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Abstract

Condition Monitoring of Power Transformers with
three Transformer Fundamental Quantities (TFQ)

Kerstin Lindström

A major transformer failure is important to avoid both economically 
and for the reliability of the power supply. Much can be won if 
potential failures are detected in an early stage and preventive 
measures can be taken. Condition monitoring is a process and 
technique that focus on significant parameters with the potential to 
indicate a failure under development. 
 
Opportunities, benefits and possible drawbacks of using the method 
with transformer fundamental quantities, TFQ, has been studied in 
this thesis. Focus is on three basic transformer fundamental 
quantities monitored; turn ratio, short-circuit impedance and power 
loss. TFQ has been compared to conventional methods used today by 
Vattenfall for condition monitoring of power transformers. 
 
The business case possibilities for Vattenfall to use TFQ as input 
for transformer diagnostics compared to conventional methods used 
today has been estimated. The result is that condition monitoring 
based on DGA (dissolved gas analysis), is more suited for Vattenfall 
in the current situation. TFQ is more on a conceptual level than a 
ready product. 
 
The thesis has been carried out at Vattenfall Research and 
Development, division of Power Technology, in Solna.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Ett transformatorhaveri är väldigt kostsamt och är viktigt att undvika både ekonomiskt 

och för pålitligheten av elförsörjning. För att undvika transformatorfel är det viktigt att 

upptäcka potentiella fel i ett tidigt stadie så att förebyggande åtgärder kan sättas in. 

Tillståndsövervakning är en process och teknik som används för detta. 

Tillståndsövervakning övervakar normalt parametrar av tillstånd för att upptäcka 

förändringar som kan indikera att ett fel håller på att utvecklas.  

 

Metoden med fundamentala transformatorkvantiteter, TFQ, som tillståndsövervakning 

för krafttransformatorer har i det här examensarbetet studerats. De fundamentala 

tranformatorkvantiteter som vald metod övervakar är omsättningstal, 

kortslutningsimpedans och effektförlust. Målet med det här examensarbetet var att 

undersöka möjligheter, fördelar och eventuella nackdelar med att använda TFQ för 

tillståndsövervakning av krafttransformatorer. Möjligheterna med den här metoden har 

även jämförts med metoder för diagnostisering och tillståndsövervakning som används 

av Vattenfall idag.  

 

Målet var även att grovt uppskatta affärnyttan för användande av metoden med 

fundamentala transformatorkvantiteter i jämförelse med konventionella 

diagnostiseringsmetoder. Resultatet av affärsnyttan visade på att tillståndsövervakning 

som bygger på DGA, dissolved gas analysis, är mer lämpat för Vattenfall i dagsläget. 

Att TFQ är på en mer konceptuell nivå än en färdig produkt bidrar också till att 

metoden i dagsläget inte är lämplig för Vattenfall.  

 

Examensarbetet har utförts på Vattenfalls kontor i Solna hos Vattenfall Research and 

Development på avdelningen Power Technology.   
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Ordlista 
 

bushing     genomförare 

CBM – condition based maintenance tillståndsbaserat underhåll 

CM – condition monitoring  tillståndsövervakning 

DGA – dissolved gas analysis  gas-i-olja 

failure mode    feltyp  

failure rate     felfrekvens  

FMEA – failure mode effects analysis  feleffektsanalys 

FRA – frequency response analysis  frekvensresponsanalys 

HI – health index    hälsoindex 

online monitoring     automatiserad tillståndsövervakning  

PD – partial discharge  partiell urladdning 

power loss    effektförlust 

RCM – reliability centred maintenance driftsäkerhetsbaserat underhåll  

short-circuit impedance   kortslutningsimpedans 

tap changer    lindningskopplare 

TFQ  - transformer fundamental quantities  fundamentala tranformatorkvantiteter 

turn ratio    omsättningstal   



6 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vattenfall har ett stort antal krafttransformatorer och ett transformatorhaveri är väldigt 

kostsamt och är viktigt att undvika både ur en ekonomisk synvinkel samt för 

pålitligheten av elförsörjning. För att undvika transformatorfel är det viktigt att 

upptäcka potentiella fel i ett tidigt stadie så att förebyggande åtgärder kan sättas in. 

Tillståndsövervakning är en process och teknik som används för detta. 

Tillståndsövervakning övervakar normalt paramatrar av tillstånd för att upptäcka 

förändringar som kan indikera att ett fel håller på att utvecklas.  

 

ABB håller på att utveckla en produkt för tillståndsövervakning av fundamentala 

transformatorkvantiteter, TFQ (transformer fundamental quantities), omsättningstal, 

kortslutningsimpedans och effektförlust vid namn Transformer Explorer. Det är 

metoden bakom denna som det här examensarbetet har fokuserat på att studera och 

utvärdera. Examensarbetet har till viss del varit ett samarbete mellan Vattenfall och 

ABB som har haft varsin examensjobbare parallellt. Det råder dock en leverantör-

kundrelation som begränsar Vattenfalls insyn i implementering av 

tillståndskontrollmetodiken. Det här arbetet tar upp metoder för tillståndsövervakning 

och styrning för tillståndskontroll.  

 

Implementering av TFQ skulle innebära en ny metod och ett nytt koncept för 

Vattenfalls process med transformatorövervakning och -underhåll och är därför av 

intresse att utvärdera för att ta reda på om det kan möta Vatenfalls behov.  

1.2 Mål  
Målet med det här examensarbetet är att undersöka möjligheter, fördelar och 

eventuella nackdelar med att använda fundamentala transformatorkvantiteter, TFQ, så 

som omsättningstal, kortslutningsimpedans och effektförlust för tillståndsövervakning 

av krafttransformatorer. Möjligheterna med den här metoden ska även jämföras med 

metoder för diagnostisering och tillståndsövervakning som används av Vattenfall idag. 

Målet är även att grovt uppskatta affärnyttan för användande av metoden med 

fundamentala transformatorkvantiteter i jämförelse med konventionella 

diagnostiseringsmetoder.  

1.3 Elnätsverksamhetens förutsättningar 

Elnätsverksamheten är ett så kallat naturligt monopol inom respektive 

koncessionsområde och reglerad i lagar och föreskrifter samt underställd 

Elmarknadsmyndighetens granskning av bland annat eltariffer och tillförlitligheten för 

elleveransen till kunderna. Det finns flera olika intressenter till elnätsverksamheten 

som alla har kritiska synpunkter på verksamheten. Det är därför viktigt för Vattenfall 

Eldistribution att kunna övertyga dessa om att verksamheten bedrivs enligt bästa 

praxis samtidigt som företaget är lönsamt.  
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1.4 Styrning för att optimera anläggningsskötseln 
Vattenfall Eldistributions anläggningsskötsel utgår från omvärldskrav och 

affärsförutsättningar. De planeras, genomförs och följs upp för att säkerställa att 

verksamheten bedrivs kostnadseffektivt över anläggningarnas hela livslängd. 

 

Tredjepartscertifiering av företagets styrsystem för kvalitet, miljö, säkerhet och 

anläggningsskötsel är ett sätt att tydligt och öppet visa intressenterna att man har ett 

systematisk arbetssätt för att säkerställa att elnätsverksamheten når sina affärsmål med 

hänsyn till förutsättningar och villkor.  

 

” PAS55 Asset management har fokus på att säkerställa de fysiska anläggningarnas 

avsedda funktion genom medveten riskhantering och helhetssyn på samspelet mellan 

tekniska lösningar, medarbetarnas kompetens och verksamhetens organisation. ”  [1] 

Ett system för asset management är i första hand uppbyggt för att stötta leveransen av 

en organisations strategiska plan för att möta förväntningar från olika intressenter. 

Figur 1.1 visar att den strategiska planen är startpunkten för asset management-policy, 

strategi, mål och planer. Dessa i sin tur styr organisationens livscykelaktiviteter på 

tillgångarna för att säkerställa en optimal kombination av åtgärder för att nå ställda 

mål med beaktande av alla förutsättningar och randvillkor. En grundbult inom 

systemet för asset management är övervakning, återkommande utvärdering och 

ständiga förbättringar. Asset management standarden tydliggör även betydelsen av 

externt givna förutsättningar genom lagar, föreskrifter, branschstandarder och övriga 

intressenter som har en direkt påverkan på hur organisationens strategiska plan kan 

och behöver formuleras. [1] 
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Figur 1.1.  PAS55 Överblick av ett asset management-system och dess relation till 

organisationens strategiska plan och intressenters förväntningar [1]. 

 

Lönsamheten över en anläggnings livslängd beror på intäkter och kostnader, och 

elnätverksamhetens förutsättningar är hela tiden föremål för diskussion. 

Energimarknadsinspektionen, EI, försöker genom olika modeller säkerställa att 

elnätsverksamheten ska vara kostnadseffektiv och ha hög tillförlitlighet. Det är viktigt 

att incitamentstrukturen är utformad så att elnätsföretagen agerar på ett för kunderna 

rationellt och gynnsamt sätt. En alltför detaljerad styrning riskerar att bli mindre 

kostnadseffektiv och leda till högre kostnad för kunderna i slutänden.  

 

Speciellt villkoren för intäkterna har diskuterats och diskuteras mycket. EI har nyligen 

infört nya regler om att 40 års avskrivningstid för transformatorer ska vara 

beräkningsgrunden för intäkten. Ett syfte är att man vill åstadkomma en föryngring av 

anläggningsparken genom att stimulera nya investeringar. Transformatorer har typiskt 

mycket lång livslängd, oftast längre än 40 år. Modellen med 40 år och en tioårig 

avtrappning för intäktsunderlaget innebär att elnätsföretaget saknar incitament att 

genom livslängdsförlängande anläggningsskötsel hålla igång transformatorer längre. 

Affärsnyttan med avancerade tillståndskontrollmetoder som skulle kunna vara 

effektiva för övervakning av äldre transformatorer minskar kraftigt och leder sannolikt 

till tidigare utbyten än vad som är motiverat av funktionssäkerhet. Investeringen i nya 

transformater är intäktsgrundande och förs därför direkt vidare till elnätskunderna. 

 

En annorlunda uppbyggd styrmodell skulle kunna ge elnätsföretagen incitament till att 

nyttja anläggningarna längre samtidigt som riskkostnaden för kunderna inte skulle 



9 

 

behöva öka. Det förutsätter dock incitament för en anpassad underhållsstrategi för 

anläggningsskötsel av åldrande anläggningar med stöd av avancerade 

kostnadseffektiva tillståndskontrollmetoder.  

1.5 Behovsstyrt förebyggande underhåll  
Ett transformatorhaveri kan bli kostsamt och få stora konsekvenser för elförsörjningen 

i ett distributionsområde. Avhjälpande underhåll när ett fel uppstått är därför inte en 

acceptabel underhållsstrategi utan Vattenfall Eldistribution bedriver ett aktivt 

förebyggande underhåll av eldistributionsnätet. Förebyggande underhåll kan vara 

antingen förutbestämt eller tillståndsbaserat. För många icke kritiska feltyper kan även 

avhjälpande underhåll vara kostnadseffektivt, trots att det tillåter ett fel att inträffa. En 

behovsanalys avgör vilket underhåll som är mest kostnadseffektivt för att nå 

verksamhetens mål. Se figur 1.2 för underhållsterminologi enligt svensk standard.  

 
 

Figur 1.2.  Underhållsterminologi enligt svensk standard [2]. 

 

För att undvika transformatorfel är det viktigt att upptäcka potentiella fel i ett tidigt 

stadium så att förebyggande åtgärder kan sättas in. Tillståndsövervakning är en 

process och teknik som används för att upptäcka förändringar som indikerar att ett fel 

håller på att utvecklas. 

 

En första förutsättning för ett framgångsrikt behovsstyrt underhåll med hjälp av 

tillståndskontroll är att intervallen mellan tillståndskontrollerna kan vara kortare än 

felutvecklingstiden från detekterbart fel till haveri. Den andra förutsättningen är att 

underhållet är organiserat för att hinna åtgärda detekterat fel innan det går till haveri. 
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Underhållsorganisation ska ha beredskap att genomföra åtgärder och ha tillgång till 

reservdelar inom erforderlig tid. 

1.6 Driftsäkerhetsbaserat underhåll, RCM  
Driftsäkerhetsbaserat underhåll, RCM (reliability centred maintenance) är en teknik 

som används för att utveckla och upprätthålla kostnadseffektiva underhållsplaner för 

att nå önskad kapacitet. Huvudmålet med RCM är att minimera underhållskostnaderna 

med bibehållande av önskade systemprestanda genom att fokusera på de viktigaste 

funktionerna i ett system och eliminera fel med dessa funktioner. RCM ska svara på 

en serie successiva frågor som syftar till att identifiera kostnadseffektiva 

underhållsåtgärder. [3] 

Frågorna som ska besvaras är; vilka är funktionerna och tillhörande 

funktionsprestanda för utrustningen under aktuella driftförhållanden? Vilka felsätt kan 

leda till att utrustningen misslyckas att fullfölja sin funktion? Vad är orsaken till 

respektive funktionsfel? Vad händer när funktionsfel inträffar och vilka blir 

konsekvenserna av felet? Vad kan göras för att förhindra respektive fel och vad ska 

göras om en passande förebyggande åtgärd inte kan hittas? [3] 

Enligt IEC standard 60300-3-11 är följande grundläggande steg listade. Definiera 

systemet och subsystemet samt gränser, definiera funktioner hos varje system och 

subsystem, identifiera funktionella signifikanta objekt (FSI), identifiera FSI 

funktionella felorsaker, förutspå effekter och sannolikhet för dessa fel, använd ett val 

logiskt träd för att katigorisera effekterna av FSI-fel, identifiera applicerbara och 

effektiva underhålls uppgifter som komprimerar det ursprungliga 

underhållsprogrammet, omdesigna utrustningen eller processen om ingen applicerbar 

uppgift kan identifieras, etablera ett dynamiskt underhållsprogram som resulterar från 

en rutinmässig och systematisk uppdatering av det initiala underhållsprogrammet och 

dess revision assisterad av övervakning, insamling och analys av in-service data. [4] 

Frågan för Vattenfall är huruvida TFQ är en potentiellt kostnadseffektiv 

tillståndkontrollmetod som har förutsättningar att integreras i Vattenfall Elnäts asset 

managementsystem. 

1.6.1 Feleffektsanalys, FMEA 

FMEA (Failure Modes Effects Analysis eller feleffektsanalys) är ett användbart 

verktyg vid RCM-analys. FMEA är ett sätt att evaluera potentiella feltyper samt deras 

effekter och orsaker på ett systematiskt och strukturerat sätt. Feltyper betyder på vilka 

sätt någonting kan haverera. Effektanalys hänvisar till att studera konsekvenserna av 

de här felen. Syftet med FMEA är att agera för att eliminera eller reducera fel, med 

start vid de mest högprioriterade felen. FMEA är inte på egen hand en problemlösare 

utan bör användas i kombination med andra metoder och verktyg. Analysen kan 

antingen göras kvantitativt eller kvalitativt. Grundläggande steg för utförande av 

FMEA kan vara: 
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 Att definiera systemet som ska analyseras. Komplett systemdefinition 

inkluderar definition av systemgränser, identifiering av interna och interface 

funktioner, förväntad prestanda och feldefinitioner.  

 Identifiera feltyper associerade till systemfel. För varje funktion, identifiera 

alla sätt fel kan inträffa. Detta är de potentiella feltyperna.  

 Identifiera potentiella effekter av feltyper. För varje feltyp, identifiera alla 

konsekvenser på systemet. Vad händer när ett fel uppstår?  

 Bestäm och ranka hur allvarlig varje effekt är. De mest kritiska bitarna av 

utrustningen som påverkar hela systemfunktionen måste identifieras och 

bestämmas.  

 För varje feltyp, bestäm alla bakomliggande orsaker.  

 För alla orsaker, identifiera olika detekteringsmetoder.  

 Identifiera rekommenderade åtgärder för varje orsak som kan reducera 

påverkan av varje fel [4] 

För en FMEA är det även önskvärt att avgöra hur kritisk varje feltyp är för 

transformatorn.  

2. Transformatorn 

Transformatorn huvudsakliga uppgift är att transformera spänning från en nivå till en 

annan. Transformatorn består av en aktiv del, isolering och diverse tillbehör. Till den 

aktiva delen räknas kärnan och lindningarna, det är där själva transformationen sker. 

Isoleringen består av solid och flytande isolering. Den solida isoleringen består utav 

cellulosa och finns runt lindningarna. Den flytande isoleringen består av 

transformatorolja och den verkar som både isolering och kylmedium för 

transformatorns aktiva del. Resterande tillbehör är genomförare, lindningskopplare, 

tank och kylsystem. Tanken har till uppgift att innesluta olja och skydda den aktiva 

delen av transformatorn och genomförarna fungerar som en strömväg genom 

tankväggen.  Lindningskopplaren har till uppgift att reglera spänningsnivån och 

bibehålla en jämn ström vilket görs genom att lägga till eller minska varv från 

transformatorns lindningar. Figur 2.1 visar transformatorns olika delar och 

komponenter och dess funktioner finns listande i tabell 2.1.  
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Figur 2.1. Transformatorn och dess komponenter [5]. 

 

Transformatorfel kan delas upp i elektriska, mekaniska och termiska fel. Orsaken till 

felen kan vara både interna och externa och de flesta interna felen sker i början eller i 

slutet av transformatorns livslängd och följer en så kallad ”badkarskurva”. Exempel på 

interna fel är isolationsförsämring, överhettning, fukt och partial discharge, medan 

kortslutning orsakad av oväder, överlast och blixtnedslag är exempel på externa fel.      

 

Lindningarna har till uppgift att leda strömmen och består vanligtvis av koppar. 

Lindningarna måste motstå dielektriska, termiska och mekaniska påfrestningar och 

felen som uppstår i lindningarna är till följd av dessa. Dielektriska fel uppstår i 

lindningarna på grund av nedbrytning av isolering mellan lindningsvarv. Mekaniska 

påfrestningar som kan skapa lindningsdeformationer kan ske vid kortslutning, 

blixtnedslag, förflyttning av transformatorn och vid andra elektriska störningar i nätet. 

Lindningarna omger transformatorns laminerade stålkärna som har till funktionen att 

bära det magnetiska fältet. Kärnan är laminerad för att reducera virvelströmmar då de 

resulterar i värmeutveckling och nedbrytning.  Fel i kärnan har direkt inverkan på 

lindningarna och påverkar även transformatoroljan. Isolationen mellan laminaten bryts 

ned till följd dåligt underhåll, gammal olja och korrosion. Tabell 2.1 visar 

transformatorns komponenter, dess funktion, feltyp och felorsak. [6] 
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Tabell 2.1. Transformatorns komponenter, dess funktion, feltyp och felorsak. [4] 

Komponent Komponentens 

funktion 

Feltyp Felorsak 

Solid isolering Isolering av 

lindningarna 

Kan ej 

tillhandahålla 

isolation 

Kortslutningsströmmar 

eller flytt av 

transformator 

Flytande isolering Isolera och kyla 

transformatorns aktiva 

del  

Kortslutning 

eller 

överhettning 

Dålig oljekvalitet 

Lindningar Leda ström Kortslutning Transienta 

överspänningar, flytt 

av transformator eller 

konstruktionsfel 

Tank Innesluta olja/skydda 

den aktiva delen av 

transformatorn 

Läckage Högt tryck pga 

gasbildning, åldring 

eller vårdslös 

hantering 

Genomförare Ansluta lindningar till 

arbetet 

Kortslutning Sabotage, smuts eller 

vatteninträngning 

Kärna Bära magnetfält Försämrad 

verkningsgrad 

DC-magnetisering 

Lindningskopplare Reglera 

spänningsnivån 

/bibehålla en jämn 

ström 

Kan ej byta 

spänningsnivå 

/kortslutning 

Slitage, partiklar i 

oljan 

 

Transformatorns livslängd är starkt kopplad till livslängden hos isoleringen och ca 

70% av transformatorfelen beror direkt, eller indirekt på isoleringen [7]. Den solida 

isoleringen runt lindningarna bestående av cellulosa undergår kemisk degradering 

under transformatorns åldrande. Kemisk degradering innebär att gammalt papper bryts 

ner till små bitar. Åldrande av en transformator består av flera faktorer, så som 

temperatur, luftfuktighet, lastpåslag och elkvalitet. Figur 2.2. visar hur åldrandet av 

olika transformatorkomponenter påverkas av yttre påfrestningar. Luftfuktighet är 

skadligt för transformatorn då det kan skapa rost som leder till läckage. Det kan också 

tränga in i isoleringslagret och öka fuktigheten. Om den permanenta fuktigheten blir 

för stor i isoleringen kan det leda till haveri [2]. Partiella urladdningar utvecklas till 

följd av svagheter i isoleringen och är skadlig för transformatorn. Partiella 

urladdningar kan detekteras genom direkta, elektriska, eller indirekta, icke-elektriska 

metoder.  
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Figur 2.2. Åldringsfaktorer och dess påverkan på transformatorns komponenter [2]. 

3. Konventionella metoder 

Det finns flertalet diagnostiseringsmetoder för att ta reda på transformatorns 

hälsotillstånd. DGA (disolved gas analysis) och PD-detektion (partial discharge 

detection) beskrivs översiktligt i följande avsnitt. Även två DGA-metoder för 

tillståndsövervakning beskrivs kortfattat. FRA (frequency response analysis), 

Buchholz relä, termografi och temperaturövervakning är exempel på andra 

diagnostiseringsmetoder. Tabell 3.1 visar vilka diagnostiseringsmetoder som 

övervakar respektive komponent hos transformatorn.  

Tabell 3.1. Transformatorns komponenter och tillhörande konventionell 

diagnostiseringsmetod [8]. 

Komponent Konventionell diagnostiseringsmetod 

Solid isolering DGA, PD, Fukt, Vibration, Buchholz 

relä 

Flytande isolering DGA 

Lindningar Termografi, Temperatur, DGA 

Tank Oljedetektering (Oil detection in oil pit) 

Genomförare PD, DGA 

Kärna FRA  

Lindningskopplare Termografi, Temperatur, DGA 

 



15 

 

3.1 DGA 
DGA, eller gas-i-olja, är en metod som i stor utsträckning används av Vattenfall, både 

det klassiska tillvägagångsättet där oljeprover tas och skickas till laboratorium för 

analys och DGA som tillståndsövervakning. DGA är ett diagnostiseringsverktyg för 

utvärdering av begynnande fel i oljebaserade transformatorer. När ett fel uppstår i 

transformatorn kommer tex isoleringen genomgå kemisk degradering vilket leder till 

produktion  av olika gaser som löses upp i oljan. Dessa gaser brukar hänvisas till som 

nyckelgaser (key gases) och beroende på deras koncentration kan man genom olika 

metoder avgöra vad för fel i transformatorn de beror på. [4] 

DGA som sker i laboratorium består utav provtagning av transformatorolja, 

extrahering av gaser från oljan, analys av sammansättningen av gaser och slutligen 

tolkning av gasdata. Det finns olika metoder för att tolka gassammansättningen och 

både IEC och IEEE har riktlinjer för tolkning av detta. Tabell 3.2. visar kopplingen 

mellan nyckelgaser och nedbrytningsprocesser i transformatorn.  

Tabell 3.2. Koppling mellan nyckelgaser och nedbrytningsprocess i transformatorn 

[9]. 

Normal åldring H2 Väte 

CH2 Metan 

CO Kolmoxid 

CO2 Koldioxid 

Överhettning                            

låg 

medel 

hög 

CH4 Metan 

C2H6 Etan 

C2H4 Eten 

Partiella urladdningar H2 Väte 

Elektrisk ljusbåge C2H2 Etyn 

Cellulosanedbrytning  CO Kolmonoxid 

CO2 Koldioxid 

 

3.1.1 DGA som tillståndsövervakning 

Transfix och Hydrocal 1003 är två produkter för tillståndsövervakning med DGA som 

används av Vattenfall idag. Transfix övervakar större krafttransformatorer och 

installeras på högriskobjekt. Den övervakar åtta gaser och totalt finns den installerad 

på ca 60 transformatorer. Gasanalysen görs automatiskt var fjärde timme. Hydrocal 

1003 installeras på mellanriskobjekt och finns installerad på 13 transformatorer. 

Hydrocal 1003 övervakar tre gaser och är ett billigare och mindre avancerat  system 

för tillståndsövervakning av krafttransformatorer. Gasanalysen görs också här var 

fjärde timme. [10] 

3.2 PD-detektion 
PD-detektion (partiell urladdning från engelskans partial discharge) kan mätas som 

elektriska signaler eller akustisk emission. Vid PD-detektering undersöks om PD-
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aktivititen ligger över en kritisk nivå och också från vart i tranformatorn källan till PD-

emissionen finns. Genom resultat från detta kan lämpliga åtgärder sättas in.  

4. Teknisk granskning 

Följande avsnitt beskriver metoden för tillståndsövervakning genom fundamentala 

transformatorkvantiteter, TFQ, det sammarbete som har skett med ABB kring denna 

metod, transformatorns felorsaker och feltyper och slutligen en jämförelse mellan 

TFQ och DGA (disolved gas analysis) som diagnostiseringsmetod.  

4.1 Tillståndsövervakning med fundamentala 

transformatorkvantiteter 
Följande avsnitt (4.1) bygger på CIGRÈ-publikationen On-line Monitoring  of Power 

Transformer by Fundamental Frequency Signals som beskriver metoden för 

övervakning av fundamentala transformatorkvantiter skriven av Tord Bengtsson och 

Nilanga Abeywickrama. [11] 

TFQ (transformer fundamental quantities) är en onlinemetod där de fundamentala 

transformatorkvantiteterna omsättningstal, kortslutningsimpedans och effektförlust 

övervakas. Ekvationerna som används för att ta fram de fundamentala 

transformatorkvantiteterna kan härledas ur den grundläggande transformatormodellen 

i figur 4.1. Transformatorns omsättningstal och den totala lindningsimpedansen fås 

genom att linjäranpassa utvalda kvantiter som funktion av last. Effektförlusten fås 

genom skillnaden mellan effekt in och effekt ut ur transformatorn. 

 
Figur 4.1. Grundläggande transformatormodell. 

   - primärström    - primärspänning               - lindningarnas 

resistanser och reaktanser  

   - sekundärström    - sekundärspänning   - kärnförluster 

   - magnetiseringsström   - omsättningstal   - magnetiseringsreaktans 
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Summan av de två serieimpedanserna (      och         ) kallas 

kostslutningsimpedansen,   . Spänningsfallet V i figur 4.1 orsakas av lastströmmen 

(         ) och magnetiseringsströmmen,   ,  genom primär- och 

sekundärimpedansen. Det här spänningsfallet domineras för en lastad transformator av 

lastströmmen då magnetiseringsströmmen typiskt är < 1% för stora 

krafttransformatorer. Dock är delen av spänningsfallet orsakat av 

magnetiseringsströmmen betydande under förhållanden med lätt last. Genom att anta 

att magnetiseringsströmmen förblir ungefär densamma för högre lastströmmar finns 

det ett linjärt samband mellan lastström och spänningsfall som visas i ekvation 1, där 

gradienten representeras av kortslutningsimpedansen. 

                                   
                   

 
 

    

 
                                 

(1) 

Ekvation 2 visar relationen mellan primär- och sekundärström där en linjär relation 

mellan strömmarna existerar under samma antagande om magnetiseringsströmmen 

som för ekvation 1. 

                                                                                  
  

 
                                                                                

(2) 

För effektförlusten finns det en parabolisk relation mellan den totala förlusten och 

lastströmmen vilket kan ses i ekvation 3. 

                                                                                   
  

      
                                                            

(3) 

Det krävs mätningar under minst två förhållanden eftersom det är två parametrar i 

respektive ekvation 1-3 som ska bestämmas. Ekvationerna är uttryckta som funktion 

av lastström eftersom det är den parametern som varierar mest när transformatorn är i 

drift. Spänningen hålls å andra sidan inom strikta gränser. 

Ekvation 1-3 är alla på formen       , där   och   representerar 

transformatorkvantiteter. Därför kan man få fram dessa kvantiteter genom 

linjäranpassning av mätningar på   och  . Se tabell 4.1 för hur ekvationerna 

representeras.  

Tabell 4.1. Representation av transformatorkvantiteterna på formen y = ax + b. 

Ekvation x y a b 

1 (omsättning)              

2 (impedans)                     

3 (förlust)     
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Figur 4.2 visar principskisser för linjäranpassning av kortslutningsimpedans och 

omsättningstal så som de är representerade i tabell 4.1. Figuren bygger inte på några 

verkliga mätvärden utan visar hur det kan se ut principiellt. Kryssen i figuren 

representerar mätvärden och genom linjäranpassning fås lutningen i a) som är 

kortslutningsimpedansen och lutningen i b) som är omsättningstalet. I b) fås även 

skärningen med y-axeln vilket representerar magnetiseringsströmmen,   . 

 

Figur 4.2.  Principskisser för linjäranpassning av kortslutningsimpedans och 

omsättningstal. 

Tabell 4.2 visar för tre fallstudier utförda av ABB noggrannhet och känslighet för 

omsättningstal, kortslutningsimpedans och effektförlust. Noggrannheten bestäms av 

de ström- och spänningstransformatorer som finns installerade och är ej att jämföra 

med de värden som finns för off-linegränser. Off-linegränser enligt IEC/IEEE finns att 

jämföra med värden för känslighet. Genom att jämföra dessa kan det konstateras att de 

uppmätta kvantiteternas känslighet ligger inom de off-linegränser som finns.  

Tabell 4.2. Noggrannhet och känslighet för transformatorkvantiteterna vid olika fallstudier.  

 

Kvantitet 

Fallstudie 1 Fallstudie 2 Fallstudie 3 Off-

linegränser* 

enligt 

IEC/IEEE 

Noggrannhet Känslighet Noggrannhet Känslighet Noggrannhet Känslighet 

Omsättning 0,35% 0,05% 0,2% 0,07% 0,14% 0,06%   0,5% 

Impedans 5,00% 0,05% 5,0% 0,70% 4,0% 0,50% 3,0% 

Förlust  - 0,10% 1,0% 0,10%   0,1% 

*Toleransgränser med avseende på namnplåtsvärden, att jämföra med värden för 

känslighet. 

Tanken är att metoden för fundamentala transformatorkvantiteter, TFQ, i så stor 

utsträckning som möjligt ska kunna använda de signaler från ström- och 
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spänningssensorer som redan finns installerade i anslutning till transformatorn. Detta 

är framförallt möjligt på transformatorer med moderna digitala reläskydd. 

Förändringar i storleksordningen 0,1% ska kunna upptäckas för de här kvantiteterna. 

På stationer där ström- och spänningstransformatorer finns på primär- och 

sekundärsidan ska ingen ytterligare installation av hårdvara krävas.  

Figur 4.3 visar översiktlig mätinsamling för TFQ. Då det finns digitala skyddsrelä  

sker mätinsamlingen direkt från dessa och då det finns elektromagnetiska reläer sker 

mätinsamlingen via strömklämmor och spänningsdelare som konverteras från analog 

till digital signal för vidare analys.  

 

Figur 4.3. Mätinsamling från ström- och spänningstransformatorer.  

Ovanstående härledningar antar att ström- och spänningssignaler av ett lindningspar är 

kända, vilket dock inte alltid är fallet eftersom trefastransformatorer har en stor mängd 

olika lindningskonfigurationer beroende på effekt, spänning och andra krav från nätet. 

I fallet med en trefaslindning måste därför önskvärda lindningskvantiteter härledas 

från uppmätta kvantiteter. När lindningskvantiteterna är bestämda kan man använda 

de tidigare ekvationerna på varje lindningspar som enfasenheter. [12] 

4.2 Dialog och utbyte med ABB 

Under exjobbets gång har en dialog och ett visst sammarbete förts med ABB 

framförallt gällande kommentarer på en mätrapport, för hur man i framtiden kan 

presentera resultat från mätningar med TFQ, skapad av ABB som Vattenfall har tagit 

del av. Följande har  framförts från Vattenfalls sida.  Vattenfall försöker jobba mycket 

med PAS55 och Asset Health Index (AHI). För att göra rapporten riktigt intressant 

vore det bra om den kunde vara en del av underlaget för en transformators AHI. För 

att göra det till en del av AHI skulle transformatorns kondition lämpligen bedömmas 

på en tiogradig skala.  
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Om inte det är möjligt vore det önskvärt om rapporten innehöll en bedömning på 

minst tre steg: låg risk, måttlig risk och signifikant risk för fel eller haveri, med 

gränsvärden för när måttlig (mest intressant) och signifikant risk uppstår.  

4.2.1 Omsättning och impedans 

Det vore bra att få en bättre uppfattning om variationen är stor eller liten. Det vore 

intressant  att se variationen mot nominellt värde, inte skillnad i absolutvärde. Även ett 

mått på hur stor förändringen får vara för att klassas som bra och hur stor förändringen 

är om ett fel är på väg.  

4.2.2 Förlust 

Även här vore det bra att sätta förlusten i något sorts sammanhang genom att jämföra 

med ett basvärde för att visa på om förlusten är rimlig eller inte. Normalförlust för en 

transformator kan användas som basvärde. Säg att 6-8% i effektförlust är normalt för 

en transformator, var förhåller sig den här förlusten i förhållande till det. Man kan tex 

ha förlusten i förändring i  procent för att ge en vettig uppfattning. Dessutom bör 

frågan om intervallet för förlusten är stor eller inte besvaras. Vad är normal avvikelse, 

måttlig förändring och signifikant förändring?  

Efter dessa första kommentarer återkopplade ABB med en uppdaterad rapport och en 

andra omgång av kommentarer lämnades från Vattenfalls sida.  

4.2.3 Andra omgången  

Det bör vara tydligare i vilket tillstånd transformatorn är genom att det på första sidan 

innan bakgrund förmedlas för att läsaren inte själv ska behöva dra några slutsatser om 

detta.  För omsättningstal och kortslutningsimpedans bör den procentuella avvikelsen 

från nominellt värde anges.  

4.3 Analys av TFQ 
Tabell 4.3 visar vilka kvantiteter som kan kopplas till fel på olika komponenter, 

feltyper, i transformatorn. Utifrån denna tabell har tabell 4.4 skapats som tydligare 

visar vilka feltyper kvantiteterna kan kopplas till. Tabellen visar fyra kvantiteter och 

inte tre eftersom magnetiseringsström fås som en del av resultatet när man tar fram 

omsättningstalet.  

Tabell 4.3. Transformatorns komponenter och fundamentala transformatorkvantiteter. 

Komponent TFQ 

Solid isolering Effektförlust 

Flytande isolering  

Lindingar Kortslutningsimpedans och effektförlust 

Tank  

Genomförare   

Kärna Effektförlust och magnetiseringsström 

Lindningskopplare Omsättningstal och kortslutningsimpedans 
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Tabell 4.4. Kvantiteter och upptäcktsmöjligheter för feltyper. 

Kvantitet Solid 

isolering 

Lindningar Kärna Lindningskopplare 

Effektförlust** x x x  

Omsättningstal    x 

Kostslutningsimpedans  x  x 

Magnetiseringsström*   x  

*Magnetiseringsström är en del av resultatet från omsättningstal.   

** Effektförlust är en generell indikator, fel relaterade till isolering, lindingar och 

kärna kan orsaka extra förluster.  

Förändring hos kvantiteterna indikerar att nånting är fel. Från tabell 4.4 kan man tolka 

att kombinationen av dessa kan tala om vilken feltyp det rör sig om. Detta visas 

konceptuellt i figur 4.4. Ökningar i figur 4.4 ska endast ses som att en förändring sker 

och inget värde ligger bakom storleken, hastigheten och riktning som denna sker i. 

Figurerna visar endast principen för att en förändring sker och hur den i kombination 

med förändring på olika kvantiteter relaterar till respektive komponentfel.  

 

Figur 4.4. Kvantiteternas förändring kopplat till feltyp. 
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4.4 Transformatorns felorsaker och feltyper  
Figur 4.5. och 4.6. visar den procentuella uppdelningen av felorsaker respektive 

feltyper för transformatorn. Det kan skilja sig mycket åt mellan olika undersökningar 

och studier hur man väljer att kategorisera felorsaker och feltyper, de valda 

diagrammen används av Vattenfall internt och anses ha en tillräckligt bra 

överensstämmelse med situationen på det egna nätet.   

Uppdelningen av feltyper kan bäst kopplas till TFQ för analys och sedan kan en 

jämförelse mellan TFQ och DGA göras utefter hur stor del av feltyperna respektive 

diagnostiseringsmetod kan kopplas till. Figur 4.6. visar att de vanligaste feltyperna hör 

till isolering, lindningar, lindningskopplare, genomförare och kärna. 

 

Figur 4.5. Felorsaker och dess fördelning [13]. 
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Figur 4.6.Feltyper och dess fördelning [8]. 

4.5 Jämförelse mellan DGA och TFQ 

Genom att jämföra TFQ med en konventionell diagnostiseringsmetod ges en 

uppfattning  om hur de ställer sig emot varandra. Den konventionella 

diagnostiseringsmetoden metod som jämförts med TFQ är DGA då den används i stor 

utsträckning hos Vattenfall Eldistribution och finns som tillförlitlig 

tillståndsövervakning.  Tabell 4.5. visar transformatorns komponenter, vilka som kan 

övervakas av DGA respektive TFQ och andelen av totala fel för komponenten.  

Tabell 4.5. Jämförelse mellan konventionell diagnostiseringsmetod, DGA och TFQ.  

Komponent Diagnostiseringsmetod Andel av totala fel 

Solid isolering DGA och TFQ   

42% Flytande isolering DGA 

Lindingar DGA och TFQ 

Tank  2% 

Överförare/genomföring DGA 13% 

Kärna TFQ 11% 

Lindningskopplare DGA och TFQ 17% 

Övrigt (inkl. övervakning)  15% 

Underlaget jämförelsen baseras på anger solid isolering, flytande isolering och 

lindningar som totalt 42% av felen och då endast solid isolering och lindningar är 

relevant för TFQ måste en uppskattning av andelen för flytande isolering göras. Detta 

har gjorts genom att även kolla på andra källor för detta och finns att studera i 



24 

 

appendix. Genom denna jämförelse kan man se att DGA täcker in 72% av 

transformatorfelen och TFQ täcker in ca 50-60% av transformatorfelen. 

5. Affärsnytta 

Följande avsnitt ger en metodbeskrivning för hur en grov uppskattning av affärsnytta 

för TFQ har tagits fram och även jämförts med konventionell diagnostiseringsmetod 

DGA. Sedan följer en mer allmän beskrivning av affärsnyttan kring styrningen av 

tranformatorstationer.  

5.1 Metodbeskrivning 
Vald metod för affärsnyttan visas i figur 5.1. Två underlag för kostnader har använts, 

kostnaden för stora fel och avbrottsersättning till kunder i samband med 

transformatorfel. 20 % av alla transformatorfel är spontana fel av extrena orsaker som 

man genom tillståndsövervakning inte kan undvika. Därför tas 20 % av externa fel 

bort i den slutliga uträkningen. Dessa två kostnader, stora fel och avbrottsersättning, 

multipliceras med andelen fel som vald metod kan upptäcka och därav skulle kunna 

undvikas. Summan av dessa är den maximala kostnadsreducering man kan nå vid 

användande av vald metod.  

 

Figur 5.1. Metodbeskrivning för affärsnyttan. 

Följande antaganden har gjorts för metoden: 

• Kostnaden för olika  feltyper är proportionell mot antalet fel 

• Endast hänsyn till stora fel och kundavbrottsersättning har tagits 

• 20% av de stora felen är externa fel och tas därför bort 

• Avbrottsersättning är på grund av transformatorfel på regionnät 

 

Framförallt det första antagandet, att kostnaden för olika feltyper är proportionell mot 

antalet fel, ger en missvisande bild av verkligheten då skillnaden i kostnad för olika 

feltyper är stor. Då underlag för hur kostnadsfördelningen ser ut för olika feltyper 

saknas måste detta antagande användas för att få fram affärsnyttan.  
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5.2 Affärsytta för TFQ jämfört med DGA 
Tabell 5.1 visar antal och datum för avbrott längre än fyra timmar kopplade till 

transformatorfel där kundavbrottsersättning betalats ut. Den totala kostnaden för 

avbrott bygger på att ersättning om 500kr delas ut för avbrott mellan 4 och 12 timmar, 

900kr för avbrott mellan 12 och 24 timmar och 1800kr för avbrott mellan 24 och 48 

timmar. Detta ger under perioden 2010-2015 en total kostnad för 

kundavbrottsersättning på 2 161 300 kr som i sin tur ger en kostnad på 360 220 kr/år. 

 

Tabell 5.1. Antal avbrott och kundavbrottsersättning  kopplade till transformatorfel i 

regionnätet.  

Avbrott > 4h under 2010-2015 4-12 h 12-24 h 24-48 h Total kostnad 

[SEK] 

2013-12-21 295 0 0 147 500 

2014-01-12 36 0 0 18 000 

2014-10-30 395 195 0 373 000 

2015-09-27 0 0 6 10 800 

2015-10-30 1648 0 0 824 000 

2015-12-28 1504 40 0 788 000 

Alla avbrott 3878 235 6 2 161 300 

    360 220 /år 

 

Kostnaden för stora fel till följd av transformatorfel  är 13 029 000 kr/år och visas i 

tabell 5.2 tillsammans med kostnaden för kundavbrottsersättning till följd av 

transformatorfel.  

 

Tabell 5.2. Kostnader till följd av transformatorfel 

Typ av kostnad Kostnad/år 

[SEK] 

Stora fel totalt  13 029 000 

Kundavbrottsersättning 360 220 

Tabell 5.3 visar andelen fel DGA respektive TFQ kan upptäcka enligt resultatet i 

avsnitt 4.5. 

Tabell 5.3. Andel fel DGA respektive TFQ kan upptäcka. 

Diagnostiseringsmetod Andel fel 

DGA 72% 

TFQ 50-60% 

Den maximala kostnadsreducering som kan uppnås för DGA respektive TFQ visas i 

tabell 5.4. Där har 20% av kostnaden för stora fel tagits bort och sedan multiplicerats 

med andelen fel som respektive metod kan upptäcka. Även kostnaden för 

kundavbrottsersättning har multiplicerats med andelen fel som respektive metod kan 

upptäcka och summan av dessa för respektive diagnostiseringsmetod visas i tabellen. 
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Tabell 5.4. Potentiell kostnadsreducering vid användning av respektive metod 

Övervakningsmetod Kostnadsreducering/år 

[SEK] 

DGA 7 764 000 

TFQ 5 392 000 till 6 470 000 

5.3 Övergripande affärsnytta för tillståndskontroll 
Vattenfall Eldistributions uppdrag är att tillhandahålla kostnadseffektiv elleverans till 

sina kunder med hög tillförlitlig och säkerhet samtidigt som ägaren får en rimlig 

avkastning på satsat kapital. Verksamheten ska bedrivas efter bästa praxis och alltid 

uppfylla lagar och föreskrifter.  

Då eldistribution är en monopolverksamhet inom respektive tillståndsområde är 

tydlighet och transparens viktigt för all kommunikation med både interna och externa 

intressenter. Tredjepartscertifiering enligt den internationella Asset Management 

standarden ISO55000/PAS55 är ett sätt att kvalitetssäkra styrning och uppföljning av 

verksamheten som också kan bidra till förståelse och acceptans hos intressenterna. 

Standarden började utvecklas för verksamheter där det är anläggningarnas funktion 

som står för den viktigaste leveransen till kunderna. Elnätsverksamhet är ett 

typexempel på sådan verksamhet med stor kapitalbindning under lång tid. Det är det 

fysiska eldistributionssystemet och dess goda leveranssäkerhet av kvalitativ el, stabil 

spänning och frekvens och energi efter behov, som är grundleveransen till kund. En 

kompetent organisation är en förutsättning för att bygga, driva, underhålla och förnya 

anläggningar. Goda relationer till alla intressenter, hög kundservice, tydliga fakturor, 

bra finansiering av investeringar och kostnadseffektivitet i verksamheten är 

naturligtvis också viktiga faktorer som ska behandlas integrerat med den tekniska 

kärnverksamheten. [1] 

Underhåll är en affärsstödjande process och ömsesidigt beroende av andra delar av 

verksamheten. Det är viktigt att verksamhetens värdekedja är tydligt analyserad och 

beskriven så att underhållets roll och möjligheter framgår. Det finns inte ett rätt sätt att 

sköta underhåll av eldistributionsnätet utan vad som är bäst beror också av hur 

verksamheten styrs och följs upp. Om tillståndskontroll, som är ämnet för denna 

rapport, ska vara ett kostnadseffektivt sätt att bidra till att nå affärsmålen behövs en 

iterativ process där möjligheter och förutsättningar successivt utvecklas. Det är 

samspelet mellan tekniska lösningar, företagets organisation och medarbetarna som 

ska säkerställa anläggningarnas avsedda funktioner och kundernas behov. 

När en tillståndskontrollmetod övervägs är det alla dessa olika faktorer som ska ingå i 

utvärderingen. För att en avancerad tillståndskontrollmetod ska vara kostnadseffektiv 

så behöver organisation och arbetssätt normalt anpassas för att dra full nytta av 

metoden. Det är därför viktigt att börja med att beskriva den förändring som metoden 

möjliggör och vad det kräver av investeringar, organisation, utbildning och träning 

osv. 
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Avancerade tillståndskontrollmetoder kan bidra till affärsnyttan om de ger fördelar 

som uppväger kostnaderna. För att tillståndskontroll långsiktigt ska ge nytta krävs en 

underhållsstrategi och en vilja och beredskap till att vara en lärande organisation som 

klarar att ändra planering och organisation, anpassa underhållsåtgärder och arbetssätt 

för att nyttja resultat från tillståndskontrollerna. Ständiga förbättringar kan bara nås 

genom att löpande följa upp och utvärdera resultat och vidta korrigerande åtgärder när 

avvikelser från mål upptäcks. 

För att kunna dra nytta av insamling av tillståndsinformation från anläggningar krävs 

investering i mätutrustning och datahantering, utbildning av medarbetare och 

anpassning av underhållsåtgärder efter tillstånd. Det är få medarbetare som kommer 

att vara med om både idrifttagning och utrivning av samma transformatorer. All 

väsentlig information om anläggningarnas tekniska data, drift och underhåll och 

tillståndsutveckling måste vara dokumenterad i underhållssystem. 

Underhållspersonalen behöver stöd av teknikspecialister (både interna och externa) för 

bedömningar och avvägningar av lämpliga underhållsåtgärder. Samverkan om 

erfarenhetsåterföring mellan olika eldistributionsföretag kan öka kunskapen om 

anläggningarnas statusutveckling och felfunktion över livslängden. 

Riskkostnaderna är ofta en avgörande faktor för valet av strategi för 

anläggningsförvaltningen och val av underhållsåtgärder. Ju mer statistiskt underlag 

man har från drift och underhåll desto bättre beslutsunderlag kan man ta fram. Det 

gäller dock att inte förlita sig för mycket på felstatistik då förbyggande underhåll med 

hjälp av tillståndskontroll syftar till att i grunden ändra på förutsättningarna för drift 

och underhåll. 

Rätt nyttjad ska tillståndskontroll bidra till att förena hög driftsäkerhet (bättre 

kännedom om teknisk status och minskad oplanerad otillgänglighet) med effektivare 

underhållsarbete och materialadministration (snabbare material- och 

kapitalomsättning). Om den tekniska livslängden kan nyttjas optimalt kommer 

kapitalbindningen att minska jämfört med om utbyte sker schemalagt i förtid för att 

man inte har kontroll på status och/eller inte förstår hur felutvecklingen sker i 

anläggningen. Sammantaget kan tillståndskontroll vara ett sätt att såväl öka intäkter 

som minska kostnader som minska kapitalbindningen. 

På en konkurrensmarknad har kunderna alternativa leverantörer och väljer den man 

tycker ger bäst värde för pengarna. En konkurrensmarknad behöver regleras men inte 

detaljregleras på samma sätt som en monopolmarknad. Eldistribution är ett naturligt 

monopol och kunderna är angelägna om att verksamheten sköts på ett för dem 

fördelaktigt sätt. I och med att elnätsföretag idag drivs med vinstintresse av både 

offentliga och privata ägare är det viktigt att verksamheten regleras och övervakas för 

att kostnadseffektivt tjäna kunderna. 

 

Det finns lagar och föreskrifter som ställer krav på leveranskvalitet, elsäkerhet, 

miljöprestanda men även vilka priser som får tas ut från elnätkunderna. Vad som är 
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skäliga elnätsavgifter är dock ingen enkel fråga då verksamheten är komplex. I figur 

5.2 visas schematiskt hur ett elnätföretags avkastning kan bero av intäkter, kostnader 

och kapitalbindning. Det finns skillnader i förutsättningar som naturliga geografiska 

skillnader, elnätens tekniska status och ålder men också mellan elnätföretagens 

organisation, kompetens och kostnadseffektivitet. Stordriftsfördelarna kan vara mindre 

än för många andra verksamheter då eldistribution med nödvändighet kräver lokal 

närvaro. Det kan och är dock stora skillnader mellan olika elnätsföretag. 

 

 
Figur 5.2. Schematiskt bild över hur ett elnätföretags avkastning kan bero av intäkter, 

kostnader och kapitalbindning [14]. 

En bra modell ska kunna tillgodose alla intressenter och stimulera till 

kostnadseffektiva elnät. Elnätskunderna vill ha en så låg kostnad som möjligt för den 

elleverans de har behov av. Elnätsföretagen vill ha en skälig avkastning på satsat 

kapital och förutsebara villkor. Elnät består av anläggningar med mycket lång 

livslängd vilket innebär att ägare av elnät binder sitt kapital under lång tid. Om 

anläggningarna underhålls väl finns förutsättningar för kostnadseffektivt nyttjande 

även av åldrande system och komponenter utan att åsidosätta kraven på 

leveranskvalitet, elsäkerhet, miljöprestanda, mm.  Om inte förutsättningar och villkor 

är tydliga och stabila så innebär det en risk för elnätföretagen vilket kan motverka 

rationella beslut och långsiktig kostnadsnytta.  

 

Drift och underhåll av elnätet ska planeras, utföras och följas upp så att det bidrar till 

största möjliga affärsnytta. Genom att nyttja till exempel transformatorer under hela 
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deras tekniska livslängd kan anläggningskapitalet nyttjas bättre. Avancerade 

tillståndskontrollmetoder som säkert och kostnadseffektivt ger information om 

utrustningens status kan tillsammans med kännedom om driftförutsättningar och 

påkänningar ge underlag för underhållsplanering och livslängdsförlängning. Om ett 

elnätföretags affärsmodell ger signal om att ökad livslängd med bibehållen 

driftsäkerhet har ett värde så kommer kostnadseffektiva tillståndskontrollmetoder att 

efterfrågas och utvecklas. 

5.3.1 Förutsättningar för tillståndskontroll 

Valet av underhållsåtgärd ska vara anpassat till behov och möjligheter och kräver 

analys av funktionskrav, systemets prestanda i normalfallet och möjliga 

funktionsfeltyper och deras konsekvenser. Vissa fel är kopplade till åldring av 

systemet och kan vara detekterbara innan de leder till haveri. Andra fel kan 

uppkomma till synes slumpmässigt utan möjlighet att detektera i förväg. Beroende på 

om felsannolikheten ökar med tiden eller inte så är olika underhållsåtgärder lämpliga. 

För att välja det mest kostnadseffektiva underhållet behöver nyttor och kostnader 

(inklusive riskkostnader) vägas mot varandra. Ibland kan en annan underhållsåtgärd 

vara mer kostnadseffektiv trots att begynnande funktionsfel är detekterbara. I figur 5.3 

visas exempel på ett beslutsstödsschema för att välja lämplig underhållsåtgärd [15]. 

 

 
Figur 5.3. Beslutsstödsschema för att välja lämplig underhållsåtgärd [15]. 

 

Tillståndskontroll kan ske kontinuerligt, periodvis eller på begäran. För att 

tillståndskontroll ska vara effektivt behöver vissa förutsättningar vara uppfyllda. Vid 

idrifttagningen av systemet bör ett fingeravtryck tas av systemets tillstånd som 

referens för följande mätningar. Det övervakade systemet ska ha en felutveckling som 
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är detekterbar genom den valda mätmetoden. Feltyperna som övervakas behöver vara 

väl kända och ha en felutvecklingstid som inte är för kort eller alltför abrupt. 

Tillståndskontrollintervallet måste hela tiden vara kortare är den förväntade 

felutvecklingstiden för att hinna upptäcka ett begynnande fel innan det leder till 

haveri. Om felutvecklingen är accelererande behöver tillståndskontrollerna ske tätare 

för att inte degraderingen ska hinna gå för långt. Det bör också finnas tid att hinna 

planera och genomföra återställande underhåll innan haveri. Tillfälliga driftstörningar 

kan plötsligt ge ökade påkänningar och systemet behöver ha en säkerhetsmarginal 

mot detta. När marginalen mot påkänningar från driften blir för liten är det dags att 

planera och genomföra åtgärdande underhåll som återställer systemets tekniska 

tillstånd till önskad nivå. Det åtgärdade systemet dokumenteras genom ett nytt 

fingeravtryck. I ett skärpt läge med accelererande degradering och minskade 

marginaler kan det ibland vara möjligt att aktivt begränsa driften och undvika 

tillfälliga störningar för att skapa lite mer tid för planering och genomförande av 

åtgärdande underhåll. Det har ofta ett stort värde att kunna undvika haverier med 

allvarliga konsekvenser. Se nedanstående principiella figurer 5.4 och 5.5. 

 

 
Figur 5.4. Livslängd och intervall för tillståndskontroll. 
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Figur 5.5. Livslängd och intervall för tillståndskontroll. 

6. Diskussion och slutsatser  

Figur 6.1 visar för- och nackdelar med diagnostieringsmetoderna DGA, TFQ och 

produkten Transformer Explorer. De största fördelarna med DGA är att det är en väl 

beprövad och pålitlig metod, den har hög tillförlitlighet, övervakar en stor del av 

transformatorns feltyper och ger därför en större kostnadsreducering än TFQ. 

Nackdelar med DGA är att den kräver större installationsarbete och är svårare att 

förflytta. De största fördelarna med TFQ är att den är lätt att förflytta, inte kräver 

några extra sensorer och troligtvis skulle ha en lägre kostnad än DGA. Nackdelar med 

TFQ är att den kräver kompletterande övervakning då den övervakar en mindre den av 

tranformatorns feltyper än DGA, det är endast en konceptuell metod och den skulle ge 

en mindre kostnadsreducering än DGA. När man kollar på produkten Transformer 

Explorer är en fördel utöver det som beskrivits för TFQ att den erbjuder 

korttidsmätningar. Nackdelar är dock att Transformer Explorer levererar en 

mätrapport och kräver analys som ej fullt ut är automatiserad och är därför snarare en 

tjänst än en produkt. Den har heller ännu inte detekterat några så kallade riktiga fel 

och är en ej färdig produkt som saknar pålitliga gränsvärden för olika sorters fel.  
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Figur 6.1. För- och nackdelar med DGA, TFQ och produkten Transformer Explorer. 

Utifrån denna sammaställning och resultatet av affärsnyttan för TFQ och DGA där den 

potentiella kostnadsreduceringen för TFQ jämfört med DGA är mindre har följande 

slutsatser dragits.  

• Rekommenderar i dagsläget inte Vattenfall att fortsätta utvärdera TFQ 

• Kan eventuellt vara intressant som komplement i framtiden   

• Rekommenderade krav för att Vattenfall ska gå vidare med metoden  

- Att TFQ går från konceptuell till verifierad metod 

- Att tillförlitliga resultat från pilotinstallationer kan visas upp 

- Att metodens analyssteg är automatiserat  

- Att kostnaden är lägre än för befintliga metoder 

TFQ är en intressant metod som har potential som en kompletterande metod i 

framtiden. Dock ligger den för långt bak i utvecklingen för att i dagsläget vara 

intressant för Vattenfall, då det finns andra beprövade och pålitliga produkter för 

tillståndsövervakning som redan används hos Vattenfall.  
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Appendix 
 

Diagrammet visar ytterligare en källa för fördelningen av transformatorns feltyper. 

Genom att studera det här diagrammet och det i avsnitt 4.4 gavs resultatet för hur stor 

del av feltyperna TFQ möjligen kan täcka in.  
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