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Abstract

Specificering av produktionstransformatorer

Specifying generator transformers

Markus Eriksson

As break downs of production transformers are costly and often result in long
outages it is essential for reliability of operation that the transformers are
manufactured to be robust. The aim of this M.Sc. thesis is to investigate if deviations
should be made from the standard IEC 60076 – Power Transformers in order to
describe a robust large power transformer for procurement. 

The investigation has been conducted in three stages. In the first stage a definition of
the term robust was developed in consultation with the client Vattenfall Vattenkraft.
In the second stage six parameters, called key parameters, which significantly affect
transformer robustness were identified. The identification was based on an analysis of
transformer construction, a description of occurring faults and an analysis of statistics.
In the third and final stage the standard was evaluated regarding requirements on the
six key parameters. The evaluation was primarily conducted by means of interviewing
persons with relevant knowledge of the evaluated aspects.

The identified key parameters are: Temperature, regarding mainly hot spot
temperature rises; Type and properties of the insulation; Quality and performance of
the manufacturing facility; Ability to withstand external short circuit; Loss evaluation,
since the magnitude of the losses dictates the forces developed during transients, and
finally impurities within the insulation.

It has been found that, in order to describe a robust transformer, deviations from the
standard should be made in the specification for procurement. A total of 22
recommended deviations have been presented including the following: The hot spot
temperature at the core surface should be specified and verified by calculation and
test. The rated voltage for insulation sizing should be chosen higher than the standard
suggests. The ability to withstand external short circuit should be validated by
calculation. The loss evaluation should be specified, a value of 11,000 euro/kW for no
load losses is recommended. The transformer tank lid should be welded in place in
order to ensure a tight seal over time.

The investigation was limited to the internal parts of large production power
transformers with a rated apparent power of at least 20 MVA and a rated voltage of
40 – 400 kV. OLTCs and transformer bushings are not covered.
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Examinator: Kjell Pernestål
Ämnesgranskare: Mikael Bergkvist
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Sammanfattning 
Produktionstransformatorer för vattenkraft är normalt specialanpassade att användas vid en specifik 

produktionsanläggning, de är dyra i inköp och de är otympliga att transportera. Specialanpassningen 

gör att enheterna är svåra att ersätta vid haveri och det höga inköpspriset gör att back up-enheter 

sällan existerar. Transformatorhaverier medför i regel långa stilleståndstider och dyra reparationer 

alternativt dyra ersättningstransformatorer. För att åstadkomma hög driftsäkerhet är det vitalt att 

transformatorer som inhandlas till produktionsanläggningar är robusta. 

Vid inköp av nya produktionstransformatorer använder Vattenfall vattenkraft (nedan: beställaren) en 

kravspecifikation innehållandes krav på toleranser, testmetoder med mera. Specifikationen är 

föråldrad och arbete med att ta fram en uppdaterad version pågår. 

I möjlig mån ska kravspecifikationen referera till befintliga standarder då dessa är framtagna av 

experter med lång erfarenhet. Standardiseringen förbättrar tydligheten och underlättar arbetet för 

tillverkare då färre enskilda specifikationer behöver tolkas. 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att föreslå avsteg från standarden IEC 60076 – Power 

Transformers som beställaren bör göra i sin kravspecifikation för att denna ska beskriva en robust 

transformator. IEC 60076 är den huvudsakligt använda standarden på den europeiska marknaden. 

Uppgiften löstes i tre delar. I den första delen definierades vad en robust transformator 

kännetecknas av. Definitionen togs fram i samspråk med beställaren. I den andra delen identifierades 

parametrar, kallade nyckelparametrar, som är av vikt för en transformators robusthet. 

Identifieringen bygger på en utredning av transformatorns konstruktion, en beskrivning av 

förekommande fel samt en statistisk undersökning. Slutligen analyserades standardens krav på 

nyckelparametrarna, huvudsakligen med stöd av kunskap och erfarenhet hos personer inom 

branschen. I den sista delen togs även förslag på avsteg fram och utvärderades.  

För detta arbete anses en robust transformator kortfattat beskrivas av en låg, helst obefintlig, 

felfrekvens och en lång livstid, riktvärdet är 50 år. I syfte att erhålla en robust transformator bör 

beställaren göra avsteg från standarden i sin kravspecifikation. Sex nyckelparametrar för robusthet 

har identifierats med sammanlagt 22 förslag på avsteg från IEC 60076. Nyckelparametrarna 

presenteras kortfattat i följande text tillsammans med ett urval av de rekommenderade avstegen. 

Temperatur 

Isolationens åldringstakt visar ett exponentiellt beroende av temperatur. Höga temperaturer kan 

dessutom orsaka utlösning av gasbubblor i isolationsmaterialet med försämrade elektriska 

egenskaper som följd. Lokala platser med höga temperaturer kallas för hot spots och är av särskilt 

intresse. Till rekommendationerna hör att hot spottemperaturen i lindningar ska beräknas med 

termiska nätverksmodeller och verifieras med mätning vid ett så kallat värmeprov. Vidare bör den 

lägsta tillåtna utomhustemperaturen sättas till -40°C för utomhusstående transformatorer. 

Isolation 

Med tiden bryts isolationsmaterialen ned och får försämrade mekaniska egenskaper. Isolationens 

dimensionering, typ och kvalitet avgör dess hållfasthet på sikt och är därmed intressanta med 

avseende på robusthet. Beställaren rekommenderas att bland annat välja en högre dimensionerande 
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spänning än vad som föreslås i standarden samt att lindningsisolationen ska utföras i så kallat 

termiskt uppgraderat papper. 

Tillverkningsanläggning 

Produktionstransformatorer för vattenkraft tillverkas normalt i en huvudsakligen manuell process 

med höga krav på precision. Misstag i tillverkningsprocessen kan påverka robustheten. Därmed är 

det av intresse för beställaren att försäkra sig om att tillverkarens kompetens, verktyg, rutiner med 

mera håller hög standard. Istället för att ställa krav i en specifikation rekommenderas beställaren att 

välja ut en handfull tillverkare att samarbeta med. Urvalet ska ske med hjälp av ett kvalitetsindex 

som tas fram enligt rapporten Transformer Procurement Process: Guide to the Assessment of the 

Capability of a Transformer Manufacturer från Cigré. 

Kortslutningshållfasthet 

Kortslutningar, blixtnedslag och dylikt orsakar transienta strömmar och spänningar i elnätet. De 

transienta förloppen kan innebära stora mekaniska påfrestningar som transformatorer måste tåla. 

Till rekommendationerna hör att kortslutningshållfasthet ska verifieras via beräkning samt i vissa fall 

kortslutningsprov. Beställaren bör dessutom ange att kortslutningsprov kan komma att genomföras. 

Detta syftar till att tillverkaren ska konstruera transformatorn med kortslutningsprov som 

förutsättning. 

Förlustvärdering 

Förlustvärdering innebär att beställaren sätter ett pris på förlusterna så att de kan värderas. I IEC 

60076 finns inget krav på att förlustvärderings ska anges. Genom att ange en hög förlustvärdering 

ges tillverkaren goda förutsättningar att skapa en kortslutningssäker transformator. Beställaren 

rekommenderas därför att ange förlustvärdering. Värderingen bör vara hög, gärna omkring  

11 000 €/kW för tomgångsförluster. 

Orenheter i isolationsmaterial 

Partiklar, fukt och syre som tränger in i transformatorkonstruktionen försämrar den elektriska 

hållfastheten och påskyndar isolationsmaterialets åldring. Därmed är det av vikt för transformatorns 

robusthet att isolationsmaterialet hålls så rent som möjligt, såväl vid leverans som under hela 

livstiden. Till rekommendationerna hör att transformatortankens lock ska svetsas fast samt att 

fukthalten i den fasta isolationen inte får överstiga 0,5 % efter torkning. 

Majoriteten av de föreslagna avstegen anses vara ekonomiskt försvarbara eftersom deras inverkan 

på inköpspriset bedöms vara måttliga. Om beställaren väljer att genomföra kortslutningsprov eller 

att kraftigt öka sin förlustvärdering kommer dock priset att öka markant. 

Detta arbete har avgränsats till att behandla transformatorns inre, kallade aktiva, delar. Det är viktigt 

att poängtera att utformning av transformatorns övriga delar, i synnerhet genomföringar och 

lindningskopplare, påverkar robustheten. Ytterligare undersökningar av dessa komponenter är 

nödvändiga för att ge en helhetsbild av transformatorns robusthet.  
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Förord 
Examensarbetet utgör det avslutande momentet på utbildningen till civilingenjör med inriktning 

energisystem. Utbildningen omfattar 300 hp och läses vid Uppsala universitet samt vid Sveriges 

lantbruksuniversitet. Examensarbetet omfattar 30 hp. 

Arbetet har genomförts i samarbete mellan SWECO och Vattenfall vattenkraft. SWECO har bistått 

med handledare, arbetsplats, kontorsmaterial med mera. Vattenfall vattenkraft har bistått med idé 

och expertis i egenskap av beställare och transformatorägare. 

Examinator har varit Kjell Pernestål, univ. lekt. vid institutionen för fysik och astronomi. 

Ämnesgranskare har varit Mikael Bergkvist, univ. lekt. vid institutionen för teknikvetenskaper; 

Elektricitetslära. 

Följande personer vill jag rikta ett varmt tack till: 

Erik Wejander, handledare på SWECO, för hjälp och stöd genom hela arbetets gång. 

Mårten Svensson, transformatorexpert på SWECO, för hjälp med insamling av fakta och givande 

diskussioner. 

Patrik Stenlund och Jörgen Hedman, Vattenfall vattenkraft, för hjälp med datainsamling och hjälp vid 

studiebesök. 

Thomas Fogelberg, Daniel Sjöberg, Rauno Kempe, Johan Berner med flera på ABB för ett fantastiskt 

bemötande och bidrag med oumbärliga erfarenheter. 
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1. Bakgrund 
Produktionstransformatorer är vitala komponenter i elnätet och i den enskilda 

produktionsanläggningen. De används till att transformera spänningen från generatorns relativt låga 

nivå till den höga nivå som önskas för transmission av elkraft. 

Transformatorerna har inga rörliga delar och har normalt lång livstid. På många av landets 

vattenkraftanläggningar råder unika förhållanden vilket medför att produktionstransformatorer 

måste specialtillverkas och kan bara användas vid specifika anläggningar. Därmed är enheterna 

kostsamma och tiden från order till leverans lång. 

Givet produktionstransformatorers robusthet, kostnad och den platsspecifika utformningen saknas 

ofta lättillgängliga ersättningsalternativ, transformatorhaverier kan därmed leda till långvariga och 

kostsamma driftbortfall. Produktionstransformatorer är dessutom otympliga att frakta vilket innebär 

att verkstadsreparationer och -undersökningar kan bli kostsamma. För användare är det därför av 

stor vikt att produktionstransformatorer har låg felfrekvens och lång livstid. 

2. Inledning 
Vattenfall vattenkraft har en specifikation som beskriver vilka krav som ska ställas på stora 

produktionstransformatorer vid nyinvestering. Specifikationen är gammal och kompletterad i 

omgångar, dessutom har standarder utvecklats sedan specifikationen skrevs. Vattenfall vattenkraft 

har därför beslutat att denna specifikation ska uppdateras. 

Idag finns väl utarbetade standarder för transformatorer, den huvudsakligen använda i Sverige heter 

IEC 60076 – Power Transformers. Vattenfall vattenkrafts specifikation hänvisar till standarden, men 

med flera tillägg. Vid upphandling är det viktigt att specifikationen ställer relevanta och tydliga krav 

så att leverantörerna tillverkar en bra produkt utan onödiga kostnader. Ytterligare är det viktigt att 

beställaren har möjlighet att kontrollera att kraven uppfylls. 

För Vattenfall vattenkraft är det av stor vikt att transformatorerna är robusta. Robusthet innebär 

kortfattat att risken för fel är låg samt att livslängden är lång. Arbetet syftar till att utreda huruvida 

robustheten hos en ny produktionstransformator till en vattenkraftanläggning kan förbättras genom 

att vid upphandlingen ställa särskilda krav som avviker från standarden IEC 60076. 

3. Mål och metod 
Målen med arbetet är att: 

1. Undersöka om det finns en definition av termen robust inom Vattenfall vattenkraft och i 

sådant fall bedöma om den är i behov av omformulering. I annat fall ska ett förslag på en 

definition tas fram. 

2. Identifiera nyckelparametrar i designen av en transformator som har signifikant påverkan på 

robustheten. 

3. Undersöka om robustheten hos en transformator kan ökas genom avsteg från standardens 

krav på de identifierade nyckelparametrarna. 
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Arbetsmetoden är att genom studier av litteratur och standarder samt genom drift- och 

konstruktionserfarenheter identifiera viktiga parametrar, kallade nyckelparametrar, som har 

signifikant påverkan på en transformators robusthet. Arbetet ska undersöka vilka avsteg som bör 

göras från standard, avseende nyckelparametrarna, för att beskriva en robust transformator. Vid 

behov ska verifieringsmetoder presenteras för föreslagna avsteg. 

4. Rapportens upplägg 
Kapitel av förberedande karaktär 

Kapitel 1 till och med 3 behandlar bakgrund, inledning samt mål och metod. I kapitel 5 presenteras 

korta beskrivningar av använda termer och i kapitel 6 framgår arbetets avgränsningar. I kapitel 7 

framgår grundläggande processer och teoretiska samband som är av vikt för fortsatt läsning.  

Problemlösning 

Uppgiften har lösts i tre delar. Inledningsvis definieras en övergripande beskrivning av begreppet 

robusthet (kapitel 8). I den andra delen identifieras sex stycken nyckelparametrar vars egenskaper 

har stor betydelse för transformatorns robusthet. Identifieringen bygger på en utredning av 

transformatorns konstruktion (kapitel 9), en beskrivning av förekommande fel (kapitel 10) samt en 

statistisk analys (kapitel 11). Nyckelparametrarna presenteras i kapitel 12. I problemlösningens tredje 

och sista del undersöks standardens krav med avseende på robusthet (kapitel 13). Kraven undersöks 

utifrån erfarenheter från arbetets tidigare delar samt utifrån intervjuer och diskussioner med 

personer inom branschen. 

Slutsatser och diskussion 

I kapitel 14 summeras arbetets slutsatser. Kapitel 15 innehåller diskussioner kring bland annat 

ekonomi och avgränsningar samt en känslighetsanalys. 

5. Förklaring av använda termer och uttryck 
Anslutningsdon 

Ledare, kopplingar etc. som sammanlänkar genomföringar och lindningar, lindningar och 

lindningskopplare etc. 

Autokopplad/sparkopplad transformator 

Transformator där åtminstone två lindningar har en gemensam del. 

Ben 

Del av transformatorkärna som är avsedd att kläs med en lindning. 

Enhetsår 

Ett mått på drifttid som används för statistisk sammanställning. Ett enhetsår innebär en drifttid på 

ett år för en transformator, oavsett belastningsnivå. 

Lindning 

Synonymt med spole. 

Lindningskopplare 

Mekanisk utrustning för att variera antalet varv i en lindning. 
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Ok 

Del av transformatorkärna som inte är avsedd att kläs med lindning. 

OLTC 

On Line Tap Changer. Lindningskopplare som kan manövreras under drift. 

Omsättningstal 

Förhållandet mellan antalet varv för primär- och sekundärspole. 

Primärspole 

Spole som sitter, elektriskt sett, närmast spänningskällan. 

Sekundärspole 

Spole som inte sitter, elektriskt sett, närmast spänningskällan. Om fler än en lindning uppfyller 

villkoret delas de in i sekundär-, tertiärspole och så vidare.  

Upp- respektive nedspänningssida 

Uppspänningssidan avser sidan med högst spänning i en transformator med två spänningsnivåer. På 

motsvarande sätt avser nedspänningssidan den sida där spänningen är lägst. 

6. Avgränsningar 
Genomföringar och övrig kringutrustning 

Fokus för denna rapport ligger på transformatorns så kallade aktiva del, med andra ord kärna, 

lindningar och isolationssystem. Genomföringar och kringutrustning behandlas därför inte. 

Isolationstyp 

Arbetet avgränsas till att endast behandla våtisolerade transformatorer där mineralolja utgör 

kyl/isolationsmedium. 

Kärntyp 

Arbetet avgränsas till att endast behandla transformatorer av kärntyp.  

Lindningskopplare 

Produktionstransformatorer inom vattenkraften i Sverige använder sällan eller aldrig 

lindningskopplare. Arbetet behandlar inte lindningskopplare utöver vad som anses nödvändigt för 

förståelse. 

Standard 

Arbetet avgränsas till att endast analysera standarden IEC 60076 – Power Transformers med 

avseende på robusthet. Detta är den huvudsakliga standarden som används inom Europa och i 

Sverige. 

Transformatorstorlek 

Arbetet avgränsas till att endast behandla transformatorer med märkeffekt större än 20 MVA och en 

spänning på uppspänningssidan mellan 40-400 kV. Detta är typiska storlekar för 

produktionstransformatorer inom vattenkraften. 



4 
 

Underhålls- och driftaspekter 

Arbetet avgränsas från underhålls- och driftaspekter. 

7. Teori och bakomliggande samband 
Fysikaliska samband som beskriver transformatorns grundläggande funktion framgår i bilaga 1. 

7.1. Ekvivalent krets 
För elektriska beräkningar kan en transformator representeras av den ekvivalenta kretsen som 

framgår i Figur 1 där impedanser som representerar transformatorns egenskaper kopplas till en ideal 

transformator. 

 

Figur 1 - Ekvivalent krets för transformator. [1] 

Index p och s står för primär- respektive sekundärsida. Np:Ns är transformatorns omsättningstal. V är 

terminalspänning och I står för ström. Resistanser som kopplas i serie med den ideala transformatorn 

modellerar lindningarnas resistiva förluster, även kallade I2R-förluster. Reaktanserna som kopplas i 

serie med den ideala transformatorn modellerar läckflöden, vilket avser den del av det totala flödet 

som endast passerar en lindning. Resistansen Rc, som kopplas parallellt med den ideala 

transformatorn, representerar järnkärneförluster. Magnetisering av järnkärnan drar en induktiv 

ström, kallad magnetiseringsström, som modelleras av induktansen Xm. [1] 

7.2. Förluster 
Stora produktionstransformatorer konstrueras normalt med hög verkningsgrad, ofta över 99 procent. 

I absoluta termer blir dock förlusterna signifikanta vid stora effektöverföringar. Som exempel blir 

kylbehovet av en 100 MVA transformator med 99 procent verkningsgrad 1 MW vid märkeffekt. 

Förlusterna delas upp i kategorierna tomgångsförluster och belastningsförluster. Till 

tomgångsförlusterna hör sådana förluster som utvecklas när transformatorn är spänningssatt men 

utan ansluten last. Dessa förluster utvecklas oberoende av energiöverföring mellan de elektriska 

kretsarna. Belastningsförluster beror på de strömmar som går i transformatorn när en last är 

ansluten. Tomgångsförluster utvecklas huvudsakligen i kärnan och orsakas av hysteres och 

virvelströmmar. Lastförlusterna är huvudsakligen resistiva och utvecklas framför allt i lindningarna. I 

bilaga 2 beskrivs förlusterna närmare. 

7.3. Kortslutningsimpedans 
Ersättningsimpedansen för Rp, Xp, Xs och Rs i Figur 1 benämns som transformatorns 

kortslutningsimpedans eftersom denna avgör strömstorleken vid kortslutning. 
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Ett symmetriskt trefasfel vid transformatorns terminaler är normalt den värsta typen av fel med 

avseende på kortslutningsström. Vid ett sådant fel kan felströmmen (RMS) för en 

trefastransformator med två lindningar beräknas enligt 

   
 

          
 kA 

 

(1) 

där If är felströmmen, V är märkspänning i kV (huvudspänning), ZT är transformatorns 

kortslutningsimpedans och ZN är nätets kortslutningsimpedans. ZN är normalt liten jämfört med ZT 

och kan försummas. [2] 

7.4. Magnetostriktion 
Magnetostriktion innebär att ett materials fysiska dimensioner förändras beroende på dess 

magnetisering.  

Inom ferromagnetiska material finns områden kallade domäner som kännetecknas av att samtliga 

magnetiska moment är parallella. Om materialet magnetiseras av ett omväxlande fält kommer 

domänerna dels att vrida på sig och dels kommer domängränserna att förändras. Båda dessa 

processer bidrar till att materialets dimensioner varierar i takt med det magnetiserande fältet. I ett 

nät med frekvensen 50 Hz vibrerar kärnan och avger ett ljud med tonhöjden 100 Hz. [3] 

7.5. Kylning 
Förluster medför värmeutveckling som behöver ledas bort från konstruktionen för att behålla 

drifttemperaturer inom önskade gränser. Normalt används mineralolja som kylmedium. Oljan 

transporterar värmen från transformatorn till det så kallade omgivande kylmediet. Detta utgörs av 

den omgivande luften för luftkylda enheter respektive vatten för vattenkylda enheter. Flödet av olja 

och luft kan antingen vara forcerat med pump/fläkt eller vara konvektivt. [4] 

7.6. Temperaturstegring 
Under drift når transformatorns delar olika temperaturer beroende på lokal förlustutveckling och 

kyleffekt. Kyleffekten är i tur avhängig av det omgivande kylmediets temperatur.  

Temperaturstegring är ett vedertaget begrepp som anges för en specifik komponent eller en specifik 

punkt. Enligt definition är temperaturstegring lika med skillnaden mellan temperaturen på den 

aktuella komponenten och temperaturen på det externa kylmediet [5]. Lokala platser där 

temperaturen är högre än omgivningens kallas för ”hot spots”.  
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8. Övergripande definition av begreppet robust 
På Vattenfall vattenkraft finns ingen vedertagen definition av begreppet robust [6], varför en sådan 

tagits fram. 

Begreppet robust har ingen entydig definition. Genom att ge begreppet en specifik innebörd kan det 

användas som en referens vid exempelvis jämförelser och utvärderingar. Tolkningen av begreppet 

varierar beroende på vilket objekt det beskriver och vilka parametrar som anses vara intressanta. 

Enligt Banverket innebär robusthet ”att man trots olika störningar ska kunna upprätthålla funktionen 

i ett system på såväl kort som lång sikt” [6]. 

Enligt de europagemensamma byggnadsreglerna Eurocode kan robusthet beskrivas som ”ett systems 

förmåga att överleva oförutsedda och extrema situationer” [6]. 

Enligt hemsidan BusinessDictionary.com innebär robusthet ”en produkt, process eller ett system 

avsett för kontinuerlig drift med väldigt låg stilleståndstid, felfrekvens, variabilitet och väldigt hög 

okänslighet mot en föränderlig omgivning” [7]. 

För detta arbete anses en robust transformator beskrivas av  

- Att enheten trots påfrestningar som inte vida överstiger förutsedda nivåer fungerar inom 

specificerade gränser. Enheten ska ha säkerhetsmarginaler. 

- En låg, gärna obefintlig, felfrekvens och en lång livstid, riktvärde 50 års drift utan oplanerade 

avbrott, trots påfrestningar och med avsett underhåll. 

- Att övervakningen av enheten fungerar väl.  Eventuella fel kan upptäckas på ett tidigt 

stadium innan de lett till konsekvens. 

Mindre vikt läggs vid den sista punkten beroende på att även fel som upptäcks i ett tidigt skede kan 

vara kostsamma. Detta faktum understryks av [8] där fel på 112 transformatorer med 

högspänningsnivå från 110 till 380 kV undersöktes. Endast 24,2 % av felen kunde åtgärdas på plats, 

av dessa kunde två tredjedelar åtgärdas inom en veckas tid. Transformatorn ska helst ha en 

utformning som innebär att fel i det närmaste elimineras. 

  



7 
 

9. Konstruktion 
De svenska vattenkraftverken och de nät de är anslutna till skiljer sig från varandra gällande 

exempelvis effektöverföringar, spänningsnivåer, kortslutningsströmmar och felfrekvens. Detta 

innebär att anläggningarnas transformatorer i regel kräver unik design och kan endast användas vid 

specifika anläggningar.  

Tillverkning och montering av transformatorns beståndsdelar genomförs i stor utsträckning manuellt. 

För att uppnå robusthet krävs att transformatorn sätts ihop med stor precision. 

9.1. Isolation 
Transformatorns elektriska isolation utgörs av mineralolja, cellulosarikt papper, kallat kraftpapper, 

och ett pappliknande material, kallat presspan. Isolationssystemet delas upp i huvud- respektive 

lindningsisolation. Huvudisolationen avser isolation mellan lindningar, lindning och kärna, lindning 

och tank och så vidare. Lindningsisolationen avser isolation mellan ledare inom samma lindning. 

Lindningsisolationen utgörs av papper som lindas kring ledare samt den olja som flödar i 

kylkanalerna. Till huvudisolationen hör ytterligare skärmar av presspan samt övrig oljevolym. Utöver 

isolation fyller papper och presspan en viktig funktion som mekaniskt stöd för lindningarna. [2] 

Papprets mekaniska hållfasthet är beroende av kvaliteten på cellulosainnehållet. Cellulosa är en 

polymer som när den åldras bryts ner i allt kortare kedjor. Pappret blir sprödare när 

cellulosapolymererna blir kortare. Nedbrytningsgraden av cellulosan anges av dess DP-värde, ju 

högre värde desto bättre hållfasthet.  

DP står för ”Degree of Polymerization” eller ”polymeriseringsgraden”. Det initiala DP-värdet för 

naturligt förekommande cellulosa, t.ex. bomull, kan överstiga 20 000. Tillverkning av pappret samt de 

processer som genomgås vid transformatortillverkning reducerar papprets hållfasthet så att DP vid 

leverans är cirka 950. [9] 

Genom att tillägga en antioxidant i pappermassan blir pappret mer beständigt vid höga 

temperaturer. Papper med tillägg av antioxidant benämns vara termiskt uppgraderat. [10] 

Pappersisolationen delas in i olika klasser utifrån vilken maximal temperatur pappret tål vid 

kontinuerlig drift. Ett papper i klassen 105°C anses vara beständig vid en kontinuerlig drifttemperatur 

på 105°C. [11] 

Transformatortanken utrustas med ett expansionskärl som kompenserar för volymändringar i oljan. I 

expansionskärlet avskärmas oljan normalt från atmosfären med ett membran i elastiskt material men 

även andra tekniker för att skydda oljan förekommer. [12] 

9.2. Kärna 
Transformatorns kärna lamineras vilket innebär att den byggs upp av tunna stålplåtar, separerade av 

ett tunt isolerande skikt. Genom att laminera kärnan reduceras virvelströmmar och därmed 

reduceras tomgångsförlusterna. [13] 

Kärnan spänns ihop med förband kring benen, innanför lindningarna, och en ram kring oken. Ramen 

kring oken används även för att spänna fast lindningarna i axiell riktning. Genom att klämma ihop 
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kärnan på detta sätt undviks genomgående bultar som skulle påverkat kärnans magnetiska 

egenskaper. I Figur 2 framgår inspänningen av en kärna till en fyrbent enfastransformator. [13] 

 

Figur 2 - Inspänning av fyrbent transformatorkärna med ram kring ok och förband kring ben. [13] 

9.3. Lindningar 
För produktionstransformatorer av den storlek som undersöks används normalt kopparledare med 

rektangulärt tvärsnitt i lindningarna. Lindningarna kan vara solida eller indelade i kardeler för att 

motverka virvelströmmar. 

Lindningen kan utformas på olika sätt beroende på exempelvis strömstorlek och kortslutningseffekt. 

Samtliga typer av lindningar som är intressanta för produktionstransformatorer lindas dock 

koncentriskt. Klackar av presspan förs in mellan lindningens varv för att skapa kylkanaler. Kylflödets 

väg genom lindningen kan kontrolleras genom placering av så kallade styrskärmar, se Figur 3. 
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Figur 3 - Kylflöde genom lindning 

Primär- och sekundärspole lindas normalt utanpå varandra. Ytterligare lindningar kan monteras kring 

vart ben, exempelvis om flera generatorer kopplas till samma transformator eller om samtidigt uttag 

vid olika spänningsnivåer önskas. [2] 

Spolarna lindas normalt kring trummor av presspan skilda från transformatorkärnan, de träs sedan 

på transformatorbenen innan det översta oket monterats. Lindningarna hålls på plats genom 

inspänning mellan okens ramar. Mellan kärna/ram och lindningarnas ändar placeras ringar av fast 

isolationsmaterial, så kallad ändisolation. Transformatorkärnan, med ram och lindningar torkas för 

att sänka isolationens fukthalt innan den placeras i sin tank. [14] 

Figur 4 föreställer ett ben av en trefastransformator med kärna, ram, isolation och lindningar. 

Lindningen har delats för att åskådliggöra uppbyggnaden.  
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Utanpå ledarna syns pappersisolationen, mellan lindningarna samt mellan lindning och ok syns 

presspanmaterialet. Transformatorn på bilden har en märkeffekt på 40 MVA och märkspänningen 

110/10 kV. Den maximala strömmen är 210/2 179 A. 

 

Figur 4 - Del av transformatorkärna med ram, isolering och lindningar [15]. Följande är markerat: 

- Ruta ett markerar en bult som används för att spänna fast lindningen mellan ramarna.  

- Ruta två markerar ändisolationen. 

- Ruta tre markerar lågspänningslindningen.  

- Ruta fyra markerar högspänningslindningen.  

  

9.4. Design review 
En design review är ett möte mellan beställare och leverantör som helst ska ske efter att 

leverantören fastslagit enhetens design men innan tillverkningen tagit vid. Mötet syftar till att 

beställaren ska ges möjlighet att förstå och granska den beställda enhetens design. Leverantören 

motiverar vid en design review att kravspecifikationen är uppfylld med beräkningar, 

simuleringsresultat, materialprov etc. [12] 

10. Felbeskrivningar 
Ett fel definieras som en icke schemalagd händelse som kräver att transformatorn tas ur drift för 

undersökning, reparationer eller ersättning. Ett vedertaget synsätt är att fel inte uppstår till följd av 

enstaka händelser utan föregås av processer och förlopp som försvagar transformatorns 

motståndskraft [16]. Vid nytillverkning konstrueras transformatorn att, med marginal, vara beständig 

mot de påfrestningar som förknippas med drift. Ett fel inträffar när en påfrestning överstiger 
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transformatorns motståndskraft. Tankesättet illustreras i Figur 5, där isolationens motståndskraft 

minskar beroende på tid i drift och enskilda incidenter, t.ex. kortslutningar. 

 

Figur 5 - Konceptuell illustration av motståndskraftens försvagning med tid och incidenter, föranledande ett fel. [17] 

Processer, mekanismer och händelser som föregår fel är komplicerade att kartlägga. I enlighet med 

litteraturen, exempelvis [8], [16] och [18], åskådliggörs dessa genom följande uppdelning:   

- Typ av fel; beskriver den process som slutligen orsakade att transformatorn togs ur drift. 

- Drabbad komponent; beskriver vilken komponent felet härstammade från. 

- Bakomliggande orsak; beskriver de processer och händelser som föranledde felet.  

10.1. Typ av fel 
Lapworth et al. har i [16] beskrivit förekommande typer av fel samt delat in dem i kategorierna 

isolation/dielektriskt, elektriskt, termiskt, mekaniskt respektive fysikalisk kemi. Beskrivningarna är 

inte utförligt definierade varför följande förklaringar av dem i viss utsträckning kan ses som 

tolkningar.  

10.1.1. Isolation/dielektriskt 

Om det elektriska fältet över isolationen överträffar materialets elektriska hållfasthet kommer ett 

överslag att ske. Spänningen vid vilken genomslag sker kallas för genombrottsspänning. Vid överslag 

mellan delar som avgränsas av solid isolation tar strömmen antingen en väg genom 

isolationsmaterialet eller en längre väg längs med materialets yta. Beroende på lägre elektriskt 

motstånd är den senare vanligast, fenomenet kallas för krypström. [2] 

 
Om delar av isolationen mellan två elektroder har svagare elektriskt hållfasthet än sin omgivning kan 

lokala överslag ske redan vid påfrestningar som inte överstiger materialets totala elektriska 

hållfasthet. Ett sådant överslag kallas för glimning, eller PD (partial discharge), se Figur 6. Den lokalt 

sänkta hållfastheten kan orsakas av exempelvis gasbubblor eller illa valda kombinationer av 

isolationsmaterial. På grund av glimning är gasbubblor och andra orenheter oönskade i 

isolationsmaterialet. [2] 
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Figur 6 – Glimning. Skillnaden mellan potentialerna + V’ och – V’ genererar ett överslag inom gasbubblan. [19] 

Glimningen orsakar en ström i ledaren som normalt är försumbart liten med avseende på förluster. 

Mängden glimning vid en given spänningsnivå indikerar dock isolationsmaterialets tillstånd. 

Glimningen försvagar den elektriska hållfastheten och om förekomsten av glimning är tillräckligt stor 

kan genomslag ske. 

I solida material kan svår glimning orsaka så kallade elektriska träd, där urladdningarna skapar stråk 

med försvagad isolation i materialet. Stråken bildar ett tredimensionellt trädliknande mönster som 

vid tillräcklig utbredning orsakar överslag mellan de elektriska ledarna. Se Figur 7. [20] 

 

Figur 7 - Elektriskt träd i pappersisolation. [21] 

10.1.2. Elektriskt 

Till de elektriska felen hör sådana som orsakats av bruten eller kortsluten elektrisk krets samt fel som 

orsakats av dålig kontakt i skarvar och kopplingsdon. I Figur 8 framgår exempel på fel av elektrisk typ. 

[16] 

En försämrad jordkontakt kan innebära att impedansen mot jord blir hög och att potentialen i 

nollpunkten blir flytande. Vid asymmetrisk last kan den flytande nollpunkten orsaka överspänningar. 

Vidare kan den höga impedansen mot jord innebära att felströmmar blir små och därmed svåra att 

upptäcka. [22] 
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Figur 8 - Exempel på elektriska fel. Till vänster: Överslag mellan ledare och tank. Till höger: Kortslutning inom lindning. 
[17] 

10.1.3. Termiskt 

Resistiviteten i de solida isolationsmaterialen avtar med ökande temperatur vilket medför att de 

resistiva förlusterna ökar. Denna egenskap kan leda till ett skenande förlopp där värmeökning ger 

upphov till ytterligare värmeökning. Om transformatorn inte kopplas från nätet vid stegrande 

temperatur kan konstruktionen gå sönder med exempelvis oljeutsläpp och brand som följd. 

Vid hot spots kan temperaturen bli så hög att gaser utvecklas i isolationsmaterialet. Gaserna kan 

enligt ovan orsaka dielektriska problem, transformatorer kan utrustas med skydd som kopplar bort 

enheten vid gasutveckling. Högst temperatur påträffas i lindningarnas övre delar eftersom kylmediet 

flödar nedifrån och upp i lindningen. I Figur 9 åskådliggörs en lindning som drabbats av lokal 

överhettning. [2] 

 

Figur 9 - Lokal överhettning i lindning. [17] 

10.1.4. Mekaniskt 

De mekaniska felen innefattar böjning, brott, vibration och lösgörning från infästning av enhetens 

komponenter. De mekaniska felen orsakas normalt av krafter som uppstår vid transienta förlopp, 

huvudsakligen extern kortslutning, men kan även orsakas av krafter vid normal drift, transport eller 

andra yttre påfrestningar. [16]  

Kärnan i en spänningssatt enhet vibrerar beroende på magnetostriktion. Vid otillräcklig inspänning 

kan vibrationerna orsaka fel då komponenter hamnar ur sitt läge. 

Illustrationer av lindningar med mekaniska fel samt beskrivning av krafter redovisas i bilaga 3. 
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10.1.5. Fysikalisk kemi 

Partiklar som förekommer i oljan tenderar att dras till, och ställa in sig efter, elektriska fält. Därmed 

ansamlas partiklarna på den fasta isolationens yta och orsakar försämrad elektrisk hållfasthet. 

Elektriskt ledande partiklar har särskilt stor påverkan. Om ansamlingarna blir tillräckligt stora kan de 

förhindra kylflödet och orsaka höga hot spottemperaturer. [14] [2] 

Korrosion av metaller i transformatorns inre konstruktion kan leda till ökad elektrisk resistivitet i 

ledare med skadlig värmeutveckling som följd. Korrosionen bidrar dessutom till att mängden 

partiklar i isolationssystemet ökar. [2] 

10.2. Bakomliggande orsaker 
Processer och händelser som föranleder ett fel genom att försvaga transformatorns motståndskraft 

beskrivs som bakomliggande orsaker. Teoretiskt är orsakerna många till antalet, flera av dessa är 

dock mindre väsentliga på grund av låg förekomst. I det här kapitlet redovisas de orsaker som har 

högst förekomst enligt statistiken, se kapitel 11. Statistik. Orsakerna är brett definierade, vilket beror 

på att vardera orsaksgrupp är tänkt att innefatta processer av varierande karaktär.  

10.2.1. Åldring av isolationssystemet 

Åldring av isolationssystemet syftar på materialets med tiden minskade elektriska och mekaniska 

hållfasthet. Hållfastheten minskar som följd av nedbrytning och ökande innehåll av orenheter. 

Vatten, syre, syror och partiklar i isolationssystemet försämrar den elektriska hållfastheten och 

bryter ned isolationsmaterialet under inverkan av termiska och elektriska påfrestningar. 

Den solida isolationens elektriska hållfasthet påverkas inte anmärkningsvärt av cellulosainnehållets 

tillstånd, däremot blir isolationen känslig för mekaniska påfrestningar. Enligt IEC har en 

transformator nått slutet av sin tekniska livslängd när DP-värdet för pappret nått 250. Problem 

orsakade av skör isolation kan dock uppstå vid värden högre än 250, exempelvis bör en 

transformator med DP under 400 inte transporteras [9]. Enligt kapitel 9.1. Isolation är DP-värdet för 

en ny transformator ungefär 950. 

Vatten 

Vatten i transformatorkonstruktionen härstammar huvudsakligen från tre källor: otillräcklig torkning i 

tillverkningsprocessen, inträde från atmosfären samt som produkt från nedbrytning av cellulosa och 

olja. Nedbrytningen av isolationsmaterial bidrar inte med signifikanta mängder vatten så länge 

temperaturen inte är kraftigt förhöjd. [16] 

Via hydrolys bidrar vatten till depolymerisering av fast isolation vilket försämrar den mekaniska 

hållfastheten och genererar partiklar [16]. Vatten som förekommer löst i isolationsmaterialet sänker 

den dielektriska styrkan relativt litet i en blandning av endast mineralolja och vatten. I kombination 

med övriga orenheter försämrar dock inblandning av vatten den elektriska hållfastheten avsevärt 

[23]. 

Vid jämvikt är fördelningen av vatten mellan olja och fasta isolationsmaterial starkt förskjuten åt det 

senare vilket åskådliggörs i Figur 10.  
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Figur 10 - Fördelning av vatten mellan olja och papper vid jämvikt. Notera att oljans vatteninnehåll mäts i ppm (x-axeln) 
medan papprets vatteninnehåll mäts i procent (y-axeln). Linje a visar fördelningen vid oljetemperaturen 20°C, linje b vid 

30°C, linje c vid 50°C och linje d vid 90°C. [23] 

Partiklar 

Enligt 10.1.5. Fysikalisk kemi försämrar partiklar i oljan den elektriska motståndskraften. Risken för 

fel ökar med mängden partiklar. Oljans partikelinnehåll kan härstamma från tillverkningsprocessen, 

från oxidation av komponenter, från slitning av lager i pumpar etc. Partiklarna utgörs av bland annat 

cellulosafibrer, koppar, järn och aluminium. [16] 

Processer 

Nedbrytning av isolationsmaterialet sker via de kemiska processerna hydrolys, pyrolys samt 

oxidation. Hydrolys innebär nedbrytning i en reaktion med vatten. Pyrolys innebär nedbrytning eller 

omvandling orsakad av värme. Oxidation innebär sammanslagning av en molekyl med syre. Beroende 

på skillnader i aktiveringsenergi utgör hydrolys den huvudsakliga nedbrytningsprocessen vid 

temperaturer under ca 110°C. För att hydrolys ska ske krävs en katalyserande syra. Oxidation av olja 

antas vara den huvudsakliga syrakällan. [16] 

I den vänstra delen av Figur 11 framgår beroenden mellan hydrolys, pyrolys och oxidation. 

Processerna är temperaturberoende och accelererar vid ökande temperatur. Oxidation av olja och 

cellulosa sker i närvaro av syre och genererar syror respektive vatten. Hydrolys inträffar när syra och 

vatten kommer i kontakt med det fasta isolationsmaterialet som därmed depolymeriseras. Vid 

processen produceras ytterligare syror, syre och vatten. Vid högre temperaturer blir pyrolys en 

bidragande faktor i åldringen. Pyrolys innebär att den fasta isoleringen bryts ned vilket, liksom 

hydrolysen, bidrar till ökade mängder syror, syre och vatten. [16] 

Till höger i Figur 11 framgår faktorer som försämrar isolationssystemets dielektriska hållfasthet. 

Bubblor kan orsaka glimning och härstammar från kavitation i pumpar, lokal eller generell 

överhettning. Bubblor av gas kan även fällas ut från oljan om denna mättas.  

Vatten som förekommer löst i huvudisolationens olja försämrar enligt ovan den dielektriska 

hållfastheten tillsammans med övriga orenheter. Vatten i huvudisolationens presspanmaterial sänker 

dess elektriska resistivitet. Temperaturutveckling i lindningar kan orsaka att fukt i 

lindningsisolationen förångas och bildar gasbubblor.  
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Syre, syror och vatten som produceras i isolationens åldringsprocesser kan lösas ut som bubblor och 

på det sättet försvaga den dielektriska hållfastheten. Restprodukter från oljans åldringsprocesser 

bidrar till en accelererad åldringstakt, vilket även framgår i den vänstra delen av Figur 11. [16] 

 

Figur 11 - Till vänster: Nedbrytning av isolationsmaterial, samband och beroenden mellan hydrolys, pyrolys, oxidation, 
syror, syre, vatten och temperatur. Till höger: Faktorer som försämrar isolationssystemets dielektriska hållfasthet. 

Temperatur 

Temperaturen har avgörande inverkan på åldringshastigheten på grund av temperaturberoendet hos 

hydrolys, pyrolys och oxidation [2], [16] och [12]. Åldringstakten fördubblas för var sjätte grads 

temperaturökning [12] och [24], isolationens livslängd är därmed exponentiellt beroende av 

temperaturen. Detta åskådliggörs i Figur 12 där y-axeln är graderad logaritmiskt. 

Vid referenstemperatur 110°C och vid drift i torr och syrefri miljö bedöms pappersisolationens 

livslängd vara 17 [10] till 21 år [25] om livslängden anses ta slut när DP når 200. 

 

Figur 12 - Livslängd som funktion av temperatur. Livslängden uttryckt som andel av livslängd vid referenstemperatur. 
[10] 
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Mättnadsnivån av gaser i olja beror på temperatur och tryck. Vid kylning sjunker mättnadsnivån, som 

varierar beroende på gas. Om kylningen sker tillräckligt fort fälls gasbubblor ut i oljan vilket försämrar 

den elektriska hållfastheten. [23] 

10.2.2. Tillverkningsprocess 

Misstag i tillverkningsprocessen kan innebära att beräknade marginaler för exempelvis mekanisk och 

dielektrisk hållfasthet inte uppfylls. Därmed sjunker transformatorns motståndskraft. Till sådana 

misstag hör att kraftpapper lindats med felaktig tjocklek kring ledare, att klackar och styrskärmar 

placerats fel i lindningen, att torkning av isolation varit otillräcklig etc. Följderna kan exempelvis bli 

överslag och höga hot spottemperaturer. 

Eftersom tillverkning av stora produktionstransformatorer huvudsakligen utförs manuellt finns en 

relativt stor risk för mänskliga misstag, jämfört med en automatiserad process. 

10.2.3. Design 

Designbeslut som innebär att transformatorns motståndskraft inte är tillräcklig utgör en 

bakomliggande orsak till fel. Exempel på orsaker kan vara feldimensionerat kylflöde och ledararea, 

otillräcklig isolation, felaktigt materialval med mera. 

10.2.4. Material 

Undermåliga material som inte uppfyller de krav som ställs på dem kan orsaka fel. Exempelvis kan en 

kärna sättas samman av material med lägre elektrisk resistivitet än beräknat. Förlusterna och 

värmeutvecklingen på grund av virvelströmmar blir då större än planerat med potentiell 

överhettning som följd. Ytterligare kan lindningar som satts samman av ett svagare material än 

beräknat gå sönder vid påverkan av elektromagnetiska krafter som de är designade att tåla. 

10.2.5. Extern kortslutning 

Storleken på strömmar som går i en transformators lindningar vid extern kortslutning beror generellt 

på nätets egenskaper, var i nätet felet sker, samt på transformatorns kortslutningsimpedans. En 

kortslutningsström kan vara flera storleksordningar större än märkströmmen. [1] 

På grund av elektromagnetiska krafter kan de mekaniska påkänningarna vid kortslutning vara upp till 

400 gånger kraftigare än de som förknippas med normal drift [12]. Lindningarna utsätts för krafter i 

radiell och axiell riktning, se bilaga 3, vilket ställer krav på såväl lindningarnas hållfasthet som på dess 

inspänning. 

Lindningarna tillsammans med isolation och stödklackar utgör ett mekaniskt system med massa och 

elasticitet. De elektromagnetiska krafterna kan sätta systemet i rörelse. Systemets dynamik innebär 

att elektromagnetiska krafter kan förstärkas. Krafterna blir särskilt stora om de appliceras med en 

frekvens som överensstämmer med lindningarnas egenfrekvens. De totala påkänningarna kallas för 

dynamiska krafter. [2] 

10.2.6. Felaktigt underhåll 

I underhållet av en transformator ingår kontroll av komponenters tillstånd och funktion samt 

åtgärder vid behov. De yttre delarna, exempelvis fläktar och expansionskärl, underhålls 

förhållandevis enkelt då de sitter lättåtkomligt. Kontroll och åtgärder på transformatorns inre delar 

kan vara tidskrävande och kostsamt. Underhåll av transformatorns centrala delar genomförs inte 

rutinmässigt. 
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Ökad temperatur och gasutveckling är vanligt förekommande tecken på felförhållanden i 

transformatorns inre. Temperaturen mäts normalt kontinuerligt och via provtagning kan oljans 

gasinnehåll analyseras i en så kallad DGA, Dissolved Gas Analysis. Genom att vidta åtgärder, såsom 

regenerering av olja och torkning av isolation, kan transformatorns livstid förlängas. [13] 

 Ett felaktigt underhåll innebär att kontroller inte genomförts, att felförhållanden inte 

uppmärksammats eller att felaktiga, eller inga, åtgärder vidtagits. 

10.2.7. Övrigt 

Övriga bakomliggande orsaker innefattar sådana som är ovanligt förekommande och därmed inte 

nödvändiga att belysa ytterligare. Till dessa hör felaktig infästning, allmän överhettning, ovarsam 

installation, överlast, förlust av kylning och transport/lagring. 

11. Statistik 
Produktionstransformatorer har normalt en livslängd över 30 år och en låg felfrekvens, därmed är 

det problematiskt för enskilda ägare att skapa en god uppfattning om hur ofta och av vilka orsaker fel 

inträffar. En sådan statistisk kunskap är dock viktig för att peka ut parametrar som generellt påverkar 

transformatorns robusthet. I detta kapitel presenteras statistik över transformatorfel från fem olika 

rapporter, se Tabell 1. Två av rapporterna är sammanställda i regi av organisationen Cigré vars syfte 

är att förbättra världens elnät genom att förmedla expertis [26]. 

I följande text presenteras ett urval av tillgänglig statistik. Faktorer som arbetet avgränsats från eller 

som på annat sätt är ointressanta med avseende på arbetets frågeställningar har sorterats bort. Den 

utelämnade informationen redovisas i bilaga 4. 

Tabell 1 – Granskade rapporter med sammanställd statistik 

Namn Författare Årtal 
Undersökta 

fel 
Population 
[enhetsår] 

Rapport 1: Assessment of transformer 
reliability  Tenbohlen, S. et al.  2011 112 23800 

Rapport 2: Transformer reliability survey: 
interim report  

Tenbohlen, S. et al. 
(Cigré WG A2.37) 2012 685 156186 

Rapport 3: An international survey on 
failures in large power transformers in 
service  

Bossi, A. et al. (Cigré 
WG 12.05) 1983 > 1000 > 47000 

Rapport 4: Failures in power system 
transformers and appropriate 
monitoring techniques  

Minhas, MSA. 
Reynders, JP och de 
Klerk, PJ. 1999 188 - 

Rapport 5: Thirteen years test 
experience with short circuit withstand 
capability of larger power transformers  Smeets, R.P.P et al. 2009 29 - 

 

11.1. Rapport 1: Assessment of transformer reliability 
Enligt en mall av Cigré insamlades uppgifter om 112 fel som skett mellan åren 2000 och 2010 ur en 

population på sammanlagt 2 690 enheter motsvarande drygt 23 800 enhetsår. Data insamlades från 

totalt 20 olika bolag i Tyskland, Schweiz, Österrike och Nederländerna.  
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Åldern på samtliga enheter inom den granskade populationen var okänd men uppskattades utifrån 

åldersfördelningen hos en enskild nätoperatör. Åldern på var enhet som drabbats av fel var känd. En 

kurva togs fram där sannolikheten för fel ritades som funktion av transformatorns ålder, se Figur 13. 

Sannolikheten beräknades enligt  

     
    

    
 

 

(2) 

där H(T) är sannolikheten för fel inom åldersspannet T, f(T) är antalet fel som inträffat inom 

åldersspannet T och N(T) är antalet transformatorer i drift inom åldersspannet T. Den punktade linjen 

utgörs av diskreta datapunkter, den heldragna linjen är ett glidande medelvärde av fem punkter. 

Kurvan visar att sannolikheten att ett fel ska inträffa tilltar efter 30 år. Inom ungefär 40 års drifttid 

har de flesta transformatorer tagits ur drift. Därmed är det statistiska underlaget svagt för äldre 

transformatorer i drift vilket resulterar i den punktade linjens svajighet. 

 

Figur 13 - Risk för fel som funktion av ålder (punktad linje) samt glidande medelvärde av fem punkter (heldragen linje). 
[8] 

Statistik sammanställdes även över vilken typ av fel transformatorerna drabbats av, vilken 

komponent som drabbats samt vilken den bakomliggande orsaken var. Resultaten redovisas i  

Tabell 2. 

Tabell 2 - Fördelning av fel efter typ, drabbad komponent samt bakomliggande orsak. [8] 

Typ av fel Andel   Drabbad komponent Andel   Bakomliggande orsak Andel 

Isolation/dielektriskt 27,7 %   Lindning 32,1 %   Okänd 25 % 

Elektriskt 27,7 %   
Ledare utanför 
lindning 

8,9 %   
Åldring av 
isolationssystem 

17,9 % 

Mekaniskt 17,0 %   
Kärna och magnetisk 
krets 

7,1 %   Design 14,3 % 

Termiskt 15,2 % 
 

 
    Tillverkningsprocess 10,7 % 

Fysikalisk kemi 8,9 % 
 

 
    Material 8,9 % 

Okänt 3,6 % 
 

 
    Extern kortslutning 8,9 % 

    
    Felaktigt underhåll 2,7 % 

    
    Inspänning 1,8 % 

    
    Överhettning 1,8 % 
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Ytterligare undersöktes felfrekvensen λ som definieras enligt  

  
   

 
 

   
 
 

       

 

(3) 

där ni är antalet transformatorer som drabbades av fel under år i och Ni är antalet transformatorer i 

drift under år i. Undersökningen visade att felfrekvensen generellt ökar med stigande spänningsnivå. 

I Tabell 3 framgår felfrekvensen vid olika uppspänningsnivåer för produktionstransformatorer 

respektive produktions- och distributionstransformatorer. 

Tabell 3 - Felfrekvens beroende på uppspänningsnivå för produktionstransformatorer. [8] 

Uppspänningsnivå 110 kV 220 kV 380 kV 

Felfrekvens produktionstransformatorer 0,28 % 0,30 % 1,61 % 

Felfrekvens produktions- och distributionstransformatorer 0,31 % 0,69 % 0,45 % 

 

Det statistiska underlaget av produktionstransformatorer på 380 kV nivå var svagt varför den höga 

felfrekvensen eventuellt är missvisande.  

11.2. Rapport 2: Transformer reliability survey: interim report 
I regi av Cigré pågår för närvarande sammanställning av undersökningen ”transformer reliability 

survey”. När delrapporten sammanställdes under april 2012 hade information om 685 fel, tagna ur 

en population motsvarande 156 186 enhetstimmar, insamlats. Felen inträffade mellan 1996 och 

2010. I undersökningen ingår transformatorer med uppspänningsnivå högre än 60 kV. Populationen, 

som var spridd över 16 länder, innefattade transformatorer byggda från 1950-talet till och med 2009. 

Insamlingen av data upphörde i maj 2012, i skrivande stund har den slutgiltiga rapporten inte 

publicerats. 

I delrapporten redovisas fördelningen av vilka komponenter som blivit drabbade av fel, uppdelat på 

distributionstransformatorer (364 fel) och produktionstransformatorer (82 fel). I Tabell 4 åskådliggörs 

fördelningen för produktionstransformatorer. 

Tabell 4 - Fördelning av feldrabbade komponenter bland produktionstransformatorer. [27] 

Drabbad komponent Andel 

Lindning 49,0 % 

Ledare utanför lindning 19,0 % 

Kärna och magnetisk krets 7,0 % 

Övrigt 5,0 % 

 

I syfte att kunna jämföra med insamlad statistik från övriga källor sammanställdes fördelningen av 

feldrabbade komponenter för samtliga 446 fall. Resultatet redovisas i Tabell 5. 
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Tabell 5 - Fördelning av feldrabbade komponenter bland samtliga transformatorer. [27] 

Drabbad komponent Andel 

Lindning 45,7 % 

Ledare utanför lindning 9,2 % 

Kärna och magnetisk krets 3,8 % 

Övrigt 1,8 % 

 

I den granskade populationen fastslogs att felfrekvensen, beräknad enligt ekvation 3, för 

produktionstransformatorer är 0,46 %. Motsvarande siffra för samtliga transformatorer är 0,43 %. 

11.3. Rapport 3: An international survey on failures in large power 

transformers in service 
Information om över 1 000 fel som inträffat mellan 1968 och 1978 i en population motsvarande över 

47 000 enhetsår insamlades. 13 länder, inklusive Japan, Sovjetunionen, USA och Storbritannien 

deltog i studien. Data delades in utifrån huruvida OLTC (on line tap changer) nyttjades samt efter typ 

av transformator: produktions-, distributions- och autokopplad transformator. I Tabell 6 framgår 

fördelningar av feltyp, drabbad komponent samt bakomliggande orsak för 

produktionstransformatorer utan OLTC. Felen är tagna ur en population motsvarande 4 187 

enhetsår. 

Tabell 6 – Fördelning av fel efter typ, drabbad komponent samt bakomliggande orsak för produktionstransformatorer 
utan OLTC. [18] 

Typ av fel Andel 
 

Drabbad komponent Andel 
 

Bakomliggande orsak Andel 

Mekaniskt 35,7 % 
 

Lindning 27,7 % 
 

Okänt 31,3 % 

Isolation/dielektriskt 29,8 % 
 

Tank och isolation 12 % 
 

Tillverkningsprocess 18,1 % 

Termiskt 16,7 % 
 

Övrigt 11,8 % 
 

Material 14,5 % 

Okänt 11,9 % 
 

Magnetisk krets 6 % 
 

Design 13,3 % 

Fysikalisk kemi 6 % 
 

  
 

Blixtnedslag 9,6 % 

      
Installation 4,8 % 

      
Felaktigt underhåll 2,4 % 

      
Överlast 2,4 % 

      
Förlust av kylning 2,4 % 

 

För att kunna jämföra med övriga rapporter har statistik för feltyp, drabbad komponent samt 

bakomliggande orsak sammanställts för hela det granskade beståndet om ca 47 000 enhetsår. 

Resultatet presenteras i Tabell 7. 
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Tabell 7 – Fördelning av fel efter typ, drabbad komponent samt bakomliggande orsak för samtliga transformatorer. 

Typ av fel Andel 
 

Drabbad komponent Andel 
 

Bakomliggande orsak Andel 

Mekaniskt 32,6 % 
 

Lindning 35 % 
 

Okänt 19,4 % 

Isolation/dielektriskt 41,3 % 
 

Tank och isolation 13,3 % 
 

Tillverkningsprocess 17,9 % 

Termiskt 11,3 % 
 

Övrigt 14,5 % 
 

Material 10,9 % 

Okänt 10,4 % 
 

Magnetisk krets 7,8 % 
 

Design 23,2 % 

Fysikalisk kemi 4,4 % 
    

Blixtnedslag 5 % 

      
Installation 3,8 % 

      
Felaktigt underhåll 7,5 % 

      
Extern kortslutning 7,3 % 

      
Transport/lagring 2,7 % 

 

För samtliga granskade enheter beräknades felfrekvensen ligga omkring 2 %, beräknat enligt 

ekvation 3. 

11.4. Rapport 4: Failures in power system transformers and 

appropriate monitoring techniques 
Minhas, Reynders och de Klerk har sammanställt statistik över 188 transformatorer som drabbats av 

fel [28]. De granskade enheterna låg inom spannet 88 kV till 765 kV på uppspänningssidan och inom 

effektintervallet 20 till 800 MVA. I Tabell 8 redogörs rapportens resultat gällande felorsak. 

Tabell 8 - Fördelning av fel efter orsak. [28] 

Felorsak Andel 

Åldring av isolationssystem 30 % 

Fel på transformatorkärnan 16 % 

Övriga 14 % 

Blixtnedslag/brytare 12 % 

Kortslutning eller genomslag 5 % 

 

Artikelförfattarna fastslog att fel beroende på åldring av isolation visade sig efter 11 till 15 års drifttid. 

Felfrekvensen beroende på åldring av isolation tenderade dessutom att öka med ökad märkeffekt. 

Fel i kärnan visade sig efter 10 till 15 års drifttid varefter de tenderade att bli allt vanligare. 

Huvuddelen av dessa fel berodde på att isoleringen inte var tillräckligt dimensionerad. 

11.5. Rapport 5: Thirteen years test experience with short circuit 

withstand capability of larger power transformers 
För att utföra kortslutningsprov på transformatorer större än ca 25 MVA krävs dyra och avancerade 

testanläggningar. Endast ett fåtal sådana anläggningar existerar i världen. [12] 

Från Sverige sett ligger den närmsta testanläggningen i Nederländerna och innehas av företaget 

KEMA. I [29] sammanställs statistik från 13 års kortslutningstester som genomförts vid KEMAs 

testanläggning. Totalt 102 transformatorer med märkeffekt från 25 till 440 MVA och märkspänning 

från 20 till 500 kV testades.  
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29 av de 102 testade enheterna, ungefär 28 %, underkändes efter kortslutningstestet vid bedömning 

enligt IEC 60076. I Figur 14 framgår fördelningen av fel efter märkeffekt respektive märkspänning. 

Beskrivningen initially not OK innebär att enheten underkänts vid kortslutningsprov. [29] 

 

Figur 14 - Fördelning av fel, till vänster: efter märkeffekt, till höger: efter märkspänning. [29] 

11.6. Analys av statistiken 
Allmänna kommentarer 

De större produktionstransformatorerna som ligger i fokus för detta arbete är relativt få till antalet 

vilket kan leda till missvisande och icke signifikant statistik. Transformatorkonstruktionen är dock 

liknande för exempelvis produktions- och distributionstransformatorer varför slutsatser kan dras 

utifrån statistik som behandlar båda typerna. Resonemanget understöds av att felstatistiken är 

liknande för produktionstransformatorer och för samtliga transformatorer i rapport 2 och 3. Se  

Tabell 4 och tabell 5 respektive Tabell 6 och Tabell 7.  

Tydliga definitioner av typ av fel saknas i rapport 2 och 3. I möjlig mån antas definitioner enligt 

rapport 1 gälla. I rapport 4 delas felen in i kategorier som inte stämmer överens med övriga källor, 

vilket öppnar för en friare tolkning. Statistik gällande bakomliggande orsaker till fel i rapport 1 och 3 

kan vara missvisande då orsakerna inte är tydligt avskilda från varandra i utskickade frågeformulär. 

Utrymme finns för individuella tolkningar av de personer som rapporterat felen. Vidare kan de 

bakomliggande orsaker vara svåra att utreda vilket förklarar att kategorin okänt är välrepresenterad. 

Typ av fel 

Rapport 1, 3 och 4 indikerar att fel på isolationen utgör den vanligaste feltypen när samtliga 

transformatortyper involveras. Enligt rapport 3, där produktionstransformatorer undersökts för sig, 

är dock mekaniska fel vanligast. Eventuellt kan denna trend gälla även för de övriga rapporterna, där 

produktionstransformatorer undersökts tillsammans med övriga typer. Enligt rapport 1 och 3 är 

mekaniska, termiska och elektriska fel vanligt förekommande, därmed anses dessa aspekter vara av 

intresse med avseende på en transformators robusthet. Enligt rapport 3 står fysikalisk kemi för en 

liten del av de inträffade felen medan den senare rapport 1 menar att nästan en tiondel av alla fel 

kan härledas till fysikalisk kemi. Även om isolation/dielektriska och mekaniska fel förefaller vara 

vanligast utgör övriga kategorier betydande andelar i felstatistiken och kan inte försummas. 

Drabbad komponent 

Lindningar förefaller vara den i särklass vanligast drabbade komponenten med en kraftig 

representation i rapport 1, 2 och 3. Ledare utanför lindning är välrepresenterade i rapport 1 och 2. 

Kärna och magnetisk krets är en vanligt drabbad komponent enligt rapport 4 med 16 % av felen 

medan motsvarande siffra i övriga rapporter sträcker sig från 6 till 7,1 %.  
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Bakomliggande orsak 

Felens bakomliggande orsak rapporteras ofta vara tillverkningsrelaterade. Enligt rapport 1 står 

design, tillverkningsprocess och material för 33,9 % av felen. Motsvarande siffra enligt rapport 3 är  

45,9 %. Blixtnedslag står enligt den äldre rapport 3 för ungefär 10 % av felen medan blixtnedslag 

knappt finns representerad i den senare rapport 1. Detta kan eventuellt förklaras med att 

användning av skyddsutrustning, huvudsakligen avledare, utvecklats under tidsperioden mellan 

rapporterna. Idag är transformatorer i regel väl skyddade mot blixtnedslag och andra överspänningar 

[8].  

Åldring av isolationssystem, vilket tolkas som att åldringen skett snabbare än beräknat, är en vanligt 

förekommande bakomliggande orsak enligt rapport 1 och 4. Motsvarande kategori existerar inte i 

rapport 3. Rimligen förekom fel orsakade av accelererad åldring även under tidsperioden 68-78, som 

undersöks i rapport 3, men klassificerades då annorlunda. Exempelvis kan accelererad åldring hävdas 

bero på felaktig design, dåligt papper (material) och så vidare. 

Felfrekvens 

I rapport 1, 2 och 3 användes samma formel för beräkning av felfrekvensen, se ekvation 3. I rapport 1 

och 2, som behandlar transformatorer i drift under åren 2000 – 2010 respektive 1996 – 2010, 

beräknades felfrekvensen vara 0,31 - 0,69 % respektive 0,43 %. Enligt rapport 3, som behandlar 

transformatorer i drift åren 1968 till 1978, beräknades felfrekvensen vara omkring 2 %. Det 

statistiska underlaget i rapporterna anses vara tillräckligt för att dra slutsatsen att nyare 

transformatorer löper lägre risk att drabbas för fel efter en jämförbar tid i drift.  

Kortslutningsprov av KEMA 

Antalet transformatorer som underkänts vid kortslutningstester är högt. I rapport 5 framgår inte 

huruvida de testade transformatorerna var nyproducerade. Det framgår heller inte om, och på vilket 

sätt, beställaren ställt krav på enhetens kortslutningshållfasthet i den tekniska specifikationen.  

Kortslutning anges sällan som bakomliggande orsak i rapport 1, 3 och 4 vilket kan anses strida mot 

felfrekvensen vid testning i KEMAs anläggning. Eventuellt belyser denna motstridighet att 

transformatorerna testas i onödigt hårda förhållanden. Alternativt kan motstridigheten förklaras med 

att fel orsakade av kortslutningar registreras under alternativa kategorier, t.ex. design eller 

tillverkningsprocess. Statistiken rörande kortslutning är inte entydig, tolkningen är dock att extern 

kortslutning är en vanligt förekommande orsak till fel. 

12. Nyckelparametrar för robusthet 
Med stöd av kapitlen 7 till 11 har sex stycken nyckelparametrar för robusthet identifierats. I detta 

kapitel presenteras nyckelparametrarna tillsammans med en kort motivering till deras signifikans för 

robusthet. 

12.1. Temperatur 
Åldringstakten är starkt beroende av temperatur. Enligt statistiken är accelererad åldring vanlig som 

bakomliggande orsak till fel. Åldringen sker snabbast där temperaturen är som högst, en onormalt 

hög hot spottemperatur kan orsaka haveri även om medeltemperaturen är normal. Hot 

spottemperaturer är därför av särskilt intresse. 
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12.2. Isolation 
Givet de stora potentialskillnader som normalt förekommer i en transformator är isolationen 

väsentlig för robustheten. Ur statistiken framgår att fel orsakade av otillräcklig dielektrisk hållfasthet 

tillhör de vanligast förekommande. 

12.3. Tillverkningsanläggning 
Även tillverkningsprocessen finns välrepresenterad i felstatistiken. Den stora precisionen som krävs i 

den huvudsakligen manuella tillverkningsprocessen ställer krav på hantverk, rutiner, arbetsmiljö med 

mera. 

12.4. Kortslutningshållfasthet 
Enligt kapitel 11.6. Analys av statistiken anses externa kortslutningar vara en betydande orsak till fel 

varför kortslutningshållfastheten är en nyckelparameter för robusthet. 

12.5. Förlustvärdering 
Tillverkaren har som mål att optimera en transformator enligt Figur 15. Totalkostnaden för en enhet 

anses vara en summa av enhetskostnad och förlorade intäkter under enhetens livstid på grund av 

elektriska förluster. Förlusterna beror bland annat på strömtäthet i ledare samt resistivitet i ledar- 

och kärnmaterial, se bilaga 2. Genom att exempelvis öka ledararea och välja material av hög kvalitet 

kan förlusterna reduceras samtidigt som enhetspriset stiger. 

Med hjälp av förlustvärderingen kan beställaren förskjuta punkten för en optimerad enhet. En hög 

värdering förskjuter punkten till vänster, mot en dyrare enhet med mer material av högre kvalitet 

och med lägre förluster. Enhetskostnaden ökar exponentiellt när förlusterna minskas.  

Minskade förluster innebär ökad kortslutningshållfasthet då strömtätheten avtar och ledarnas 

mekaniska hållfasthet tilltar. Med hjälp av förlustvärdering kan beställaren alltså påverka 

kortslutningshållfastheten. 

 

Figur 15 - Optimering av totalkostnad för transformator utifrån enhetskostnad och förlustvärdering. Observera att 
illustrationen är principiell, inga bakomliggande data existerar. 

Enligt en undersökning som ABB genomfört [12] är medelvärdet, sett över olika tillverkare, för 

förlustvärderingarna i Europa ungefär 7 600 €/kW för tomgångsförluster respektive 2 200 €/kW för 

belastningsförluster. Värderingen skiljer sig markant från land till land. Den högsta respektive lägsta 
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värderingen av tomgångsförluster är 12 000 €/kW (Schweiz) respektive 1 400 €/kW (Lettland). 

Motsvarande siffror för belastningsförluster är 4 000 €/kW (Slovenien) respektive 200 €/kW 

(Lettland). I Sverige värderas tomgångsförluster till 8 600 €/kW och belastningsförlusterna till  

1 800 €/kW. 

12.6. Orenheter i isolationsmaterial 
Förekomst av partiklar, fukt och gaser påverkar såväl isolationens elektriska hållfasthet som 

nedbrytningshastighet. Därmed kan robustheten ökas genom att reducera förekomsten av orenheter 

i isolationsmaterial.  

13. Utvärdering av standardens krav på nyckelparametrar 
IEC 60076 – Power Transformers är en standard som byggs upp av ett antal dokument, se Tabell 9, 

och är antagen som svensk standard. Vid design, konstruktion och provtagning för svenska företag 

används normalt denna standard. Detta kapitel syftar till att, för var nyckelparameter, presentera 

avsteg som bör göras från IEC 60076 för att specificera en robust transformator. Vidare presenteras, 

vid behov, metoder för att verifiera att de rekommenderade kraven uppfylls. 

Var nyckelparameter, med undantag för tillverkningsanläggning, behandlas i detta kapitel i två 

avsnitt: 

1. I avsnittet Beskrivning av standardens krav redogörs kortfattat för hur nyckelparametern 

regleras enligt IEC 60076. Endast de delar av standarden som anses vara relevanta för vidare 

analys presenteras. 

2. I avsnittet Analys undersöks huruvida standardens regler beskriver en robust transformator. 

Avsteg, tillägg och testmetoder diskuteras. 

Rekommenderade avsteg, tillägg och testmetoder sammanfattas i punktform i kapitel 14. Slutsatser. 

Nyckelparametern tillverkningsanläggning skiljer sig från de övriga då relevanta krav rimligtvis inte 

kan ställas i en kravspecifikation. Tillverkningsanläggningens kvalitet avspeglas dock tydligt i de 

producerade enheternas robusthet vilket motiverar att nyckelparametern behandlas i detta arbete. 

I Tabell 9 presenteras granskade standarder. Utöver IEC 60076 studeras standarder som denna 

refererar till samt en äldre, svensk standard. 

Tabell 9 - Granskade standarder 

Titel Årtal 

IEC 60076-1: General 2011 

IEC 60076-2: Temperature rise for liquid-immersed transformers 2011 

IEC 60076-3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air 2000 

IEC 60076-5: Ability to withstand short circuit 2006 

IEC 60076-7: Loading guide for oil-immersed power transformers 2005 

IEC 60076-14: Design and application of liquid-immersed power transformer using high 
temperature insulation materials 

2009 

IEC 60071-1: Insulation co-ordination part 1, definitions principles and rules 2006 

IEC 60085:2007: Electrical insulation – Thermal evaluation and designation (SS-EN 60085) 2008 

SS 427 01 01: Krafttransformatorer 1982 
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13.1. Temperatur 

13.1.1. Beskrivning av standardens krav 

Omgivande kylmedium 

Enligt standarden tillåts den omgivande temperaturen inte underskrida -25°C för enheter som står 

utomhus. [25] 

Temperaturstegring för hot spots 

Standarden tillåter en temperaturstegring för hot spot i lindningen på 78°C [25]. Vid den, enligt 

standard, högsta tillåtna omgivande årsmedeltemperaturen på 20°C innebär detta att temperaturen i 

lindningen lokalt kan nå 98°C.  

I den del av standarden som behandlar temperaturstegring [25] framgår uttryckligen att inga diskreta 

gränsvärden för hot spottemperatur sätts för kärna, icke isolerade elektriska kopplingar och övriga 

strukturella komponenter. Dessa delar tillåts dock inte nå temperaturer som är skadliga för 

intilliggande material, exempelvis olja och solid isolation. I en senare del av standarden [24] framgår 

dock diverse gränsvärden gällande drift vid effekt större än märkvärde. Hot spottemperatur i 

metalliska komponenter i kontakt med isolation av cellulosa tillåts nå 120°C. Övriga komponenter, 

sådana i kontakt med olja och andra byggnadsmaterial, tillåts nå en hot spottemperatur på maximalt 

140°C. Det framgår vidare att drift vid effekt över märkvärde ökar risken för fel samt att det vid 140°C 

utvecklas bubblor i oljan. 

Verifikation 

Hot spottemperaturen för enheter med större märkeffekt än 20/3 MVA per fas beräknas enligt en 

metod som bestäms i samråd mellan tillverkare och beställare. Metoden ska utgå från resultat från 

ett så kallat värmeprov [25]. Värmeprovet genomförs endast som typtest. Mätningar för beräkning 

av hot spottemperaturer genomförs endast efter specifikation av beställaren. [5] 

Värmeprovet syftar till att utföra mätningar som är relevanta för att fastställa de specificerade 

drifttemperaturerna. Vid provet ska värmeutveckling motsvarande drift vid märkspänning och 

märkström ske. Provet delas in i två delar: 

1. En ström, större än märkström, injiceras för att simulera enhetens totala förluster vid 

märkeffekt. Denna del ska pågå i minst tre timmar efter att variationen i toppoljans 

temperatur har sjunkit till en kelvin per timme. 

2. Den injicerade strömmen sänks till märkvärde och testet fortsätter i ytterligare en timme. 

[25] 

För beräkning av hot spottemperaturen föreslås en metod där toppoljetemperaturen mäts under 

värmeprovet och multipliceras med en hot spotfaktor, H, som bestäms enligt 

      
 

(4) 

där Q representerar värmeutveckling och S representerar kylning. För transformatorer med 

märkeffekt mellan 20 och 150 MVA kan värde på Q väljas ur en graf och S bestäms schablonmässigt 

beroende på lindningsutförande. Beräkning av H beskrivs mer utförligt i bilaga 5. 
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Direkt mätning av hot spottemperatur kan göras med sensorer. Mätning för bestämning av hot 

spottemperatur sker under ett temperaturstegringstest. Sensorerna kan fortsatt användas efter att 

transformatorn tagits i drift. Direkt mätning är inte ett krav även om metoder för mätning beskrivs 

och diskuteras. 1-2 sensorer per lindning rekommenderas enligt standarden. [25] 

Onormalt höga hot spottemperaturer kan upptäckas via en DGA, Dissolved Gas Analysis . Oljeprov tas 

innan, under och efter temperaturstegringsprovet och analyseras med avseende på gasinnehåll. 

Testet beskrivs och diskuteras i standarden [25] men ska endast genomföras efter överenskommelse 

mellan tillverkare och beställare. 

13.1.2. Analys 

I det nordiska klimatet sjunker temperaturen regelmässigt till nivåer lägre än -25°C. Den lägsta 

tillåtna temperaturen för utomhusstående transformatorer bör därför sänkas jämfört med standard. 

Enligt en äldre svensk standard [30] bör lägsta temperatur sättas till -40°C vilket anses vara ett 

rimligare värde. 

Den tillåtna hot spottemperaturen 98°C är tolv grader lägre än referenstemperaturen som nämns i 

10.2.1. Åldring av isolationssystemet. Detta innebär ungefär fyra gånger längre livstid än de ca 22,5 år 

som förknippas med referenstemperaturen. Förekomst av fukt, syre, syror och partiklar kan dock 

accelerera åldringstakten. Under förutsättning att tillförsel av orenheter till isolationssystemet 

behålls inom rimliga gränser kan temperaturstegringen på 78°C anses vara rimlig. Givet 

åldringstaktens starka temperaturberoende kan det dock vara motiverat med en lägre 

temperaturstegring för strategiskt viktiga, tungt belastade och särskilt utsatta transformatorer. En låg 

hot spottemperatur kan kompensera förhöjda nivåer av fukt, partiklar etc. med avseende på åldring 

av isolationssystemet. 

Beroende på värmeutveckling i kärnan samt dess kontakt med olja och övriga isolationsmaterial bör 

en gräns sättas för hot spottemperaturen på kärnans yta. Komponenter som inte har direkt kontakt 

med isolation av cellulosa tillåts enligt standard nå en hot spottemperatur som är 20°C högre än 

komponenter i direkt kontakt med sådan isolation. Enligt [31] är det rimligt att tillåta denna högre 

temperatur för komponenter utan direkt kontakt med isolation av cellulosa. Därför föreslås gränsen 

för temperaturstegring vid hot spot på kärnans yta vid märkeffekt sättas till 78°C om kärnan har 

direkt kontakt med isolation av cellulosa. För kärnor utan direkt kontakt med isolation av cellulosa 

föreslås en högsta temperaturstegring på 98°C. 

Värmeprovet är ett verifierande test för transformatorns termiska egenskaper. Dessa egenskaper är 

av stor vikt för robustheten varför testet föreslås som rutintest. Vid samtliga värmeprov bör 

mätningar för beräkning av hot spottemperatur genomföras. Enligt ABB bör testet förlängas från tre 

timmar till tolv timmar för att säkerställa egenskaperna under kontinuerlig drift. Oljeprover för DGA 

bör dessutom tas under värmeprovet eftersom dessa kan identifiera onormalt höga hot 

spottemperaturer. Oljeprov bör tas innan start och efter en halvtimmes provtid, därefter med två 

timmars intervall. [31] 

Standardens rekommendation för beräkning av hot spotfaktorn H är inte tillräckligt noggrann. För 

enheter med märkeffekt mellan 20 och 150 MVA per fas tillåts Q och S uppskattas schablonmässigt 

utan vidare beräkningar. Uppskattningen anses vara alltför grov med tanke på att metodiken inte tar 

hänsyn till specifika designval som hot spotfaktorn visar ett stort beroende av. För större enheter 
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specificerar standarden att beräkningar ska göras men inte på vilket sätt. I [24] presenteras 

exempelberäkningar där faktorn H sätts till 1,3 för större transformatorer, detta kan misstolkas som 

att tillverkaren tillåts sätta H till 1,3 utan vidare beräkning. Enligt [12] kan hot spotfaktorn variera 

mellan 1,0 och 2,2, beroende på transformatorns utförande. 

Enligt [14] bör hot spottemperaturer beräknas med hjälp av detaljerad nätverksmodellering. Detta 

innebär att en så kallad nätverksmodell konstrueras i datormiljö, via simulering kan 

drifttemperaturer beräknas med hjälp av modellen. Resultatet av dessa beräkningar ska presenteras 

vid en design review och ligga till grund för placering av sensorer för mätning av hot 

spottemperaturer under värmeprov. 

De beräknade hot spottemperaturerna bör styrkas med hjälp av temperatursensorer som placeras i 

lindning och på kärnans yta. För mätning av hot spot i lindning bör 8-10 sensorer per lindning 

användas eftersom den exakta positionen inte är känd. Sensorerna kostar omkring 1 000 €/st [12]. 

13.2. Isolation 

13.2.1. Beskrivning av standard 

Isolationsegenskaper och -nivåer 

Enligt [32] beskrivs isolationssystemets dielektriska karaktär av dess konstruktionsspänning, Um, samt 

dess isolationsnivå. Konstruktionsspänningen avser den maximala spänningen som isolationen kan 

motstå vid kontinuerlig drift. Isolationsnivån beskriver den dielektriska hållfastheten vid korta 

överspänningssituationer. De korta förloppen representeras av tre spänningsformer: LI (Lightning 

impulse = kort stöt), SI (Switching Impulse = lång stöt) och AC (Alternating Current/Power Frequency 

= växelspänning). I Figur 16 presenteras typiska spänningsformer för de tre 

överspänningssituationerna samt standardiserade spänningsformer som används vid provning. 

 

Figur 16 – Typiska och standardiserade vågformer för bestämning av isolationsnivå. [33] 
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Um anges för var lindning och väljs ur Figur 17 eller ur Figur 18 som lindningens märkspänning eller 

som närmaste högre värde. För vart värde på Um presenteras möjliga värden för LI, SI och AC. 

Beställaren avgör vilket värde som är relevant beroende på en analys av förekomst och amplitud på 

överspänningar i nätet där transformatorn ska installeras. Exempel: en beställare som ska köpa en 

transformator med den ena av lindningarna vid 36kV rekommenderas välja LI-testnivå 145kV eller 

170kV och AC-testnivå på 70kV. 

 

Figur 17 - Standardiserade värden för Um, LI och AC. Gällande för enheter med Um mellan 3,6 kV och 170 kV. [32] 

 

Figur 18 - Standardiserade värden för Um, SI, LI och AC. Gällande för enheter med Um mellan 245 kV och 800 kV. [32] 



31 
 

Transformatorns dielektriska hållfasthet verifieras enligt tester beskrivna i följande lista. För punkter 

2,3, 5 och 6 presenteras endast ett urval av kriterierna för godkännande. Se [32] för de fullständiga 

kriterierna. 

1. Switching impulse test (Stötspänningsprov med lång stöt, SI) 

Testet är avsett att, vid en lång stöt, verifiera den dielektriska hållfastheten 

- mellan fasuttag, med tillhörande lindningar, och jord; 

- mellan fasuttag, med tillhörande lindningar, och övriga lindningar; 

- mellan faser; 

- längs med lindningar. 

 

Enheten godkänns om ingen plötslig kollaps av spänningen sker samt ingen diskontinuitet 

påträffas i strömmen som flödar i nollpunkten.  

 

2. Lightning impulse test (Stötspänningsprov med kort stöt, LI) för fasuttag 

Testet är avsett att verifiera enhetens dielektriska hållfasthet när en kort stöt appliceras över 

fasuttagen.  

 

3. Lightning impulse test (Stötspänningsprov med kort stöt, LI) för nolluttag 

Testet är avsett att vid en kort stöt verifiera den dielektriska hållfastheten  

- längst den granskade lindningen;  

- mellan nolluttag, med tillhörande lindningar, och jord;  

- mellan nolluttag, med tillhörande lindningar, och övriga lindningar.  

Vid LI-test (för både fas- och nolluttag) utsätts enheten för ett antal korta stötar med ökande 

magnituder. Enheten godkänns om ström och spänningskurvor har samma form oavsett 

magnitud. 

4. Separate source AC withstand voltage test (Växelspänningsprov med separat spänningskälla) 

Testet är avsett att verifiera motståndskraften mellan fas- och nolluttag, med tillhörande 

lindningar, och jord samt övriga lindningar. 

Enheten godkänns om ingen kollaps av spänningen sker. 

5. Short-duration induced AC withstand voltage test (Växelspänningsprov med inducerad 

spänning, ACSD) 

Testet är avsett att, vid en inducerad AC-spänning, verifiera den dielektriska hållfastheten 

- mellan varje fasuttag, med tillhörande lindningar, och jord; 

- mellan varje fasuttag, med tillhörande lindningar, och övriga lindningar; 

- mellan faser;  

- längs med lindningar.  

 

För enheter med Um större än 72,5 kV ska mätning av glimning ske under testet, för övriga 

enheter ska mätning av glimning endast ske enligt överenskommelse. 

Enheter med Um mindre än 72,5 kV godkänns om ingen kollaps av spänningen sker. För övriga 

enheter gäller ytterligare att nivåer för glimning inte uppvisar en kontinuerligt stigande tendens. 
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6. Long-duration induced AC voltage test (Växelspänningsprov med inducerad spänning, ACLD) 

Testet är avsett att verifiera glimningsfri drift under normala driftförhållanden samt att 

kontrollera isolationens kvalitet. Under provet utsätts isolationen för spänningar vid olika nivåer. 

Isolationens kvalitet avgörs av glimningsnivån vid spänningen U2 = 1,5*Um. 

Enheten godkänns om ingen kollaps av spänning sker samt om nivåer för glimning inte uppvisar 

en kontinuerligt stigande tendens.  

Valet av Um bestämmer vilka av de ovan beskrivna testerna som krävs för verifiering av enhetens 

dielektriska hållfasthet, se [32].  

I [32] framgår inga krav på papperskvalitet. I [34] beskrivs de processer som får pappret att åldras, 

dock framgår inga krav på livslängd eller nedbrytningstakt. 

13.2.2. Analys 

Testvärden för LI, SI och AC i IECs standarder är framtagna utifrån världsomspännande erfarenheter 

[33], dock har inget riktvärde för enhetens livstid funnits. Utifrån samtal med personer i branschen 

antas det vedertagna riktvärdet vara 40 år [14] [35]. Resonemanget understryks av att 

energimarknadsinspektionen förespråkar 40 års avskrivningstid för nät och nätstationer [12]. Den 

förväntade livslängden för produktionstransformatorer, som normalt lastas mer än 

distributionstransformatorer, kan vara lägre. För att förlänga den förväntade tiden i drift är det 

rimligt att höja enhetens konstruktionsspänning och isolationsnivå. Därmed rekommenderas val av 

högre konstruktionsspänning än vad standarden föreslår. 

Enligt [36] kan kostnaderna för en transformator delas upp enligt Tabell 10 och Tabell 11. 

Presenterade värden i tabellerna ska ses som ungefärliga, fördelningen av kostnader är avhängiga av 

förlustvärdering, råvarupriser, transportväg etc. Ur tabellerna framgår att materialkostnaden utgör 

omkring 60 % av totalpriset. Av denna andel står isolationsmaterial för ungefär 10 %. Därmed bör 

inte totalpriset för en enhet förändras med mer än ett fåtal procent när konstruktionsspänningen 

väljs en nivå högre än vad standarden rekommenderar. 

Tabell 10 – Ungefärlig fördelning av kostnader för transformator med hög förlustvärdering. [36] 

Post Andel av totalpris 

Material 57 % 

Arbete tillverkning 22 % 

Arbete design 7 % 

Rutinprov 1 % 

Transport, tull, mm. 13 % 
 

Tabell 11 – Ungefärlig fördelning av kostnader för material. [36] 

 
Post 

Andel av 
materialpris 

Koppar 30 % 

Kärnplåt 25 % 

Plåt (tank) 10 % 

Isolationsmaterial (exklusive olja) 10 % 

Tillbehör 25 % 
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Det krävs färdighet och erfarenhet för att skilja fel från försumbara avvikelser ur resultatet från LI-

test. Enligt standard ställs inga krav på den personal som tolkar testresultatet. Tillverkaren bör därför 

ombes att redovisa erfarenhet och duglighet hos sin testpersonal. Vidare kan representation inom 

relevanta områden hos organisationer som Cigré, IEC, IEEE etc. indikera att tillverkaren har god 

kompetens [31].  

Enligt standarden tillåts ingen stigande tendens vid prov med mätning av glimning. Vad som avses 

med stigande tendens är inte definierat. Utan en tydligare definition av vad som avses med stigande 

tendens kan instruktionen feltolkas. För att verifiera att tolkning av resultat av LI- och glimningstester 

utförs korrekt bör tillverkaren delta vid tolkningen med en kompetent kontrollant alternativt ta del 

av testresultaten. 

I Nordamerika är det normenligt att glimningen tillåts variera med maximalt 150pC vid U2 under det 

långa växelspänningsprovet, med undantag för korta spikar (bursts). Syftet är att påvisa att inga fel 

utvecklas i isolationen under testets gång. Om isolationen uppfyller detta kriterium indikerar det på 

att kvaliteten är god vilket är av vikt för robusthet. Det är rimligt att beställaren ställer ett sådant krav 

i en specifikation. [35] 

Pappersisolationens kvalitet är avgörande för robusthet och bör ställas krav på i en specifikation. 

Enligt 10.2.1. Åldring av isolationssystemet anses en transformator nått slutet av sin livstid när DP för 

pappersisolationen sjunker under 250. Beställaren bör försäkra sig om att åldringstakten för 

isolationen vid normala driftförhållanden inte är sådan att DP sjunker under 250 inom den önskade 

livslängden.  

Tester för bestämning av papprets åldringstakt kan ta omkring ett år i anspråk [14]. Därför är det 

opraktiskt att utföra prov för var transformator. Istället föreslås beställaren ställa krav på att 

tillverkaren använder sig av papper med dokumenterad åldringstakt som uppfyller 

rekommendationen i föregående stycke. 

Termiskt uppgraderat papper visar prov på bättre åldringsegenskaper än kraftpapper vid förhöjda 

temperaturer [37]. Huruvida åldringsegenskaperna är bättre vid normal drifttemperatur är 

omdebatterat. Konsensus råder dock om att det uppgraderade pappret inte har sämre 

åldringsegenskaper än kraftpapper vid normala drifttemperaturer [14]. Med avseende på robusthet 

är det därför rimligt att i en specifikation kräva att lindningsisolationen ska utföras i termiskt 

uppgraderat papper. Trots att det termiskt uppgraderade pappret är dyrare än vanligt kraftpapper 

påverkas inte totalpriset nämnvärt av detta designkrav då kostnaden för isolation utgör en liten del 

av totalkostnaden [31]. 

13.3. Tillverkningsanläggning 
Kvalitetsindex enligt Cigré 

I en rapport av Cigré [38] föreslås en utvärderingsmall där ett kvalitetsindex för enskilda 

tillverkningsanläggningar tas fram. Utvärderingen är omfattande och resurskrävande. Tanken är att 

beställare med hjälp av kvalitetsindex ska sortera ut en handfull tillverkare att samarbeta med. När 

en upphandling genomförs tas endast bud in från de utvalda tillverkarna. Utvärdering av 

kvalitetsindex och val av samarbetspartner bör enligt Cigré genomföras med intervall om ungefär tre 

till fyra år. 
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Kvalitetsindex beräknas utifrån betygssättning av tio kategorier på en skala från ett till fem. Ett 

innebär ”oacceptabelt” och fem innebär ”utmärkt”. Kategorierna viktas utifrån vilka egenskaper 

beställaren anser är mer eller mindre viktiga. Kvalitetsindex för en tillverkningsanläggning beräknas 

som medelvärdet av de viktade kategoriernas betyg. I Tabell 10 framgår de tio kategorierna, ett urval 

av granskade aspekter inom var kategori samt ett förslag på viktning som enligt ABB [12] gynnar en 

enhet med livslängd längre än 40 år och en låg risk för fel. Observera att var kategori innehåller ett 

större antal aspekter än vad som här presenteras. Summan av viktningsfaktorerna bör vara ungefär 

lika med antalet kategorier, men exakt likhet är inget krav. 

Tabell 12 - Kategorier med viktningsfaktor för bedömning och beräkning av kvalitetsindex [38] 

Kategori Urval av granskade aspekter Föreslagen 
viktningsfaktor 

Factory and life service 
performance 

Leveranser inom överenskomna 
tidsgränser. Felfrekvens vid FAT1. Nöjd 
kund-index 

1,5 

Technology base, design 
procedures and IT tools 

Forskning och framsteg. Designregler för 
dielektrika, akustik etc. Distribution och 
underhåll av kunskap. Utförande av design 
review. 

1,3 

Supply chain management Data och rapporter på kvalitet hos 
underleverantörer. Granskning av 
komponenter från underleverantörer. 

1,3 

Manufacturing methods Dokumenterade toleranser. Verktyg. 
Kunskap och färdighet hos arbetare. 
Renlighet i fabrik. 

1,3 

Testing Korrekt kalibrerad och dokumenterad 
precision av testutrustning. Innehav av 
utrustning för att genomföra önskade 
tester. 

1 

Transport, installation, 
commissioning and storage 

Förberedelser inför transport. 
Transportvägar. Tillgänglighet av 
instruktioner för installation och 
nedmontering. 

1 

Quality management system Ansvars- och resurshantering, mätning, 
analys och utveckling enligt ISO9001  

1 

Human resources management , 
project management 

Juridiska och kulturella aspekter. 
Rekrytering. 

0,6 

Health and safety, financial, 
commercial and legal aspects 

Acceptans för beställarens villkor. 
Ekonomisk ställning. 

0,6 

Warranty and services Omfattning av garanti. Juridiska 
förutsättningar i det land där tillverkaren 
är verksam. 

0,6 

1 Factory Acceptance Test 

Vid upphandling föreslår Cigré att kvalitetsindex ska användas tillsammans med exempelvis pris och 

leveranstid, viktade av beställaren. Ett exempel framgår i bilaga 5. 
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Kontroll via beställarrepresentant 

Genom att närvara vid tillverkningsanläggningen med en kontrollant kan beställaren ytterligare 

kvalitetssäkra process och slutprodukt. En transformator kan ta lång tid att bygga varför det kan vara 

rimligt att endast närvara med en kontrollant vid nyckelmoment i tillverkningsprocessen, exempelvis 

torkning av aktiv del och FAT. 

13.3.1. Analys 

I standarden IEC 60076 behandlas inga aspekter rörande tillverkningsanläggningen ur ett 

kvalitetssäkrande perspektiv. Inga övriga standarder som behandlar ämnet har funnits. 

Genom att välja en tillverkare med högt kvalitetsindex kan beställaren till viss utsträckning försäkra 

att tillverkningsprocessen och slutprodukten håller en god kvalitet. 

En tillverkare som motsätter sig kontroll av en beställarrepresentant bör lämna en rimlig motivering. 

Tillverkarens tidschema ska inte påverkas eller begränsas av kontrollantens tillgänglighet.  

13.4. Kortslutningshållfasthet 

13.4.1. Beskrivning av standard 

Standarden anger att transformatorer ska vara designade och konstruerade på ett sådant sätt att de 

termiska och dynamiska påfrestningar som uppstår vid kortslutning inte ska medföra skador på 

enheten. Kortslutningsströmmens storlek bestäms utifrån skenbar effekt och impedans i nätet och 

dess varaktighet sätts till 2 sekunder. [39] 

13.4.1.1. Termiska påfrestningar 

Temperaturen i lindningarna tillåts inte överstiga 250oC för kopparledare respektive 200°C för 

aluminiumledare, förutsatt ett isolationssystem tillhörande termisk klass 105°C1. Vidare anges en 

ekvation för beräkning av lindningstemperaturen efter kortslutning som funktion av ursprunglig 

temperatur, strömtäthet och kortslutningens varaktighet. [39] 

13.4.1.2. Dynamiska påfrestningar 

Enhetens förmåga att stå emot dynamiska krafter vid kortslutning ska endast verifieras om 

beställaren specificerat detta. Verifieringen sker antingen via test eller via beräkningar och 

bedömning av designens egenskaper och tillverkningsmetoder. [39] 

Verifikation via test 

Förutsättningar för och genomförande av kortslutningsprov beskrivs tydligt i standarden. Enheten 

anses vara godkänd vid kortslutningsprov om inga skador eller förändringar kan ses på den aktiva 

delen samt om kortslutningsreaktansen, mätt i ohm, inte förändrats med mer än 2 % (för enheter 

mindre än 2 500 kVA) eller 1 % (för enheter större än 2 500 kVA) jämfört med värdet innan 

kortslutningstestet. Ytterligare kriterium för godkännande finns, se [39]. 

Notera att det finns två typer av prov som benämns kortslutningsprov. Det ena syftar till att fastställa 

transformatorns förluster och läckimpedans och genomförs relativt enkelt, t.ex. i 

transformatorfabriken. I det andra testet utsätts transformatorn för en extern kortslutning vid, eller 

                                                             
1 Kraftpapper tillhör termisk klass 105°C [34]. 
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nära, märkeffekt i syfte att undersöka enhetens kortslutningshållfasthet. I detta kapitel avser 

kortslutningsprov det senare testet. 

Verifikation via beräkningar och bedömning av designens egenskaper samt tillverkningsmetoder 

Tillverkaren ska presentera beräknade kritiska värden för mekaniska krafter och spänningar vid 

kortslutning. Till de kritiska värdena hör exempelvis kompressionskrafter på lindningar och på 

ändisolation, se bilaga 7 för presentation av samtliga värden. Enhetens kortslutningshållfasthet 

verifieras genom jämförelse med 

- Tillverkarens designregler eller 

- Motsvarande värden för liknande enheter som godkänts vid kortslutningstest. 

Vidare ska infästningar och tillverkningsmetoder utvärderas med avseende på dynamiska 

påfrestningar vid kortslutning. Verifieringen sker vid en design review. 

I standarden definieras vad som avses med liknande transformator samt regler för jämförelse. Vidare 

finns en lista med rekommenderade värden för kritiska krafter och spänningar, se bilaga 7. Det 

understryks att de rekommenderade värdena inte ska ses som standardiserade gränser, under 

förutsättning att en acceptabel motivering existerar får gränserna överskridas. Beräknade kritiska 

värden ska samlas i en tabell tillsammans med verifierande värden från referensexemplar alternativt 

enligt designregler. Därmed blir jämförelsen tydlig. Den föreslagna tabellen redovisas i bilaga 7. [39] 

För verifiering krävs utöver godkända nivåer på krafter och spänningar en överenskommelse mellan 

parterna att den mekaniska designen och tillverkningsprocessen är utformade för att uppfylla ställda 

krav på kortslutningshållfasthet. [39] 

13.4.2. Kortslutningsimpedans 

Utifrån förutsättningar i det nät transformatorn ska anslutas till bestämmer beställaren en 

kortslutningsimpedans för enheten. I Figur 19 presenteras lägsta värden för kortslutningsimpedans 

enligt IEC. Om beställaren önskar en lägre kortslutningsimpedans blir rekommenderade värden för 

kritiska krafter och spänningar svåra att uppnå och en särskild överenskommelse gällande 

kortslutningshållfasthet behöver avtalas. [39] 

 

Figur 19 - Lägsta kortslutningsimpedans som funktion av märkeffekt [39] 
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Enligt [5] tillåts den uppmätta kortslutningsimpedansen avvika från det specificerade värdet med  

- ±7,5 % av märkimpedansen mätt i ohm, för transformatorer med märkimpedans större än 

eller lika med 10 %.  

- ±10 % av märkimpedansen mätt i ohm, för transformatorer med märkimpedans mindre än 

10 %.  

13.4.3. Analys 

Brytare och reläer kopplar normalt bort enheten vid fel väl inom två sekunder [1]. Enligt [2] är det 

inte troligt att ledartemperaturer stiger över de tillåtna nivåerna vid kortslutningar som varar i 

maximalt två sekunder. Påståendet baseras på ett räkneexempel där ledartemperaturen efter två 

sekunders kortslutning når 121oC, trots att temperaturen innan kortslutningen sätts till 105°C. De 

termiska påfrestningarna vid kortslutning anses vara måttliga och standardens krav rimliga. 

Huruvida designreglerna som presenteras i standarden är tillräckliga med avseende på robusthet är 

svårt att avgöra. De enheter som enligt statistiken drabbas av fel orsakade av kortslutningar är inte 

nödvändigtvis konstruerade enligt standarden. Statistik som presenteras i 11.5. Rapport 5: Thirteen 

years test experience with short circuit withstand capability of larger power transformers kan tolkas 

som att en anmärkningsvärd andel av transformatorbeståndet i drift har en icke kortslutningssäker 

design. Standardens föreslagna nivåer för kritiska värden är framtagna utifrån erfarenhet hos 

tillverkare och övriga transformatorexperter [14], detta talar för att designreglerna kan ses som 

tillräckliga. 

Att jämföra de kritiska parametrarna med designregler redovisar kortslutningshållfastheten på ett 

tydligt sätt. Trots att regler för jämförelse med referensexemplar är tydliga finns en viss osäkerhet i 

jämförelsen. Exempelvis kan referensenheten nätt och jämt klarat provet medan designreglerna ger 

en viss marginal. Jämförelse med referensexemplar bör endast användas som komplement till 

jämförelse med designregler. 

Inköpspris för produktionstransformatorer är varierande och beror på bland annat märkeffekt, 

förlustvärdering och spänningsnivå. Enligt en grov uppskattning kostar en transformator med 

märkeffekt 40 MVA och spänningsnivå 11/145 kV 5-6 miljoner SEK [35]. Större enheter kan kosta 

tiotals miljoner SEK. Kortslutningsprov för stora enheter2 utförs på ett fåtal platser i världen. Ett 

kortslutningsprov vid KEMA, inklusive transport och installation kan uppskattningsvis kosta tio 

miljoner SEK [31]. Med tanke på kostnaden är det inte rimligt att utföra kortslutningsprov på samtliga 

enheter. Kortslutningsprov kan dock motiveras som typprov eller för strategiskt viktiga 

transformatorer. 

Om beställaren i förväg meddelar att kortslutningsprov inte kommer att genomföras kan tillverkaren 

potentiellt konstruera en icke kortslutningssäker, billigare enhet utan beställarens kännedom. 

Problemet kan bemötas genom att i specifikationen ange att enheten eventuellt ska utsättas för 

kortslutningsprov. 

Kortslutningsimpedansen bör inte väljas lägre än standardens föreslagna minimumnivå eftersom de 

kritiska värdena då blir svåra att nå och enhetens kortslutningshållfasthet potentiellt reduceras. En 

                                                             
2 Vid ABBs anläggning i Ludvika kan kortslutningsprov utföras på enheter upp till 40 MVA [14]. 
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lägre impedans än specificerat resulterar i att strömmarna blir större än beräknat. Utöver 

transformatorn själv kan anslutna enheter, till exempel ställverkskomponenter, ta skada av de stora 

strömmarna. Toleransen för den färdiga enhetens kortslutningsimpedans jämfört med den 

specificerade anses vara alltför stor. Enligt [14] är tillgängliga beräkningstekniker med marginal 

tillräckligt precisa för att möjliggöra ett krav på ± 5 % tolerans. 

För robusthetens skull är det viktigt att krafter och tryck för inspänningar behålls under 

transformatorns livstid. Specifika krav på lösningar bör undvikas för att tillåta att tillverkaren använda 

sin egen erfarenhet och kompetens. Beställaren kan i sin specifikation kräva att tillverkaren 

presenterar och motiverar hur fastspänningen behålls under enhetens livslängd. 

13.5. Förlustvärdering 

13.5.1. Beskrivning av standard 

Det finns inget krav i standarden på att förlustvärderingen ska bifogas i förfrågan. Det framgår dock 

att förlustvärdering alternativt maximalt tillåtna förluster kan bifogas som särskild information [5]. 

Utöver det nämnda behandlas inte förlustvärdering i IEC 60076.  

13.5.2. Analys 

Förlustvärdering anses vara ett bättre verktyg än att ange maximalt tillåtna förluster. Detta motiveras 

med att tillverkaren, vid användning av förlustvärdering, ges frihet att optimera enheten utifrån sina 

egna förutsättningar och erfarenheter. 

Genom att bifoga en förlustvärdering indikerar beställaren vilken typ av enhet denne är villig att 

betala för. En hög förlustvärdering innebär en transformator med god kortslutningshållfasthet. Med 

avseende på robusthet bör beställaren specificera en så hög förlustvärdering som budgeten tillåter. 

En alltför hög förlustvärdering bli svårtolkad för tillverkare eftersom verkningsgradsökningar för 

redan effektiva enheter är kostsamma. Väljer tillverkaren att producera en enhet som är marginellt 

effektivare än konkurrenternas blir den totala kostnaden antagligen högre och beställningen tillfaller 

en konkurrent. För beställaren är det av intresse att samtliga tillverkare lämnar kostnadsförslag på 

likvärdiga enheter.  

I Figur 20 framgår ett exempel på hur inköpspriset för en transformator kan variera med värderingen 

av tomgångsförluster. I figuren framgår även att tomgångsförlusterna sjunker vid ökad 

förlustvärdering. Exemplet gäller en transformator med tre lindningar med märkspänning 160/34/67 

kV och märkeffekt 160/125/63 MVA. Samtliga förlustvärderingar i exemplet anses vara höga. 

Bakomliggande data kommer från ABB och presenteras tillsammans med belastningsförluster i Tabell 

13. [36] 

Eftersom transformatorn i exemplet har tre lindningar beror belastningsförlusterna på den överförda 

effekten samt mellan vilka lindningar effekten leds. Därmed finns det två kategorier för 

belastningsförluster i Tabell 13, en för överföring av 125 MVA mellan 165 och 34 kV och en för 

överföring av 63 MVA mellan 165 och 67 kV. 
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Figur 20 - Transformatorprisets beroende av värdering av tomgångsförluster [36] 

Tabell 13 - Exempel på hur transformatorkostnad och förluster beror av förlustvärdering. [36] 

 
 
 
 
Exempel 

Värdering av 
tomgångs-
förluster 
[EUR/kW] 

Värdering av 
belastnings-
förluster 
[EUR/kW] 

Transformator-
kostnad 

Tomgångs-
förluster 
[kW] 

Belastnings-
förluster 
[kW] 
165-34kV 
(125MVA) 

Belastnings-
förluster 
[kW] 
165-67kV 
(63MVA) 

Högst 
förlustvärdering 20 801,88 8 899,2 120,1% 44,4 196,2 102,7 

Medelstor 
förlustvärdering 10 456,56 4 449,6 104,5% 49,4 227,6 130,4 

Lägst 
förlustvärdering 4 672,08 2 224,8 100,0% 50,9 264,3 154,1 

 

Förluster i transmissions- och distributionssystemen förbrukar ungefär 10 % av den el som genereras 

i världens kraftverk. En betydande andel av dessa förluster uppstår i transformatorer. Genom att 

sänka transformatorförlusterna kan naturresurserna utnyttjas effektivare och miljöpåverkan minskas. 

Utöver kortslutningshållfasthet och miljöaspekter bör beställaren väga in elprisets utveckling. Enligt 

robusthetsdefinitionen ska en transformator ha en livstid på omkring 50 år. Förutsatt ett ökande 

elpris i framtiden kan en förhöjd förlustvärdering motiveras. Intervjuade experter inom branschen 

anser att dagens nivåer på förlustvärdering överlag är alltför låga [9], [14]. Thomas Fogelberg vid ABB 

förespråkar förlustvärderingar för tomgångsförluster på 11 000 €/kW, baserat på ett elpris på  

0,075 €/kWh, 40 års livslängd och ett avkastningskrav på 5,2 %. [12] 

Nivåer på förlustvärderingar som används av Vattenfall vattenkraft idag har inte varit tillgängliga. 

Därmed är det inte möjligt att avgöra hur det ovan rekommenderade värdet på förlustvärdering 

påverkar Vattenfall vattenkraft ekonomiskt. 
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13.6. Orenheter i isolationsmaterial 

13.6.1. Beskrivning av standard 

Transformatortanken ska enligt [5] vara sluten, tätheten ska testas med ett inre övertryck. 

Beställaren kan specificera vilken typ av expansionskärl som ska användas. Om inget sådant 

specificeras ska tillverkaren förmedla sitt val i anbudet. Fem generella tekniker för tryckutjämnande 

system presenteras. Dessa innefattar system med fritt utbyte mellan atmosfärsluften och olja i 

expansionskärlet samt system med avskiljning mellan olja och atmosfär med flexibelt membran. 

Luften som träder in i expansionskärlet ska avfuktas i båda fallen. 

Isolationens fukthalt begränsas genom torkning av aktiv del vid tillverkningsprocessen. Standarden 

nämner att fukthalt i solid isolation efter torkning normalt är lägre än 0,5 %, dock framgår inga 

rekommendationer eller krav. [34] 

13.6.2. Analys 

Genom att begränsa förekomsten av partiklar, fukt och gas i isolationsmaterialet behålls enhetens 

dielektriska motståndskraft och acceleration av åldring begränsas vilket leder till ökad robusthet. 

För att förhindra att fukt tillförs oljan från luften i expansionskärlet bör en teknik väljas där 

atmosfären inte står i direkt kontakt med oljan. Vid lösning där ett membran skiljer atmosfärsluft 

från olja bör membranets material specificeras att tåla låga temperaturer. Membranet riskerar 

annars att förlora sin flexibilitet. 

Locket till tanken bör svetsas istället för att bultas för att minska risken för läckage. Enligt tester 

utförda av ABB [14] kan ett svetsat transformatorlock öppnas och svetsas samman igen upprepade 

gånger utan att påverka tankens funktion. 

Efter torkning placeras den aktiva delen i sin tank varefter denna fylls med torr luft. Detta moment 

bör ske hastigt för att minimera ökning av isolationens fuktinnehåll. Torkningen sker normalt med 

hjälp av värme. Med ökad temperatur sjunker fukthalten, vid höga temperaturer intensifieras dock 

de nedbrytande processerna i isolationen och vatten produceras. Därmed kan inte fukthalten sänkas 

obegränsat [23]. En fukthalt på 0,5 % efter torkning är rimligt [14] [23]. 

Jämviktskoncentrationen av fukt i isolationssystemet är kraftigt förskjuten mot den fasta isolationen. 

Partiklar dras mot områden med starka elektriska fält och ansamlas därmed på den fasta isolationens 

yta. Försök att sänka fukt- och partikelhalt i isolationssystemet genom behandling av oljan har 

därmed begränsad effekt. 
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14. Slutsatser 
I standarden presenteras regelmässigt rekommendationer som endast ska tillämpas efter särskild 

överenskommelse mellan beställare och tillverkare. Detta gäller bland annat mätning och beräkning 

av hot spottemperatur och angivelse av förlustvärdering. Beställaren kan därmed inte förlita sig på 

att en transformator som utformas enligt IEC 60076 uppfyller förväntade designkrav.  

Avsteg från IEC 60076 bör göras i en kravspecifikation för att denna tydligt ska beskriva en robust 

transformator. En sammanfattning av rekommenderade avsteg enligt detta arbete presenteras i 

kapitel 14.3. Rekommenderade avsteg från IEC 60076 – Power Transformers. Till arbetets slutsatser 

hör även en definition av begreppet robust, se kapitel 14.1. Begreppet robust samt sex identifierade 

nyckelparametrar, se kapitel 14.2. Nyckelparametrar för robusthet. 

14.1. Begreppet robust 
Följande definition av begreppet robust har tagits fram i samråd med Vattenfall vattenkraft samt 

med expertis på SWECO. 

En robust transformator beskrivs av  

- Att enheten trots påfrestningar som inte vida överstiger förutsedda nivåer fungerar inom 

specificerade gränser. Enheten ska ha säkerhetsmarginaler. 

- En låg felfrekvens och en lång livstid, riktvärde 50 års drift utan oplanerade avbrott, trots 

påfrestningar och med avsett underhåll. 

- Att övervakningen av enheten fungerar väl.  Eventuella fel kan upptäckas på ett tidigt 

stadium innan de lett till konsekvens. 

Mindre vikt läggs vid den sista punkten beroende på att även fel som upptäcks i ett tidigt skede kan 

vara kostsamma. 

14.2. Nyckelparametrar för robusthet 
Efter utredning av transformatorns konstruktion, beskrivning av förekommande fel samt en statistisk 

undersökning har följande nyckelparametrar för en transformators robusthet identifierats: 

- Temperatur 

Isolationens åldringstakt visar ett exponentiellt beroende av temperatur. Höga temperaturer 

kan orsaka utlösning av gasbubblor i isolationsmaterialet med försämrade elektriska 

egenskaper som följd. Lokala platser där temperaturen når de högsta nivåerna kallas för hot 

spots och är av särskilt intresse.  

- Isolation 

Dimensionering, typ och kvalitet på isolationen påverkar en transformators robusthet. 

- Tillverkningsanläggning 

Produktionstransformatorer för vattenkraft tillverkas normalt i en huvudsakligen manuell 

process med höga krav på precision. Misstag i tillverkningsprocessen kan påverka 

robustheten. Därmed är det av intresse för beställaren att försäkra sig om att tillverkarens 

kompetens, verktyg, rutiner med mera håller hög standard. 

- Kortslutningshållfasthet 

Kortslutningar, blixtnedslag och dylikt orsakar transienta strömmar och spänningar på 

elnätet. De transienta förloppen kan innebära stora fysiska påfrestningar på en 
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transformator. För att uppnå robusthet behöver en transformator designas och konstrueras 

för att tåla transienta förlopp. 

- Förlustvärdering 

Åtgärder som sänker förluster tjänar även till att förbättra transformatorns 

kortslutningshållfasthet. Med hjälp av förlustvärderingen kan beställaren styra vilka 

förutsättningar som ges för en kortslutningshållfast konstruktion. 

- Orenheter i isolationsmaterial 

Partiklar, fukt och syre som tränger in i transformatorkonstruktionen försämrar den 

elektriska hållfastheten och påskyndar isolationsmaterialets åldring. 

14.3. Rekommenderade avsteg från IEC 60076 – Power Transformers 
Krav och normer som ställs i standarden har utvärderats med stöd av litteratur samt diskussioner 

med kunniga personer inom branschen. För att beskriva en robust transformator i en 

kravspecifikation bör avsteg från standarden göras. Följande avsteg rekommenderas för att uppnå 

robusthet. 

14.3.1. Temperatur 

- Den lägsta omgivande temperaturen för utomhusstående transformatorer ska sättas till  

-40°C. 

- Temperaturstegring på kärnans yta får inte överstiga 78°C om kärnan är i kontakt med 

isolation av cellulosa, respektive 98°C om kärnan inte är i kontakt med isolation av cellulosa. 

- Värmeprov ska genomföras som rutinprov, med mätning av temperaturer för bestämning av 

hot spottemperatur samt kontinuerlig oljeprovtagning för DGA (Dissolved Gas Analysis). 

Oljeprov ska tas innan värmeprovet tar vid, efter en halvtimmes värmeprovning och därefter 

med två timmars intervall tills värmeprovet avslutas. 

- Detaljerade termiska nätverksmodeller ska användas för beräkning av kärnytans temperatur 

samt för hot spotfaktorn, H.  

- Hot spottemperaturer ska verifieras vid värmeprov via direkt mätning med sensorer i 

lindning och på kärnans yta. För mätning av hot spot i lindningar bör upp till tio sensorer per 

lindning användas. Sensorernas placering bestäms i samråd mellan tillverkare och beställare 

vid en design review. 

14.3.2. Isolation 

- Välj konstruktionsspänning en nivå högre än vad standarden rekommenderar. 

- Erfarenhet och duglighet hos personal som tolkar ett eventuellt LI-testresultat ska redovisas 

av tillverkaren. 

- Glimningsnivåer vid det långa växelspänningsprovet får inte variera med mer än 150pC. 

- Beställaren ska närvara med kontrollant vid tolkning av LI- och glimningsprov. 

- Nedbrytningstakten för lindningsisolationen får inte vara sådan att DP sjunker under 250 

under den önskade livslängden (riktvärde 50 år). Papprets nedbrytningstakt ska styrkas med 

testresultat. DP för isolation i en ny transformator är ungefär 950. 

- Lindningsisolationen ska utföras i termiskt uppgraderat papper. 

14.3.3. Tillverkningsanläggning 

- Ta fram och använd kvalitetsindex enligt Cigrés rapport Transformer Procurement Process: 

Guide to the Assessment of the Capability of a Transformer Manufacturer. 
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- Använd en kontrollant vid nyckelmoment i tillverkningsprocessen. 

14.3.4. Kortslutningshållfasthet 

- Enhetens kortslutningshållfasthet ska verifieras via beräkning av kritiska värden som jämförs 

med tillverkarens designregler. Om designreglerna tillåter högre värden än vad [39] 

rekommenderar ska en godtagbar motivering presenteras. 

- Specificera att enheter kan komma att genomgå ett kortslutningsprov för att verifiera 

enhetens kortslutningshållfasthet. Observera att det finns två prov som benämns 

kortslutningsprov. 

- Toleransen för kortslutningsimpedansen (mätt i ohm) bör sänkas jämfört med standard,  

± 5 % är ett rimligt värde. 

- Tillverkaren ska presentera och motivera hur inspänningar säkras över enhetens livslängd, 

förslagsvis vid en design review. 

14.3.5. Förlustvärdering 

- Förlustvärdering ska anges. 

- Förlustvärderingen ska höjas jämfört med dagens nivåer. Värderingen bör vara upp emot  

11 000 €/kW för tomgångsförluster. 

14.3.6. Orenheter i isolationsmaterial 

- Specificera ett expansionskärl där atmosfärsluften är avskild från oljan. Om ett membran 

används som avskiljare, specificera att materialet i membranet ska tåla 

utomhustemperaturer ner till - 40°C. 

- Transformatorlocket ska svetsas, ej bultas. 

- Fukthalten i den fasta isolationen får inte överstiga 0,5 % när aktiv del placerats i tank efter 

torkning. 

15. Diskussion 
Över lag diskuteras transformatorns hållfasthet sett över dess livstid sparsamt i standarden med 

undantag för temperaturens inverkan på åldring av isolation. Krav på isolationstjocklek och 

kortslutningshållfasthet presenteras utan någon siffra för uppskattad livstid. Säkring av inspänningar 

över tid behandlas inte.  

Riktvärdet för livstid för en robust transformator är 50 år för detta arbete. Med kännedom om 

livstiden för vilken standarden är dimensionerad skulle en generell ökning av kraven eventuellt 

motiveras. Ekonomiska indikatorer och kommentarer från personer inom branschen, inklusive 

tillverkare, antyder att standardens dimensionerande livslängd är 40 år. Därmed finns anledning att 

ställa högre krav än vad standarden rekommenderar. 

Standarden är omfattande, det finns dock aspekter som är av vikt för en robust design som inte 

kravställs, exempelvis torkning av aktiv del, hot spottemperatur på kärnans yta samt papperskvalitet. 

Kvalitet på pappersisolation är avgörande för en transformators robusthet. I IEC 60076 ställs få krav 

på pappret. Papperskvaliteten bör utredas ytterligare och kravställas noggrannare än vad som 

framgår i detta arbete, exempelvis avseende dielektriska egenskaper vid åldring samt 

partikelemission. 
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15.1. Ekonomiska aspekter 
Inköpspriset för en produktionstransformator kan variera från ett fåtal miljoner upp till många tiotals 

miljoner SEK beroende på bland annat överförda effekter, spänningsnivåer och antal lindningar. 

Priset är dessutom kraftigt beroende av enhetens kvalitet, eller robusthet. Denna kan vara svår att 

definiera och validera varför det kan vara svårt för beställare att motivera inköp av en dyrare 

transformator, trots att en dyrare enhet kan vara ekonomiskt fördelaktig i det långa loppet. 

De rekommenderade avstegen är tänkta att förbättra kravspecifikationen så att denna beskriver en 

robust transformator. Avstegen kan leda till ett ökat inköpspris, förväntningen är dock att 

kostnaderna ska minska i det långa loppet genom minskat driftbortfall, billigare underhållsåtgärder 

och en längre tid i drift. 

I möjlig mån har bedömningar gjorts för de rekommenderade avstegens rimlighet med avseende på 

merkostnad. Med undantag för framtagning av kvalitetsindex och ökning av förlustvärdering anses 

vart avsteg ha liten inverkan på transformatorns totala inköpspris. Därmed anses de 

rekommenderade avstegen vara ekonomiskt försvarbara, vart och ett för sig. Hur inköpspriset 

påverkas om samtliga avsteg anammas går inte att avgöra med önskvärd precision utan offert från 

tillverkare. 

Användning av kvalitetsindex enligt Cigré anses vara kostsamt då en sådan bedömning tar mycket tid 

och resurser i anspråk. Förlustvärderingen som föreslås i detta arbete, 11 000 €/kW för 

tomgångsförluster, kan innebära en markant ökning av inköpspriset om beställaren utgår från en låg 

nivå. Enligt denna rapport bör kortslutningsprov endast genomföras om särskild anledning föreligger. 

Det bör dock nämnas att ett kortslutningsprov av enheter större än ungefär 40 MVA innebär mycket 

stora merkostnader. 

15.2. Känslighetsanalys 
Osäkerheter finns i resultat och tolkning av de statistiska rapporter som presenteras i detta arbete. 

Flera av rapporterna baseras på bedömningar utförda av ett flertal elnätsägare runt om i världen. 

Bedömningsgrunderna som bifogades frågeformuläret är inte tillräckligt väldefinierade för att 

säkerställa en homogen bedömning. Rapporterna innehåller inte tillräcklig med 

bakgrundsinformation, exempelvis om enheterna var kortslutningstestade, för att slutsatser ska 

kunna dras med säkerhet. Vidare kan rapporternas signifikans för svenska förhållanden ifrågasättas. 

Statistiken är insamlad i ett stort antal länder, bland annat länder där jordbävningar och mycket höga 

utomhustemperaturer förekommer. 

Underlag för flertalet presenterade resultat härstammar från ett begränsat antal källor, 

huvudsakligen expertis inom ABB och SWECO, vilket eventuellt kan leda till vinklad och smal 

information. I egenskap av tillverkare är dock kompetensen stor och bred vid ABB och antalet 

personer som deltagit i diskussioner är tillräckligt stort för att ge förda resonemang trovärdighet. 

Givet de många processer och händelser, och deras avancerade inbördes förhållanden, som påverkar 

transformatorers livstid och felfrekvens är det svårt att kvantifiera de rekommenderade åtgärdernas 

genomslag. 
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15.3. Avgränsningar 

15.3.1. Genomföringar, lindningskopplare och kringutrustning 

Enligt överenskommelse med Vattenfall vattenkraft avgränsades arbetet att endast beröra de inre 

delarna av en transformator. Vidare behandlar arbetet inte lindningskopplare då dessa sällan nyttjas i 

produktionstransformatorer för vattenkraft. Statistiken indikerar tydligt att genomföringar och 

lindningskopplare är vanligt förekommande orsaker till fel. Med avseende på robustheten bör även 

standarder för genomföringar och lindningskopplare, om sådana används, analyseras. 

15.3.2. Isolationstyp 

Ur brandsäkerhetssynpunkt är syntetisk ester ett bra alternativ till mineralolja. Vattenfall vattenkraft 

undersöker för närvarande möjligheterna att utöka användandet av syntetisk ester i transformatorer. 

Därför bör även användning av syntetiska estrar undersökas med avseende på robusthet.  

15.3.3. Underhålls- och driftaspekter 

Fokus för detta arbete har legat på åtgärder för robusthet under tiden innan idrifttagning. Underhålls 

och -driftaspekter har inte analyserats med noggrannhet. Det är dock tydligt att en transformator 

med en robust konstruktion kan drabbas av hög felfrekvens och förkortad livstid om underhåll och 

drift inte utförs på föreskrivet sätt. Följande insikter har erhållits under arbetets gång: 

Otät tank 

Felaktigt underhåll kan innebära att läckor i transformatortanken varken åtgärdas eller förebyggs. 

Läckor innebär att fukt, partiklar och syre kan ta sig in i transformatorkonstruktionen och orsaka 

elektriska överslag, ökade hot spottemperaturer och accelerera isolationens åldringstakt. 

Drift över märkeffekt 

Vid drift över märkeffekt riskerar temperaturer inom transformatorn att stiga över tillåtna gränser. 

Vid höga temperaturer åldras isolationen snabbare och risken för gasutveckling ökar.  

Intermittent drift 

Effekter vid intermittent drift har inte undersökts ingående i detta arbete. De nedan beskrivna 

processerna antyder dock att intermittent drift ger högre felfrekvens och kortare livstid. 

Lösligheten av gaser i mineraloljan är avhängig av temperatur. Omväxlande temperatur, som bland 

annat orsakas av intermittent drift, leder till att gas om vartannat löses och frigörs i oljan. Oljan 

cirkulerar vilket medför att gas kan transporteras till enhetens olika delar, exempelvis till lindningar, 

och bland annat orsaka glimning. 

Temperaturvariationer orsakar rörelse i metallkomponenter vilket i tur kan orsaka läckor och påverka 

inspänningar. 
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Bilaga 1 – Transformatorns grundläggande principer 
I figur B1.1 presenteras en principskiss av en transformator med två lindningar.  

 

Figur B1.1 - Principskiss av transformator med två lindningar 

Med hjälp av Amperes och Faradays lagar kan dess funktion beskrivas. Amperes lag säger att den 

tangentiella komponenten av den elektromagnetiska fältstyrkan integrerad längs en sluten sträcka är 

lika med summan av strömmarna som är inneslutna av sträckan, alltså 

 
                

  (B1.1) 

 

där H är den elektromagnetiska fältstyrkan, l är längden på den slutna loopen och Ienclosed är 

strömmen som passerar genom loopen. Givet att Hc är konstant längs sträckan lc ges 

                
 

(B1.2) 

eftersom strömmen I1 är passerar genom loopen N1 gånger och strömmen I2 passerar N2 gånger. 

Givet en konstant permeabilitet i kärnan, µc, kommer den elektromagnetiska flödestätheten i kärnan, 

Bc, att vara konstant och ges av 

              Wb/m2 
 

   (B1.3). 

Det magnetiska flödet i kärnan, φc ges av 

             Wb    (B1.4) 
Där Ac är kärnans tvärsnittsarea. 

Genom att använda ekvationerna (B1.3) och (B1.4) i (B1.2) erhålls 

 
          

    

  
  

  
    

    
   (B1.5). 

Genom att definiera reluktans, Rc, som 

    
  

    
  

      (B1.6) 



 
kan (B1.5) skrivas som 

               
 

(B1.7). 

För en ideal transformator är kärnans permeabilitet, µc, oändlig vilket innebär att reluktansen går 

mot noll och  

          
 

(B1.8) 

eller 

   
  

  
   

 

(B1.9). 

Ekvation (B1.9) beskriver hur strömmarna i de två sammanlänkade kretsarna förhåller sig till 

varandra beroende på hur många varv respektive lindning består av. 

Faradays lag säger att spänningen som induceras över en lindning med N stycken varv, av ett 

varierande magnetiskt flöde är 

      
     

  
 

 

(B1.10) 

där e(t) är den inducerade spänningen, och φ det magnetiska flödet. Under förutsättning att flödet 

har stationär sinusform samt att vinkelfrekvensen ω är konstant kan spänningen e(t) och flödet φ(t) 

skrivas på visarform som E och Φ, 

       Φ 
 

(B1.11). 

För en ideal transformator behålls hela det magnetiska flödet inom kärnan som sammanbinder 

kretsarna. Enligt Faradays lag kan då spänningarna i figur B1.1 beskrivas som 

         Φ  
 

(B1.12) 

         Φ  
 

(B1.13). 

Genom att dividera (B1.12) med (B1.13) erhålls 

  

  
 

  

  
 

(B1.14) 

eller 

   
  

  
   

 

(B1.15). 

Ekvation (B1.15) beskriver hur spänningarna i de två sammanlänkade kretsarna förhåller sig till 

varandra beroende på hur många varv respektive lindning består av. 1  

                                                             
1 Glover, Duncan J, Mulukutla S Sarma, och Thomas J Overbye. Power System Analysis and Design. 5. Stamford: 
Cengage Learning, 2012. 



Bilaga 2 – Förluster 
1. Hysteresförluster i kärnan, 

2. Förlustar orsakade av virvelströmmar i kärnan, 

3. Dielektriska förluster, 

4. Resistiva förluster i lindningar, 

5. Ökade resistiva förluster orsakade av virvelströmmar i ledare, 

6. Förluster orsakade av virvelströmmar i övriga ledande delar. 

Punkter 1, 2 och 3 tillhör tomgångsförluster varav 1 och 2 är signifikanta. Punkter 4, 5 och 6 hör till 

belastningsförluster varav 4 står för huvuddelen. Tomgångsförluster i kärnan innebär att en svag 

ström går i minst en av lindningarna, detta innebär att resistiva förluster även förekommer vid 

tomgång. 

Hysteresförluster i kärnan 
Ferromagnetiska material karaktäriseras av en relativt hög permeabilitet. Detta innebär att en 

relativt låg MMK krävs för att alstra ett starkt magnetfält i materialet, vilket för en transformator 

innebär en stark koppling mellan lindningarna. 

I det ferromagnetiska materialet finns små regioner där magnetiseringen är homogen. Detta innebär 

att det magnetiska momentet för samtliga atomer inom området är orienterat i samma riktning, 

regionen kan därmed liknas med en magnet. I naturligt utförande är regionernas magnetiska 

moment riktade slumpartat vilket innebär att materialets totala magnetfält i princip är lika med noll.  

När ett externt magnetfält placeras över materialet ordnar sig regionerna efter detta så att 

materialets egna, totala, magnetfält får en magnitud och en riktning. Omordningen av regionerna 

kostar energi. När det externa fältet tas bort eller sänks återgår inte samtliga regioner till det 

naturliga slumpartade mönstret, den kvarvarande totala magnetiska laddningen som återstår i 

materialet kallas remanens. 

Beroende på detta fenomen är permeabiliteten i ett ferromagnetiskt material inte enbart beroende 

av momentana förutsättningar, den är även beroende av vilka fält materialet blivit utsatt för tidigare. 

Detta beroende kallas för hysteres. Förlusterna som hysteres orsakar härstammar från att kärnan 

magnetiseras och avmagnetiseras med en viss fördröjning jämfört med den magnetiserande 

strömmen. Därmed blir fältet svagare än det skulle blivit om magnetiseringen skett momentant. I 

Figur  visas relationerna mellan den magnetiserande fältstyrkan, H, och den resulterande 

flödestätheten, B. Storleken på arean innanför kurvan i Figur  representerar förlusterna.1 

                                                           
1
 ABB. Transformer Handbook. 3rd ed. Zurich: ABB; 2010. 



 

Figur B2.1 - Förhållande mellan magnetisk fältstyrka och flödestäthet, storleken på arean innanför kurvan representerar 
förlusterna. 

Beskrivning av Figur B2.1: Vid punkt a (origo) finns inget pålagt magnetiskt fält och kärnan är oladdad 

(ingen remanens). Genom att driva en ström genom primärspolen induceras ett magnetiskt fält i 

kärnan med en fältstyrka som är proportionellt beroende av strömmen. Inledningsvis ändras 

flödestätheten i kärnan proportionellt mot fältstyrkan. Ju högre flödestätheten i kärnan blir desto 

lägre blir permeabiliteten vilket innebär att flödestäthetens beroende av fältstyrkan avtar. I punkten 

b har fältstyrkan nått ett maximum och börjar avta. Remanens i kärnan innebär att flödestätheten i 

kärnan kvarstannar trots att fältstyrkan avlägsnas, därmed introduceras en ”tröghet” i systemet och 

kurvan återgår inte mot origo. Vid punkten c är den pålagda fältstyrkan noll men på grund av 

trögheten finns fortfarande ett fält i kärnan. Vid punkten d har ett fält av motsatt riktning inducerats i 

kärnan genom att strömmen i primärspolen ändrat riktning, flödestätheten har sjunkit till noll. I 

punkt e ändrar strömmen i primärspolen åter riktning och såväl fältstyrka som flödestäthet når 

därmed sina respektive minimum. Mellan punkterna e och b återupprepas stegen från b till e med 

skillnaden att flödestäthetens och fältstyrkans riktningar omvänds.1 

Hystereskurvans utseende varierar mellan olika material. Med avseende på förluster bör ett material 

med smal hystereskurva väljas. Denna typ av förluster står normalt för ungefär 50 % av 

tomgångsförlusterna.2 

Förluster orsakade av virvelströmmar i kärnan 
Det varierande magnetfält som upprättas i kärnan ger upphov till virvelströmmar i densamma. 

Effekten som utvecklas till följd av virvelströmmar är proportionella mot kärnans resistans och mot 

strömmen i kvadrat. Virvelströmmarnas storlek är beroende av kärnans resistans, frekvens och 

magnetisk fältstyrka. Normalt tillskrivs ungefär 50 % av tomgångsförlusterna detta fenomen. 

                                                           
2
 Devki Energy Consultancy Pvt. Ltd. Best Practice Manual, Transformers; 2006. 



Dielektriska förluster 
De dielektriska förlusterna utvecklas i isolationssystemet mellan två elektriska ledare vid olika 

potential. Trots en hög elektrisk hållfasthet i isolationssystemet kan en liten så kallad läckström ledas 

genom materialet. Givet isolationens höga resistans blir strömmen och den utvecklade effekten liten. 

Ytterligare en förlust uppstår när det växlande elektriska fältet mellan ledarna tvingar dipoler i 

isolationssystemet att rotera, dvs. polarisering av materialet.2 

Resistiva förluster i lindningar 
Resistiva förluster utvecklas när en ström går genom en ledare med en nollskilld resistans. 

Förlusterna benämns ofta som I2R- eller kopparförluster. De är proportionella mot kvadraten på 

strömmens RMS-värde och mot ledarens resistans. Resistansen är i sin tur beroende av ledarens 

resistivitet, längd och tvärsnittsarea. 

Ledarens resistivitet är vidare temperaturberoende vilket innebär att de resistiva förlusterna är 

avhängiga av lastvolym och kylning. Övertoner i strömmen bidrar till ett ökat RMS-värde och därmed 

ökade resistiva förluster.2 

Ökade resistiva förluster orsakade av virvelströmmar i ledare 
Inom en ledare som matas med växelström induceras tangentiella magnetfält. Magnetfälten ger 

upphov till virvelströmmar som medför att den totala strömmen ansamlas i ledarens periferi. 

Ledararean minskar därmed jämfört med om likström hade använts vilket innebär att förlusterna 

ökar. Denna effekt kallas för ”skin effect”. 

En ledare som placeras i en transformator utsätts även för magnetiska flöden från närliggande 

ledare. Även dessa flöden ger upphov till strömmar som kan orsaka höga lokala strömtätheter och 

ytterligare förluster. Denna effekt kallas för ”proximity effect”. 

Magnetiska flöden som läcker från kärnan och därmed endast passerar genom ett av kärnans ben 

kan inducera strömmar i transformatortanken och konstruktionens övriga delar.2 

Förluster orsakade av virvelströmmar i övriga ledande delar 
Läckflöden kan enligt Faradays lag inducera en spänning i komponenter i transformatorns 

konstruktion. Om dessa komponenter är ledande kommer en virvelström att induceras.  

Normalt sett orsakar virvelströmmar som induceras i ledare och övriga ledande delar 10 % av 

belastningsförlusterna.2 

      



Bilaga 3 – Krafter 

Elektromagnetiska krafter 
Strömförande ledare som befinner sig magnetfält utsätts för en kraft enligt 

        
 

(B3.1) 

där F står för kraft, L är ledarens längd, I är ström och B är magnetisk flödestäthet.  

Magnetiska flöden förekommer huvudsakligen inom transformatorns kärna. Magnetfält förekommer 

dock utanför kärnan i form av läckflöden. Enligt ekvation B3.1 påverkas strömförande ledare som 

befinner sig i detta fält av krafter. I Figur  B3.1 åskådliggörs läckflöden samt resulterande kraft på en 

konfiguration med två lindningar kring ett ben. 

 

Figur B3.1 – Läckflöde och krafter på lindningar kring ben i transformator.
1
 

Styrkan på det magnetiska läckflödet är proportionellt beroende av strömmen. Kraften på en ledare 

blir därmed beroende på strömmen i kvadrat. Under drift utsätts ledare kontinuerligt för krafter. Vid 

kortslutningar kan strömmen i lindningarna bli upp till 20 gånger större än vid normal drift vilket 

innebär att krafterna på ledarna blir uppemot 400 gånger större. Vid kortslutning i ett växelströmsnät 

erhålls normalt en oscillerande och avtagande ström vilket innebär att lindningarna utsätts för 

krafter i pulser, likt hammarslag. Se figur B3.2.2 

                                                           
1
 Sjöberg D, Kranenberg J, Virtanen E, Fogelberg T. Användarmöte om transformatorer på Arlanda, anordnat av 

ABB. 2013 Feb 07. Muntlig. 
2
 Kulkami SV, Khaparde SA. Transformer Engineering: Design and Practice. New York: CRC press; 2004. 



 

Figur B3.2 - Typiskt utseende på kortslutningsström och den resulterande kraften.
2
 

Radiella krafter 

Läckflödets axiella komponent ger upphov till en kraft på lindningen i radiell riktning. Den inre 

lindningen, som huvudsakligen befinner sig i ett fält som genereras av den yttre lindningen, utsätts 

för en kraft riktad inåt mot lindningens centrum. Den yttre lindningen utsätts i princip endast av det 

egenproducerade läckflödet och påverkas således av en kraft i riktning utåt från lindningens centrum. 

Kraften på den yttre lindningen är störst för varv närmast centrum, dvs. närmast spalten mellan 

lindningarna, och avtar till noll för lindningens yttersta varv. 

Kraften på den inre lindningen får den att pressas samman, eller krossas, medan krafter på den yttre 

lindningen får materialet att töjas. De radiella krafterna kan få lindningarna att förvridas, s.k. 

spiraling; kollapsa, s.k. buckling samt töjas. Se figur B3.3.2 

 

Figur B3.3 - Vridning (till vänster) och kollaps (till höger) av lindningar orsakade av radiella krafter.
1
 



Axiella krafter 

Läckflödets radiella komponent ger upphov till en kraft på lindningarna i axiell riktning. Läckflödet är 

orienterat så att såväl inre som yttre lindningar påverkas av en komprimerande kraft, där ändarna 

pressas mot lindningens medelhöjd. Kraften är störst vid lindningarnas ändar.  

En lindning har fjädrande egenskaper. Efter en sammanpressning fjädrar lindningarna tillbaka vilket 

kan innebära stora påfrestningar på ändisolationen. Det är viktigt att lindningarnas egenfrekvens inte 

överensstämmer med nätets frekvens eller multiplar av densamma. Egenfrekvensen kan justeras via 

inspänning och måste beräknas. 

De axiella krafterna kan orsaka: 

 Stjälpning av ledare. 

 s.k. telescoping, vilket innebär att ledare träs utanpå varandra. 

 Böjning av ledare mellan klackar. 

 Kollaps av ändisolation.2 

Se figur B3.4 och figur B3.5. 

 

Figur B3.4 - Stjälpning av ledare (till vänster) 
3
 och böjning av ledare mellan klackar (till höger) orsakade av axiella 

krafter.
2
 

   

Figur B3.5 - Telescoping (till vänster) och kollaps av ändisolation (till höger) orsakade av axiella krafter.
1
 

                                                           
3
 ABB. Transformer Handbook. 3rd ed. Zurich: ABB; 2010. 



Bilaga 4 – Kompletterande statistik 

Assessment of transformer reliability1 

 

Figur B4.1 - T.V. Uppdelning efter typ av 112 undersökta fel. T.H. Uppdelning efter drabbad komponent 

 

 

Figur B4.2 - Uppdelning efter bakomliggande orsak. 

                                                           
1
 S T, Vahidi F, Gebauer J, Kruger M, Muller P. Assessment of transformer reliability. In XVII International 

Symposium on High Voltage Engineering; 2011; Hannover. 



Transformer reliability survey: interim report2 

 

Figur B4.3 - Uppdelning efter drabbad komponent. T.V. produktionstransformatorer, T.H. distributionstransformatorer. 

An international survey on failures in large power transformers in 

service3 

 

Figur B4.4 - Uppdelning efter drabbad komponent, typ av fel samt bakomliggande orsak. 

                                                           
2
 Cigré WG A2.37. Transformer Reliability Survey: Interim Report. ; 2012. Report No.: 261. 

3
 Cigre WG 05. An International Survey on Failures in Large Power Transformers in Service. ; 1983. 



Failures in power system transformers and appropriate monitoring 

techniques4 

 

Figur B4.5 - Uppdelning efter typ av fel/drabbad komponent 

Där TC står för Tap Changer (lindningsomkopplare), SC för Short Circuit (kortslutning) och Lt/Sw för 

Lightning/Switching (blixtnedslag/brytare). 

 

                                                           
4
 Minhas MS, Reynders JP, de Klerk PJ. Failures in Power System Transformers and Appropriate Monitoring 

Techniques. In High Voltage Engineering Symposium; 1999. 



Bilaga 5 - Beräkning av hot spotfaktor enligt IEC1 
Enligt standarden ska hot spottemperaturen för en transformator verifieras enligt figur B5.1. 

Oljetemperaturen mäts ovan respektive under den aktuella lindningen, oljetemperaturen inom 

lindningen antas stiga linjärt med lindningens höjd. Mellan oljan och lindningsledaren, över den fasta 

isoleringen, finns en temperaturgradient vid drift. Temperaturen i lindningen antas vara en faktor g 

större än oljetemperaturen. Hot spottemperaturen erhålls genom att multiplicera temperaturen vid 

lindningens topp med faktorn g samt en så kallad hot spotfaktor H. 

 

Figur B5.1 - Bestämning av temperaturstegring för hot spot i lindning. 

Vätska till lindningsfaktor, g 
Faktorn g beräknas utifrån skillnaden mellan oljans medeltemperatur och lindningens 

medeltemperatur direkt efter ett temperaturstegringstest. Oljans medeltemperatur ges av 

medelvärdet mellan den uppmätta topp- och bottenoljetemperaturen. Lindningens 

medeltemperatur beräknas enligt 

   
  
  
(    )    

  (B5.1) 

                                                           
1
 IEC. Standard 60076-2: Power Transformers part 2, Temperature Rise For Liquid-Immersed Power 

Transformers. ; 2011. 



där θ1 är lindningens medeltemperatur innan temperaturstegringstestet och θ2 är lindningens 

medeltemperatur efter detsamma. R1 och R2 är uppmätta lindningsresistanser innan respektive efter 

temperaturstegringstestet och k är en materialberoende variabel. K antar värdet 235 för koppar 

respektive 225 för aluminium. 

En referensmätning av R1 och θ1 genomförs innan testet när samtliga delar av transformatorn har 

omgivningstemperatur. θ1 erhålls genom att beräkna medelvärdet av topp- och 

bottenoljetemperatur. Vid slutet av temperaturstegringstestet, när jämvikt råder mellan 

transformatorns delar, genomförs en mätning av R2 vilket möjliggör beräkning av θ2. 

Host spotfaktor, H 
Host spotfaktorn H beskrivs av  

      
 

(B5.2) 

där Q är representerar värmeutveckling till följd av förluster och S representerar kylning. 

H kan enligt IEC 60076-7 bestämmas via direkt mätning eller via beräkning. Vid beräkning av Q och S 

ska bland annat vätskeflöde, värmeöverföring, förluster, isolationstjocklek etc. För enheter med 

märkeffekt mellan 20 och 150 MVA tillåts Q väljas ur figur B5.2Figur  och S väljs utifrån figur 

B5.3Figur . 

 

Figur B5.2 - Q som funktion av effekt och höjd på ledare. 



 

Figur B5.3 - Olika lindningsutformningar som påverkar S 

Exempel a) representerar ett referensfall där S antas vara lika med ett. 

Exempel b) representerar en konstruktion där den högsta styrkärmen fattas, S ≈ 1,1. 

Exempel c) representerar en konstruktion där utrymmet ovanför lindningens övre varv är inte 

tillräckligt stort för att kylmediet ska kunna flöda ordentligt, S ≈ 1,1. 

Exempel d) representerar en kombination av b) och c), utrymmet ovanför lindningens översta varv är 

för litet och den högsta styrskärmen saknas, S ≈ 1,2. 



Bilaga 6 – Kvalitetsindex och räkneexempel 
Med intervaller på tre till fyra år tar beställaren fram ett kvalitetsindex för olika tillverkare. De 

tillverkare som erhåller högst kvalitetsindex väljs ut som beställarens potentiella 

transformatorleverantörer. Kvalitetsindex används vidare vid utvärdering av anbud.  

I figur B6.1Figur  framgår ett räkneexempel där anbud från fyra olika tillverkare, xxxx, yyyy, wwww 

och zzzz utvärderas. Beställaren poängsätter tillverkarna på var värderingspunkt enligt en skala från 

ett till fem där fem är bästa betyg. Utgångspunkten är att en tillverkare kan få maximalt fem poäng 

när samtliga delpoäng summerats varför varje poäng behöver viktas. I detta exempel använder 

beställaren värderingsgrunderna anbudssumma, kvalitetsindex samt leveranstid. Anbudssumman 

viktas med  

50 %, kvalitetsindex med 40 % och leveranstiden med 10 % vilket innebär en maximal poäng på 2,5 

respektive 2,0 och 0,5. Beställaren väljer själv värderingsgrunder och vikter. 

Kvalitetsindex består av tio kategorier och viktas med 40 %, utan inbördes viktning viktas alltså 

poängen i var kategori med             . Figur  redovisas resultatet av denna viktning på 

raderna kallade ”vikt”. 

För att gynna transformatorer med lång livstid och låg risk för fel kan kategorierna inom 

kvalitetsindex viktas ytterligare enligt Figur . På raderna kallade ”viktning” i Figur  framgår resultatet 

efter samtliga viktningar. Summan av viktningsfaktorerna bör vara ungefär lika med antalet 

kategorier, i detta fall 10. 

Delsumman för var värderingsgrund utgörs av summan av de viktade poängerna. Tillverkarens 

resultat ges av summan av dessa delsummor. Den tillverkaren som erhållit högst resultat är 

beställarens val av leverantör, i detta fall vann xxxx upphandlingen med totalsumman 4,55. 

  

 

 



 

Figur B6.1 - Värderingsschema vid upphandling
1
 

 

                                                             
1 Sjöberg D, Kranenberg J, Virtanen E, Fogelberg T. Användarmöte om transformatorer på Arlanda, anordnat av 
ABB. 2013 Feb 07. Muntlig. 



 

Bilaga 7 – Rekommenderade designregler samt tabell för 

utvärdering av dynamisk kortslutningshållfasthet 

Rekommenderade värden för krafter och spänningar1 

 

                                                           
1
 IEC. Standard 60076-5: Power Transformers part 5, Ability to Withstand Short Circuit. 2006.. 



 

Tabell för verifiering av dynamisk kortslutningshållfasthet 

 

Figur B7.1 - Tabell för verifiering av dynamisk kortslutningshållfasthet.
1
 


