I detta avsnitt presenteras resultaten från den känslighetsanalys som genomfördes för att se den 
inverkan förändringar i kostnader och effektivitet har på avgörandet av vilken teknik som är mest 
lämplig ur ett kostnadsperspektiv.  

Det som kunde konstateras genom att variera värdet på hur många fel som kan respektive 
övervakningsmetod kan detektera var att denna faktor inte påverkade lönsamheten i alltför stor 
utsträckning. Anledningen till det är eftersom de ekonomiska konsekvenserna är så pass stora i 
förhållande till utgifterna för respektive teknik.  

Därför kan det fastslås att det finns starka motiv för både användning av temperatursensorer och 
furananalys. Det argumentet förstärktes genom att undersöka ett överdrivet fall. Trots, ett möjligen 
osannolikt scenario, då kostnaderna för ett katastrofiskt och mindre fel halveras, leder båda teknikerna 
till kostnadsbesparingar redan då de upptäcker runt 30% av felen.   
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8.3 Rekommendation 
Slutsatsen från utförda analyser är att det finns ekonomiska incitament att övervaka transformatorers 
tillstånd. Vidare kan både furananalys och användning av temperatursensorer minska sannolikheten 
för att fel inträffar vid lindningarna till följd av försämrad papperskvalitet. Av de två mätteknikerna 
konstaterades att användningen av temperatursensorer är den mest lämpliga. Anledningen till detta är 
att de redan finns installerade och anses vara mer tillförlitliga. Temperatursensorerna kan användas för 
att med hög noggrannhet uppskatta den fasta isolationens kvalitet.  

En stor andel av felen som inträffar i en transformator är av mekanisk karaktär och uppkommer i 
lindningskopplaren. Som tidigare nämnt i avdelning 8.1 så utnyttjar SvK inga övervakningsmetoder för 
att förebygga fel i lindningskopplaren. Det finns dock vid samtliga Svenska Kraftnäts transformatorer 
räknare som kontrollerar variabler som exempelvis hur många operationer lindningskopplaren utfört. 
Genom att studera sådana parametrar kan det konstateras hur ofta lindningskopplaren används. 
Slitage och tiden till nästa underhåll därefter estimeras. För att kunna genomföra det behövs då även 
någon form av system eller kommunikation mellan respektive transformator och SvKs kontor. 
Kostnaden för ett sådant system uppskattas dock vara lägre och mer kostnadseffektivt än andra 
metoder tillgängliga för att detektera fel i lindningskopplaren. Problemet med resultatet från andra 
tillgängliga mättekniker för lindningskopplaren är även att de i många fall är svårtolkade.  

Att övervaka parametrar såsom antal operationer, tid i position, energianvändning och temperaturen i 
lindningskopplaren anses följaktligen vara det mest lämpliga alternativen för att detektera mekaniska 
fel i lindningskopplaren. 

Den slutgiltiga rekommendationen över lämpliga mättekniker för SvK presenteras i tabell 20. 

 
Tabell 20. Rekommendation diagnostiska mättekniker SvK 

Rekommendation 
Komponent Typ av fel Mätanordning 

Lindningskopplare Mekaniska fel Antal operationer, 
energianvändning, 
temperatur lindningskopplare 
etc.  

Fasta isolationen – papper Elektriska fel till följd av 
nedbrytning 

Temperatursensorer 

 
Ett alternativ till att använda temperatursensorer är att utnyttja att aktuell belastning, i kombination 
med omgivningstemperatur och specifika transformatorparametrar, kan användas för att bestämma 
den fasta isolationens kvalitet. Det gjordes i fallstudien som presenterades i denna rapport. Nackdelen 
är att noggrannheten inte blir lika bra som då temperatursensorer är. 

8.3.1 Övriga tekniker 
Detta arbete avgränsades för att uteslutande studera mättekniker som kan diagnosticera fel i 
transformatorns aktiva del och dess lindningskopplare. När tillgängliga mättekniker studerades 
konstaterades det dock att ett flertal tillgängliga mättekniker för flera av transformatorns övriga 
komponenter potentiellt kan vara av intresse för SvK. En rekommendation för dessa tekniker ligger 
utanför detta arbetes omfattning och kommer därför inte beskrivas i detalj utan endast nämnas 
förbigående. För genomföringarna kan det vara av intresse att närmare att utföra kapacitansmätningar. 
Dessa kan utnyttjas för att upptäcka degradering och förändring av geometri bland genomföringarna.  
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9. Slutsatser 

Detta examensarbete innefattar en analys av transformatorns funktion och felstatistik. En 
övergripande beskrivning har tillgängliga mättekniker som kan användas för att upptäcka fel har 
sammanställts. I denna studie presenteras även en hälsoindex modell framtagen för Svenska Kraftnät. 
Modellen togs fram genom att utnyttja ett befintlig hälsoindex som sedan anpassades för tillgänglig 
mätdata från de mättekniker som SvK utnyttjar. Modellen utnyttjar information från gas- och 
oljeanalys, driftförhållanden och kvaliteten på den fasta isolationen i transformatorns aktiva del.  

Modellens förmåga att uppskatta tillstånd verifierades genom en fallstudie där tre av SvKs 
transformatorer tillståndsbedömdes. De studerade transformatorerna är av olika ålder och tillstånd. 
Resultatet från fallstudien indikerar att indexet kan uppskatta den degradering som förekommer i en 
transformator och verkar vara en användbar indikator av en transformators tillstånd. Från resultatet 
kan både fördelar och nackdelar med hälsoindex framhävas. Det framtagna hälsoindexet bör inte 
ensamt utnyttjas för att avgöra det exakta tillståndet hos en transformator. Däremot har det ett 
användningsområde för att indikera var underhållsaktiviter och investeringar bör ske.  

Denna studie innefattar även en rekommendation över lämpliga diagnostiska mät- och 
övervakningstekniker för Svenska Kraftnät. Rekommendationen togs fram genom att studera de 
mättekniker och övervakningsmetoder som SvK idag använder och vilka fel dessa kan upptäcka. 
Därefter undersöktes felstatistik för att identifiera potentiella mättekniker. Slutsatsen från analysen var 
att tekniker som detekterar fel i lindningskopplaren och metoder som kan uppskatta kvaliteten på den 
fasta isolationen är de som är mest aktuella för SvK. Intervjuer med tillverkare och ekonomiska 
analyser genomfördes för att avgöra vilka tekniker som kan detektera dessa fel och vilka som är mest 
kostnadseffektiva. De tekniker som konstaterades vara lämpligast var temperatursensorer och mätning 
av driftförhållanden för lindningskopplaren. Temperatursensorer kan användas för att hög 
noggrannhet uppskatta temperaturen inuti transformatorn och därmed kvaliteten på den fasta 
isolationen. Driftförhållanden kan liknande användas för att uppskatta slitage hos lindningskopplaren.  

 

9.1  Framtida arbete 
Det finns en rad olika aspekter som vore intressanta att närmare studera för tillståndsbedömning 
genom ett hälsoindex. I detta arbete har uteslutande mättekniker för transformatorns aktiva del och 
lindningskopplare undersökts. Det, i kombination med att SvK utför ett mindre antal 
tillståndskontroller, har resulterat i att hälsoindexet i fallstudien har ett väldigt begränsat antal in 
parametrar. Ett representativt hälsoindex bör ta hänsyn till indata för transformatorns samtliga delar. 
Det är möjligt att ett större antal studerade tillståndsvariabler leder till ett missvisande hälsoindex. Det 
skulle därför vara av intresse att närmare studera vilken inverkan ett större antal använda 
tillståndsvariabler har på det framtagna hälsoindexet.  

Det framtagna hälsoindexet bör i ännu större utsträckning ta hänsyn till pappersisoleringens kvalitet. 
När pappersisoleringen är så sprött att minsta påfrestning resulterar i ett haveri, är det något som bör 
reflekteras i indexet. 

Ett annat förbättringsområde är analysen av gaser. Istället för att uteslutande studera absoluta 
gashalter bör hälsoindexet även ta hänsyn till trendbrott. Även kvoter mellan olika gaser skulle kunna 
bedömas och utgöra en grund för beräkningen av hälsoindexet. 
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Appendix A 

Ett fullständigt övervakningssystem bevakar en transformators samtliga funktioner. Tillgängliga 
produkter som finns på marknaden idag är bland annat ABB CoreTec, Siemens SITRAM och Alstom 
MS3000. Denna analys har utgått från att det befintliga systemet tillämpar mätningar för att detektera 
fel i transformatorns aktiva del, lindningskopplare, genomföringar, tank och övriga delar. Diskussion 
med representanter för leverantörer har skett för att få en övergripande inblick i ungefärliga kostnader 
och tillgängligheter. De parametrar som används är uppskattningar. Analysen ämnar därför, istället för 
exakt ange den ekonomiska vinningen från ett inköp, undersöka i vilken storleksordning denna är. 

Värden över andelen av felen som kan detekteras är i regel svåra att uppskatta. De som använts i dessa 
beräkningar är de som Prof. Tenbohlen rekommenderar [24]. Dessa presenteras i tabell A1.  

 
Tabell A1. Andel av fel som kan detekteras. 

Komponent Andel fel (rn) Andel av fel som kan 
detekteras (dn) 

Aktiv del 35% 70% 
Lindningskopplare 40% 75% 
Genomföringar 14% 80% 
Tank 6% inte tillgängligt 

Övrigt (kylsystem, 
tillbehör etc.) 

5% 100% 

 
 

Tabell A2. Parameterar i nuvärdesberäkningen 

Parameter Kostnad (SEK) Variabel 
Inköpspris 400000 P0 
Installation 40000 I0 
Underhåll 5000 Ut 
Årliga besparingar 98600 Bt 

 
För att fastställa lönsamheten av ett inköp av övervakningssystem tillämpades nuvärdesmetoden. 
Nuvärdesmetoden används för att avgöra en investerings lönsamhet. Nuvärdet är det beräknade värdet 
av en investerings framtida kassaflöden som diskonterats med en given kalkylräntesats.  

Kostnader för inköpet av ett övervakningssystem och förknippade utgifter presenteras i tabell A2. 
Dessa uppskattades genom intervjuer med tillverkare. Utgifterna från inköpet av systemet och 
installationen är engångskostnader medan underhåll uppskattas ske en gång per år. Den årliga 
besparingen räknades ut genom undersöka hur många fel som kan detekteras med hjälp av ett 
övervakningssystem. Det kan uppskattas genom att multiplicera sannolikheten att ett fel inträffar i 
respektive del (rn) med sannolikheten att dessa fel kan detekteras (dn). Den totala andel fel som ett 
komplett övervakningssystem kan upptäcka betecknas btot. 

 
btot = (rn ∙ dn) ≈ 71% 

 
Baserat på antaganden i tabell A1 kan 71% av samtliga detekteras. 

Alla fel får olika konsekvenser på transformatorns fortsatta driftförmåga och har även därmed även 
varierande ekonomisk påverkan. För att undersöka hur kostnadseffektivt ett övervakningssystem är 
antogs att varje fel motsvarande priset för ett mindre fel (Rt). Det antagandet är rimligt utifrån hur 
mycket ett transformatorfel generellt kostar [24, 30]. Värdet på Rt antogs vara detsamma som i kapitel 
8.2.4. Vidare antogs ett övervakningssystem ha en livstid på 15 år. 
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För att beräkna nuvärdet av ett system användes en kalkylränta om 7%. Med normal marknadsränta 
och risknivå är en normal diskonteringsränta mellan 7-13% [30].  

Värde av investering = −P0 − I0 + ∑ ( Bt
(1+i)t

− 𝑈𝑈𝑡𝑡)15
t=0   (A1) 

 
Resultatet gav att nuvärdet av investeringar var 

Värde av investering ≈ 378 575 SEK 

Resultatet är för varje övervakningssystem för en transformator under livslängden 15 år. För en större 
andel transformatorer blir kostnadsbesparingen betydande.  

Resultaten indikerar att finns ekonomiska incitament för ett komplett övervakningssystem.  

 

Känslighetsanalys 
I figur A1 illustreras hur nuvärdet av investeringen beror på diskonteringsräntan. Det är uppenbart att 
desto lägre ränta desto högre än nuvärdet. Investeringen är lönsam även för höga diskonteringsräntor. 

 

Figur A1. Hur värdet på investeringen varierar med diskonteringsräntan. 

Kostnaden för inköpspriset och installationen av systemet påverkar värdet av investeringen linjärt vid 
låga kalkylräntor för att sedan öka för högre kalkylräntor.  Investeringen är fortfarande lönsam, om än 
med små marginaler, vid en dubblering av inköpspriset.  
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Appendix B 

Det existerar tillgängliga ramverk för hur hotspottemperaturen ska beräknas. De vanligaste metoderna 
är IEC och IEEE [32-33]. Det som skiljer ramverken åt är framförallt de gränser och parameter värden 
som rekommenderas [33].  

Båda metoderna anger att hotspottemperaturen beror på omgivningstemperatur och belastning. Det 
finns två metoder för beräkningar. För den ena beräkningen används exponentiella funktioner och för 
de andra differentialfunktioner. Nedan beskrivs fallet för differentialfunktioner. Den är mer lämplig för 
beräkningar för stora skillnader i belastningen och en varierande omgivningstemperatur. Metoden är 
därför den vanligaste för kontinuerlig temperaturuppskattning och är även den som använts i detta 
arbete [14].  

De parameterar som används vid beräkningarna är: 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎧

 
K: belastning

R: kvot mellan belastningsförluster vid märkström och utan belastning
∆θor: toppoljetemperatur ökning vid jämvikt för dimensionerade förluster

∆θhr: hotspot − till − toppolje lutning (inuti tanken)vid märkström
 k11: termisk konstant
k21: termisk konstant
k22: termisk konstant
θo: toppoljetemperatur

θa: omgivningstemperatur
y: konstant som beror på transformatorns kylsystem

τw: tidskonstant lindning
τo: tidskonstant medeloljetemperatur

 

 

All indata förutom belastningen K och omgivningstemperaturen θa är konstanta och specifika för 
respektive transformator. 

Differentialekvationen för toppoljetemperaturen presenteras i ekvation B1 (indata: K, θa, utdata θo) 

�1+K
2R

1+R
�
𝑥𝑥

 ∙  (∆θor) = k11τo ∙  
dθ𝑜𝑜
dt

+ [θo + θa]   (B1) 

Differentialekvationen för ökningen i hotspottemperatur (indata K, utdata ∆θh) beräknas som 
differensen mellan två differentialekvationer. 

∆θh = ∆θh1 − ∆θh2    (B2) 

k21 ∙ Ky ∙ (∆θhr) = k22 ∙  τw ∙
d∆θh1
dt

+ ∆θh1   (B3) 

(k21 − 1) ∙  Ky ∙ (∆θhr) = τ0
k22

 ∙ d∆θh2
dt

+ ∆θh2   (B4)  

Det slutgiltiga uttrycket för hotspottemperaturen erhålls slutligen genom ekvation B5. 

θh = θo + ∆θh    (B5) 
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Omgivningstemperatur 
Omgivningstemperaturen delades in i månadsintervaller. Statistik över månadsmedeltemperaturen för 
2004 och framåt för respektive geografiska plats där enheten är placerat användes. De 
omgivningstemperaturer som användes vid temperaturuppskattningar framgår i tabell B1. Datan 
inhämtades från SMHI [34]. 

Tabell B1. Omgivningstemperatur för enheternas geografiska placeringar [34]. 

Månad T1 (°C) T2 (°C) T3 (°C) 
Januari -10.2 -4.2 -9.4 
Februari -8.6 -4.3 -8 

Mars -2.9 -0.7 -3.5 
April 2.8 4.1 1.4 
Maj 9 10.4 7.8 
Juni 14.4 15 12.7 
Juli 15.9 16.4 14.1 

Augusti 14.2 15.2 12.4 
September 9.3 10.9 7.8 

Oktober 4.2 6.4 3.1 
November -3.1 1.2 -3.9 
December -8 -2.6 -8 

 

Distribution av temperatur inuti transformatorn 
Hur temperaturen varierar i en transformator presenteras i figur B1 [32]. Oljetemperaturen stiger 
linjärt med lindningens höjd. Temperaturen direkt intill lindningen är en faktor g större än 
oljetemperaturen. Hotspottemperaturen är liknande en faktor H ∙ gr högre än temperaturen vid 
lindningens topp. 

 
Figur B1. Distribution av temperatur inuti en transformator [32]. 
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