
 

 

Ataniyaz Ataniyazov 

Vårtermin 2014 

Examensarbete, 15 hp 

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 180 hp 
 

 

 

I 

 

 

Underhållsarbete på 

krafttransformatorer. 

En studie på genomförande av underhållsarbete i 

transformatoranläggningen med optimeringsförslag. 
 

Författare  Ataniyaz Ataniyazov 

Handledare WSP  Johnny Bjuhr 

Handledare UMU  Kalle Prorok 

 



 

 

Ataniyaz Ataniyazov 

Vårtermin 2014 

Examensarbete, 15 hp 

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik 180 hp 
 

 

 

II 

 

 

Rönnskärverket bild togs i slutet av 1970 talet 

Rönnskärverket från fågelperspektiv [1] 
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Sammanfattning 
Rönnskärverket i Skelleftehamn är ett av världens effektivaste kopparsmältverk och är 

värdsledande inom återvinning av koppar och ädelmetaller från elektronikskrot. 

Rönnskär började byggas av Boliden AB 1928 och var färdigt för produktion år 1930. Man 

producerar koppar, bly, zinkklinker, guld och silver. År 2010 producerade Rönnskär 190 000 

ton koppar och år 2013 producerades 206 000 ton. Här jobbar 866 medarbetare [2]. 

Elförbrukningen för verksamheterna inom Bolidens uppgår till ca 1,2 TWh/år, därav X TWh 

per år på Rönnskär [2] 

Rönnskärs industriområdes elförsörjning är mycket högprioriterad och transformatorhaverier 

leder till långa stilleståndstider och dyra reparationer. Krafttransformatorerna måste ha hög 

drifttillgänglighet och transformatorer som inhandlas till produktionsanläggningar måste vara 

robusta. 

Syftet med examensarbete är att utarbeta en underhållsplan för att få ett effektivare underhåll, 

öka driftsäkerhet och för att beskriva underhållsmetoder. Det aktuella arbetet omfattar 

insamling av data, analys och redovisning av resultat, enligt nedanstående. 

Målet med examensarbetet är att skaffa instruktioner och arbetssätt för underhållsarbete. Man 

ska belysa parametrar för Avhjälpande underhåll, Förebyggande underhåll, Tillståndbaserat 

underhåll. 

Detta är en rekommendation för utförande av förebyggande och avhjälpande underhållsarbete 

som kommer att användas i framtida underhållsarbete för att öka driftsäkerheten i 

transformatoranläggningen. 

 

 

 

 

 

Information utelämnas i vissa fall avsiktligt med hänsyn till den sekretess som råder på 

NEW Boliden och enligt tillverkarens önskemål. 

Vissa uppgifter och ritningar kommer inte att redovisas på grund av sekretess skäl. 
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Abstract 
Rönnskär in Skellefteå harbor is one of the world's most efficient copper smelters and a 

world-leader in the recycling of copper and precious metals from electronic scrap. 

Rönnskär’s construction began by Boliden AB in 1928 and it was ready for production in 

1930. It produces copper, lead, zinc clinker, gold and silver. In 2010 Rönnskär produced 190 

000 tons of copper and in 2013 it produced 206 000 tons. Current number of employees is 866. 

The energy consumption for operations in Boliden amounts approximately to 1,2TWh/year of 

which Rönnskär X TWh/year.  

The electricity supply of the industrial area of Rönnskär is in very high priority and 

transformer failures leading to lengthy downtime and expensive repairs are to be avoided. 

Power transformers must have high operational availability transformers which purchases for 

production must be robust. 

The purpose of developing a maintenance plan is to make the maintenance more efficient and 

describe the methods of maintenance. 

The aim of this study is to acquire instructions and working procedures for maintenance. The 

parameters should be highlighted for Corrective Maintenance, Preventive Maintenance, 

Condition Based Maintenance. 

This is a recommendation for performing preventive and corrective maintenance work to 

improve operational safety of transformer facility that will be used in future maintenance 

work to increase the operational safety of transformer plant. 

 

 

 

 

 

 

In some cases the information is intentionally omitted in regards to the confidentiality of the 

New Boliden and manufacturer’s request. 

Some of the data and blueprints will not be presented because of privacy nature. 
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Förord 
Detta examensarbete utgör det avslutande momentet på utbildningen för 

högskoleingenjörsprogrammet Maskinteknik, institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

vid Umeå Universitet. Examensarbetet omfattar 15 hp. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund/Problemformulering  

Transformatorer är värdefulla och viktiga beståndsdelar i ett elkraftöverföringssystem. 

Elkraftöverföringssystemen är uppdelade i olika spänningsnivåer från 0,4 kV till 400 kV. 

Transformatorerna omvandlar spänningen till högnivå vid transmission och till lågnivå vid 

förbrukning. 

Om en transformator går ner eller tas ur drift kommer stora delar av produktionen att stanna. 

En hög drifttillgänglighet hos transformatorn är mycket betydelsefull för att undvika 

störningar i elkraftsanläggningar och därför vill Rönnskärverken att deras transformatorer 

skall fungera felfritt så länge som möjligt. 

Man skall framställa en underhållsplan som behandlar löpande och periodiskt 

underhållsarbete i transformatornparken i Skelleftehamn för att öka driftsäkerheten. Enligt 

standard är en underhållsplan ” Strukturerad gruppering av uppgifter som inkluderar 

aktiviteter, förfaringssätt, resurser och tidsomfattning som erfordras för att utföra underhåll” 

[3]. 

Underhållsplanen anger vilka underhållsåtgärder som bör genomföras, vilken tid de ska 

genomföras och ger en bedömning av hur mycket de kommer att kosta. Det ska definieras om 

avvägningen mellan avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll och underhållsbetingade 

modifieringar. Underhållsplanen ska optimera metoder och åtgärder inom underhåll som skall 

öka driftsäkerheten i transformatorerna. 

För att minska förlusterna och få bästa ekonomi vid elöverföring måste spänningen höjas vid 

leverans och sedan sänkas till lämplig nivå på väg till elförbrukningsmaskiner. För att höja 

och sänka spänningen i näten för optimal ekonomisk överföring, och för att erhålla lämpliga 

spänningsnivåer, installeras transformatorstationer. Befintliga krafttransformatorer belägna på 

Rönnskärs industriområde skall moderniseras och kompletteras med en nya energisparande 

och driftsäkra transformatorer. 

1.2 Syfte  
Syftet med projektet är att kartlägga och utarbeta en underhållsplan för ett effektivare 

underhåll som i sin tur leder till en ökad driftsäkerhet och på sikt minskar 

underhållskostnaderna. 

 

Transformatorerna på Rönnskär är relativt föråldrade. Det visade sig att en underhållsplan 

behövdes för att öka samverkan mellan underhåll och drift för att uppnå optimal teknisk 

prestanda. Många parametrar påverkas när transformatorer åldras. 

Transformatorerna har en ekonomisk livslängd på 40 år och en teknisk livslängd på cirka 50 

år beroende på omständigheterna. Frågor som belyses i examensarbetet är: 

 Årligt underhållsarbete 
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 Vad innebär årliga underhållsarbeten? 

 Förebyggande och avhjälpande underhållsplanering 

De befintliga krafttransformatorerna har i stort sett olja och oljeimpregnerad cellulosa som 

elektriskt isolationsmaterial, och det kan bli så att en del av oljetransformatorerna innehåller 

olja med PCB. PCB innehåller miljögifter som är svåra att förbränna och riskerna med utsläpp 

från förbrända PCB-oljor är stor. 

Det finns andra fördelar med underhållsplanering, t.ex. fukthalter i cellulosan som bildas 

fortare för äldre transformatorer [4], och kan leda till haverier. 

1.3 Examensarbetets mål 
Att framställa en underhållsplan för att öka effektiviteten, förbättra pålitligheten och 

drifttillgängligheten i transformatoranläggningen, samt minska miljöpåverkan och öka 

personsäkerheten. 

Arbetet ska belysa följande aspekter: 

 Avhjälpande underhåll  AU 

 Förebyggande underhåll  FU 

 Tillståndbaserat underhåll TU 

1.4 Avgränsningar  
Examensarbetet är begränsat till transformatorer och omfattar inte ställverk. Underhållsplanen 

skall ses som övergripande och pågår under en begränsad tid. Detta minskar möjligheten till 

fördjupning och begränsar informationen. 

Arbetet avgränsas med analys av svensk standard SS-EN 13306 utgåva 1 fastställd 2001-05-

04 och innehåller den officiella engelska versionen av EN13306:2001 med svensk 

översättning. 

Den ekonomiska analysen har inte utförts på grund av den begränsade informationen. 

1.4 Metodbeskrivning 
Arbetet har genomförts i tre faser.  Första fasen handlar om transformators-teori, andra 

avsnittet om underhållsterminologi och sista fasen är en diskussion och slutsatser gällande 

underhållsteknik och optimeringsförslag. En litteraturstudie av elkraftsböcker och 

produktblad/kataloger från tillverkare har gjorts parallellt med kartläggningen av nuläget. 

De tekniska riktlinjer som framförallt används i projektet kommer från: 

• Svensk standard SS-EN 13306 

• Svensk standard SS 4410505 

• NEW Boliden 

• Tillverkarens datablad och e-postkonversationer under april-maj. 

Metoden baseras också på en löpande dialog med uppdragsgivaren om den praxis som gäller 

vid underhållsarbete av krafttransformatorer enligt IEC. 
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Kostnader för underhålls- och driftsarbete beräknas enligt Kostnadskatalogen från 2011 som 

utges av Svensk Energi [5]. 

1.5 Nyckelord 
TUD – Tillgänglighet, Underhåll, Driftsäkerhet. 

1.6 Grundläggande termer inom underhållsverksamhet SS-EN 13306 

1.6.1Underhåll 

Kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en enhets livstid 

avsedda att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra 

krävd funktion 

1.6.2 Ledning av underhåll 

Alla ledningens åtgärder för fastställande av underhållets mål, strategier och ansvar samt 

förverkligandet av detta med hjälp av planering, uppföljning och kontroll av 

underhållsverksamheten, samt förbättringar av densamma, inklusive ekonomiska aspekter. 

1.6.3 Underhållets mål 

Mål som är angivna och accepterade för underhållsverksamheten 

1.6.4 Underhållsstrategi  

Av ledningen angiven inriktning för att nå underhållsverksamhetens mål. 

1.6.5 Underhållsplan 

Strukturerad gruppering av uppgifter som inkluderar aktiviteter, förfaringssätt, resurser och 

tidsomfattning som erfordras för att utföra underhåll. 

1.6.6 Krävd funktion 

En funktion eller kombination av funktioner hos en enhet som anses nödvändig för att utföra 

krävd prestation. 

1.6.7 Tillförlitlighet 

En sammanfattande benämning för att beskriva egenskapen driftsäkerhet och de egenskaper 

som påverkar denna: funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. 

1.6. 8 Underhållssäkerhet 

Förmågan hos underhållsorganisationen att tillhandahålla de rätta underhållsresurserna på 

erforderlig plats, för att utföra krävda underhållsåtgärder på en enhet, vid en angiven tidpunkt 

eller under ett angivet tidsintervall. 

2. Transformatorers teori  

2.1 Allmänt  

En transformator är en maskin utan rörliga delar som utnyttjar magnetiska fält för att förändra 

växelspänningsnivån hos växelströmmar. Varje transformator består av en kärna, en lindning 

på primär/sekundär sida och olika typer av isolering som skyddar mot elektriska överslag. 
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Oberoende av isoleringsmaterial har transformatorer samma grundläggande princip och 

konstruktion, se Figur 1 och Figur 2. Transformatorer har hög verkningsgrad. 

 

Figur 1 Ekvivalent schema för en ideal transformator 

Som jag tidigare nämnde finns olika typer av transformatorer, men i vår förstudie ska vi 

studera oljeisolerade och torrisolerade krafttransformatorer. Beroende på isoleringen ställs 

krav på hanteringen av miljö och lokaler där transformatorerna kommer att användas. T.ex. 

fodrar oljeisolerade transformatorer brandskydd på uppställningsplatsen och ett 

expansionskärl för att kunna uppta volymförändringar som står i förbindelse med 

transformatorlådan via ett rör och en oljegrop för eventuellt oljeläckage. 

 

Figur 2 En oljeisolerad transformator i genomskärning [6] 

Transformatorer finns i Sverige på flertalet spänningsnivåer, från stamnätsstationer på 

400/220 kV ned till mindre nätstationer på 10/0,4 kV för anslutning av vanliga förbrukare. 

Vid överföring av elektrisk energi är förlusterna proportionella mot strömmen i kvadrat.  
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För att uppnå bästa ekonomi i en sådan överföring måste spänningen höjas till lämplig 

leveransspänning efter produktionskällan och sedan åter igen sänkas till lämplig 

spänningsnivå på väg till förbrukaren. För att höja och sänka spänningen i näten för optimal 

ekonomisk överföring och för att erhålla lämpliga leveransspänningsnivåer, installeras 

transformatorstationer. 

2.2 Transformatorns kärna 

Alla transformatortillverkare bygger kärnan på så sätt att förlusterna på grund av magnetisk 

hysteres och virvelströmmar minimeras. På Figur 3 man ser ferromagnetiska material med 

olika egenskaper. Kärnan består av orienterad magnetisk plåt med hög permabilitet och 

reducerade förluster som minskar och förhindrar lokalt cirkulerande strömmar, se Figur 4. 

Laminaten är separerade med en icke organisk isolering. Speciellt klippningen och 

monteringen av laminaten renderar i mycket låg ljudnivå och låga värden på 

tomgångsförluster samt tomgångsström. Laminaten är ihoppressade med galvaniserade 

klämmor. Kärnans isolering och lack har temperaturklass F. 

 

1. Stålplåt 

2. Kiselstål 

3. Gjutstål 

4. Volframstål 

5. Magnetstål 

6. Gjutjärn 

7. Nickel 

8. Kobolt 

9. Magnetit 

 

Transformatortillverkare anger inte uppgifter om virvelströmmars förlustfaktorer men man 

kan beräkna den om man har fått ett provningsprotokoll. Transformatorkärnans 

virvelströmsförluster är den besvärligaste förlustkomponenten då den ökar med kvadraten på 

frekvensen[Fel! Hittar inte referenskälla.]. 

 

Figur 4 Laminering av transformatornkärna som minskar virvelströmförluster [7] 

Några transformatortillverkare började tillverka kärnplåt från Amorft Stål [8] [6] istället för 

vanlig elektroplåt i kärnan. Amorft stål har speciella fysiska egenskaper som ger en 

Figur 3. Magnetiseringskurva av 9 ferromagnetiska material som uppvisar mättnad [7] 
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minskning av belastningsförlusterna med upp till 70 procent och därmed ökar effektiviteten. 

Bättre elektriska och magnetiska egenskaper ger betydligt lägre förluster, se Figur 5. 

Amorft stål tillverkas i en process där metallen kyls ner så snabbt att den inte hinner 

kristalliseras och får en glasstruktur. Den är endast hundradelar av en millimeter tjock. Plåten 

är lämpad för att snabbt magnetiseras och avmagnetiseras, vilket sker i en transformatorkärna.  

Låga förluster i transformatorkärnan och lindningarna ger bra ekonomi och kortare 

återbetalningstid. Det kommer att kosta mer men uträkningen visar att återbetalningstiden 

kommer att vara betydligt kortare och en annan viktig fördel är att vi minskar 

miljöbelastningen och sänker koldioxidutsläppen i atmosfären. 

 

Figur 5 Diagrammet visar en jämförelse mellan två 100kVA trafo med amorf kärna och orienterad kärnplåt [8] 

Tillverkaren väljer den kärnplåt som passar bäst för transformatorns driftförhållande. Man kan 

välja kärnplåt med en enklare kärnläggningsteknik som har högre förluster som i sin tur leder 

till sämre ekonomi. I kärnplåten genereras tomgångs- och belastningsförlusterna som betyder 

att förlusterna uppkommer så fort transformatorn spänningssatts. Man kan säga att en kärna 

med låg kärnplåtskvalitet alltid är en nackdel även om transformatorn går med lågt last. 

2.3 Lindningen på transformatorer 
Transformatorn består av två eller flera lindningar som påverkar varandra. Lindningar är 

koncentriskt förlagda runt kärnan och byggs ut i skal. De ligger ovanpå varandra och det beror 

på antalet lindningar som transformatorn är konstruerad för, se Figur 6. 

Lindningsmaterialet påverkar förlusterna som transformatorn genererar. Lindningsförlusterna 

är lastberoende och kopplade till cirkulerande ström i lindningarna. Valet av lindningsmaterial 

är ett samspel mellan transformatorns lindningsmaterial och övriga komponenter. 

Lindningsmaterialet består av aluminium eller koppar. De har olika karakteristiska egenskaper 

och det är inte säkert att det ena lindningsmaterialet passar med den andra isolationen. 
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Vanligaste lindningsmaterialet som transformatortillverkare använder är aluminium och 

koppar. Koppar har lägre resistivitet jämfört med aluminium; 2,7 mot 1,72. Transformatorer 

med aluminiumlindringen kan ha lägre förluster genom lämpligt val av 

lindningskonfiguration och ledararea [9] [10]. 

 

Figur 6 Transformatorn med E-kärna för trefas med primär/sekundär lindning [7] 

Lindningsresistanserna är temperaturberoende. Tillverkaren uppger förlusterna vid en 

drifttemperatur som är 75 °C för oljeisolerade transformatorer och 75°C/120°C för 

torrisolerade. Beräkningen görs vid aluminiumlindningen, se formel nedan [10]: 

       
   

     
  Formel 1  

Och vid Cu-lindning, se formel nedan  

       
   

     
  Formel 2 

Man kan skilja på olika lindningstyper som brukar kallas skivlindning (förekommer på högre 

spänningsnivåer), skruvlindning, lagerlindning och bandlindning, se Figur 7Figur 7 Olika 

typer av lindningen; skivlindningen, skruvlindningen, följabandlindning.. De har sina 

nackdelar och fördelar och man kan inte säga en lindningstyp är bättre eller sämre än andra. 

Tillverkaren har kunskap och erfarenhet vid val av konstruktionslösningen. 

 

Figur 7 Olika typer av lindningen; skivlindningen, skruvlindningen, följabandlindning [11]. 

Oberoende på lindningstyp måste lindningen ha: 
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 Hög motståndskraft mot fukt och industriellt aggressiva miljöer 

 God dielektrisk motståndskraft 

 Utmärkt mekanisk hållfasthet vid kortslutningar 

2.4 Kylutrustning 
För att ha en bra teknisk livslängd på transformatorn måste den ha ett tillräckligt med 

utrymme för kylning av värmet som produceras i kärna och lindningar.  De ska uppfylla 

normer och rekommenderade drifttemperaturer som följer i EU:s säkerhetsdirektiv [12]. Det 

är viktigt att transformatorns utrymme skall ventileras och inte uppvärmas på ett onormalt sätt. 

Värmen ska släppas ut för att undvika överskridning av temperaturgränserna. Vid otillräcklig 

luftcirkulation överhettas transformatorn fort, vilket kan göra att det termiska skyddet löser ut. 

Ytorna på transformatorn skall ha tillräckligt med cirkulerande luft som skall vara ungefär 

3,5-4        per kW av förlust. 

Utrymme skall ha rätt ventilation, det ska ha öppningar utrustad med filter för intag av 

friskluft samt öppningar för utsläpp av varmluft. Transformatorn måste ha kylning runt om, 

annars är det stor risk att transformatorn blir överhettad. 

Placeringsutrymmet ska vara utrustat med övervakningstermostat eller temperatursensorer 

som startar kylfläktar för några lägen, t.ex. läge 1 och 2 beroende på omgivningstemperatur. 

Om det svårt att få inkommande frisk luft in i placeringsutrymmet måste Rönnskär kyla luften 

med konditionering. 

Beroende av kylmediet och kylutrustning transformatorer har beteckningar som anges på 

märkskylt [10]. Torrisolerade transformator har följande beteckning: 

 AN vid självkylning 

 AF vid kylning med påbyggda fläktar 

En oljeisolerad transformator har beteckning: 

 ONAN vid naturlig oljecirkulation och yttre självkylning 

 ONAN/ONAF vid fläktkylning 

 OFAF försedd med oljepumpar, radioratorer och fläktar 

Kylningseffekten är beroende av underhåll på kylfläktar, luftfilter och packningar, så de måste 

rengöras och bytas regelbundet. 

Vid bildning av kondens under driftstopp ska transformatorisolationen torkas med 

värmeluftsfläkt eller med andra metoder före inkopplingen. 

Omgivande luften i transformatorutrymmet för torrisolerade transformatorer är en del av det 

totala isolationssystemet, på samma sätt som oljan utgör en del av isolationssystemet för 

oljeisolerade transformatorer. Den har avgörande betydelse för att transformatorn skall 

fungera på ett driftsäkert sätt såväl termiskt som elektriskt. 



 

 

Ataniyaz Ataniyazov 

Vårtermin 2014 

Examensarbete, 15 hp 

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, 180 hp 
 

9 

 

 

Man ska inte glömma att oberoende på isolationen skadas transformatorer av onormal 

upphettning och belastning. 

2.5 Transformators vakter 

2.5.1 Allmänt 

Alla transformatorer har en skyddsutrustning oberoende på isolationstyp. Skyddsutrustning 

väljas enlig transformatorns storlek, isolation, kopplingsbild, spänningsnivå, jordning och 

övriga reläskydd. Skyddsutrustningen skiljer sig för torr- och oljeisolerade transformatorer. 

Oljeisolerade transformatorer förses med följande skyddsutrustning: 

 Gasvakt i form av Buchholz-relä 

 Överlastskydd, det kan vara termiskt relä eller temperaturövervakning 

 Överströmsskydd 

 Jordfelsskydd 

 Differentialskydd(jämför strömmen till trafo med strömmen från trafo) 

 Tryckvakt för lindningskopplare i separat utrymme 

 Övervakning av oljenivå 

 Övermagnetiseringsskydd för transformatorer som utsatta för detta 

Oberoende på isolationstyp hos transformator man mäter temperatorer på lindningarna och 

oljetemperator hos oljeisolerade transformatorer. 

Hög temperatur i en transformator kan uppkomma pågående överbelastning eller att 

kylningen försämrats eller upphört. Det kan tillåtas kortvariga överbelastningar på upp till 

1,4–1,5 gånger transformatorns märkeffekt [13]. Transformatorn måste ha kylning runt om, 

annars är det stor risk att transformatorn blir överhettad. 

2.5.2 Oljetemperator vakt 

Temperaturvakt ingår i transformatorns standartutrustning och det finns en ficka i 

transformatorlocket som visar toppoljans temperator. Oljetemperaturvakter ger möjlighet till 

visuell kontroll samt automatisk urkoppling via larm- och utlösningskontakter. 

Utlösningstemperator bestäms av speciella normer [14]. 

Antalet temperator termometrar beror på transformatornas skenbara effekten. E. ON har krav 

att det ska vara 2 styck på transformatorer med effekten mindre än10 MVA och 3 styck för 

transformatorer med mera än 10 MVA [15]. 

Oljetemperaturvakt har en känselkropp i en ficka på transformatorlocket och mäter 

temperaturen på oljan under locket - toppoljetemperaturen. Vakten visar temperaturen på 

oljan och har kontakter för start av kylutrustningen och eventuell kan utlösa av transformator 

vid överhettning. För signalgivning den ställs vid 75 ⁰C och för utlösningen vid 100-110 ⁰C 

[16]. 
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2.5.3 Lindningstemperator vakt  

Lindningstemperaturvakt har samma funktion och utförd på samma sätt. Lindningstemperator 

blir högre än oljans temperator. Temperatorvakten visar lindningens temperatur i varmaste 

delen på lindningen. Med en elektronisk utrustning som har termokontakter, vi kan 

kontrollera temperaturen i alla tre faserna med hjälp av 3 + 3 normalt öppna eller slutna 

kontakter, som är justerade för larm respektive utlösning.[ Se Tabell 3 Inställning för larm- 

och utlösningstemperatur. 

Lindningstemperaturvakt för torrisolerade transformatorer ger varningssignal vid 

lindningstemperator på 140 ⁰C och utlösningssignal vid 160⁰C som leder till utlösningen. 

Varnings och utlösnings signaler beror på isolationsklass[Tabell 2]. Lindningstemperaturvakt 

har instrument i ett värmeelement som påverkas av belastningsström. Hur stor denna påverkan 

blir kan ställas in med en reostat. 

2.5.4 Gasvakt 

Ett av oljeisolerad transformatorns viktigaste skydd utgörs av gasvakten som reagerar på 

gasutveckling i transformatoroljan, se Figur 8. Temperaturutveckling i lindningar orsakar att 

fukt i lindningsisolationen förångas och bildar gasbubblor. 

Avsikten med gasvakt är att koppla bort transformatorn vid hög gas bildning. 

Gasutvecklingen uppstår vid värmeutveckling i transformatorn och kan uppkomma vid 

exempelvis en ljusbåge. Vid mindre gasutveckling skall gasvakten signalera och vid 

kraftigare gasutveckling ge utlösningsimpuls till transformatorbrytaren. Då transformatorn 

löses ut av gasvaken skall även här en eventuell tillslagsmanöver av transformatorn blockeras. 

Detta eftersom en kraftig gasutveckling i en transformator i regel är förknippad med ett 

allvarligare fel och felet redan kan vara långt gångat. Vid kortslutning av transformatorns 

lindningar utlösningstid varierar mellan 0,1-0,3 s. 

Gasvakt kranarna skall vara markerade för stäng och öppet läge. Det krävs kontakter för att 

lösa ut transformatorn vid högt gasbildning och ventiler för provtagning av den utlösande 

gasen för funktionsprov. Gasvakt måste avlutas efter fyllningen på olja [11]. 

Gasen som samlats i gasvakten skall undersökas och karaktär av gasen kan användas som en 

preliminär indikation på orsaken [11]. Med hjälp av gasanalys av transformatoroljan kan 

diagnos ställas om var problemet är lokaliserat samt vilken typ av problem man skall leta efter, 

se Tabell 1. 

Tabell 1 Indikatorn på gasutveckling 

Indikation Gaskaraktär 

Luft Färglös och luktfri 

Överhettad isolation(presspan, papper) Vit, stickande lukt, normalt obrännbar 

Bränt trä pga. Överslag Tät gulaktig 

Produkter från sönderdelad olja Grå eller svart, brännbar 
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 Figur 8 En gasvakt skydd av form Buchholz relä[ [15]] 

Transformatorernas nollpunktreaktorer är också utrustade med gasvakt som följer samma 

förutsättningar som transformatorernas vakter. 

3 Transformator förluster och ström 

3.1 Tomgångsförluster 
Vid spänningssättningar på transformatorlindningar uppkommer tomgångsförluster. 

Tomgångsförlusterna är oberoende av belastningen så länge primärspänningen är konstant 

och består av järn och friktionsförluster som uppkommer när transformatorn arbetar under 

tomgång. 

Primärspänningen    ger ett flöde   som i sin tur ger upphov till tomgångsströmmen   . I 

järnkärnan kommer då att flyta en liten magnetiseringsström som kallas transformatorns 

tomgångsström och betecknas     

Tomgångsförluster är proportionella mot primärspänningen i kvadrat, se formel nedan [10]: 

     
   ⁄   Formel 3  

Effektförlusterna som uppkommer pågående virvelströmsförluster, och hysteresförlusterna 

har ett gemensamt namn, nämligen järnförluster(tomgångsförluster). Järnförlusterna består 

också av hysteres och virvelströmförluster. 

Hysteresförluster är proportionella mot frekvensen och mot flödestätheten i kvadrat, se formel 

nedan: 

            Formel 4 

 



 

 

Ataniyaz Ataniyazov 

Vårtermin 2014 

Examensarbete, 15 hp 

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, 180 hp 
 

12 

 

 

 

Figur 9 Hysteresslinga för järn Breda kurva har stora hystereförluster 

Virvelströmsförluster beräknas enligt formel nedan: 

           
  Formel 5 

För att begränsa tomgångsförlusterna(järnförlusterna) tillverkas ett plåtpaket i järnkärnan 

bestående av plåtar som är isolerade från varandra med ett tunt isolerade skikt. Man ska 

använda orienterad plåt som har sådana egenskaper att förlustarna blir lägst om flödets 

riktning sammanfaller med plåtens valsriktning [10]. 

De befintliga transformatorerna på 7 MVA 30/3,125kV har tomgångsförluster på 14-17 kW 

jämfört med de nya som har tomgångsförluster på 12-13 kW vid samma      , se Bilaga 

F Tekniska specifikation. 

Energieffektivisering behövs för att minska våra koldioxidutsläpp som i sin tur minskar 

kostnaderna för produktion och ger bättre ekonomi. Tomgångsförlusterna i en ny 

transformator är lägre jämfört med de befintliga och man sparar minst 11826 kronor per år: 

(3*0,45*8760=11826 kronor per år). Och dessutom minskar koldioxidutsläppen     på 13,14 

ton (baserat på europeiska medelvärdet 0,5 kg         el) [14] 

3.2 Belastningsförluster 
Vid belastningen på transformatorns sekundärsida uppkommer resistansförluster i primär och 

sekundärlindringarna utöver järnförlusterna som endast beror av spänningen på primärsidan. 

Belastningsförlusterna varierar kvadratiskt med belastningsströmmen och utgörs i huvudsak 

av resistiva förluster i lindningarna. 

Belastningsförlusterna består av tre komponenter: 

 Ohmska förluster i lindningarna      

 Tillsatsförluster på grund av strömförträngning i ledarna 

 Virvelströmsförluster i andra konstruktionsdelar pågående de strömberoende 

läckflöderna 
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Man kan beräkna belastningsförlusterna enligt formel nedan 

        
       

    
    

    
     

 
 Formel 6 

Lindningsförlusterna är lastberoende och kopplade till ström som cirkulerar i lindningarna. 

Förlusterna på lindningsresistansen är temperatorberoende och tillverkaren anger förlusterna 

vid drifttemperator på 75⁰C för oljeisolerade transformatorer och omräkningen utgörs enligt 

teknisk specifikation nedan. 

Belastningsströmmarna för respektive ställverksfack beräknas genom en fördelning av 

respektive transformators maximala belastningsström och/eller genom märkeffekten hos dess 

produktion, inklusive en överlastmarginal, som är ansluten till facken. Belastningsförlusterna 

är större om transformator går med full last. 

Belastningsförlusterna brukar vara på 0,5 % av märkeffekten    som t.ex. 7 MVA och 0,5 % 

från 7 lika med 35 kW. Låga kärna/lindningsförluster ger krafttransformatorerna bättre 

livslängdekonomi och kortare återbetalningstider. 

Befintliga transformatorerna på 7 MVA 30/3,125kV har belastningsförluster på 42-44 kW 

jämfört med nya som har belastningsförluster på 32-34 kW vid impedansen      , se 

Bilaga F Tekniska specifikation. Man sparar cirka 10 kWh. 

Belastningsförlusterna i en ny transformator lägre jämfört med befintliga och vi kommer att 

ha minst 39420 kronor besparingar per år 10*0,45*8760=39420 kronor. 

0,45 kr – elpris per kW, 8760 – drifttid per år och 10 kWh – besparingar. 

Vi minskar även miljöbelastningen, samt     utsläpp på 43,8 ton (baserat på europeiska 

medelvärdet 0,5 kg         el). 

3.3 Verkningsgraden hos transformatorn 
Om du känner tomgångs- och belastningsförlusterna vid märkström då du kan beräkna 

verkningsgraden. För stora krafttransformatorer den kan bli 99,5% och för mindre 

transformatorer ligger den lägre [10]. Verkningsgraden beräknas enligt formel nedan: 

  
  

  
 

  

        
 

        

              
 

          

                    
 Formel 7 

Där   = tillförd effekt 

   = avgiven effekt 

   = tomgångsförluster 

   = belastningsförluster 

   = belastningsförluster vid märkström 

   = transformatorn märkeffekt 
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  = belastningsgraden som är 1,00 vid märklast 

Högre verkningsgrad har ytterligare två viktiga fördelar. Man genererar mindre elektrisk 

energi med samma bränsleåtgång, man minskar mängden elektrisk energi för att utföra samma 

arbete som i sin tur minskar bränsleförbrukningen. I båda fallen uppstår kommersiella och 

miljömässiga fördelar. 

Verkningsgraden används inte i beräkningar vid val och optimering av krafttransformator. Det 

användas i så kallade förlustvärderingar (belastnings- och tomgångsförluster). 

Kapitaliseringar av förlusterna läggs till transformatorns inköpspris och summan optimeras 

vid konstruktionen. T.ex. 1 kW av tomgångsförluster kan värderas till 40 000 kronor (1995) 

eller högre beroende på bl.a. antagen kalkylränta. Belastningsförlusternas kapitalisering är 

olika mellan olika kategorier av transformatorer samt är beroende av belastningsgraden. 

Belastningsförlusterna uppskattas till 10 000 kr/kW vid en belastning på 0,7 grader för en 

industritransformator år 1995 [10]. 

Det skulle vara lönsamt att köpa energieffektivare transformatorer som uppfyller EU:s 

ecodesign-direktiv för transformatorer som ställs från 1 juli 2015. Det är krav på att nya 

transformatorer måste ha en viss energieffektivitet för att få användas inom EU och dessutom 

bidrar man till en mycket bättre miljö med ett lägre CO2-utsläpp [10]. 

3.4 Övertoner och övriga förluster 
Transformaternas förluster ökar med övertoner i spänning och ström även om transformatorn 

inte överbelastad ur effektivvärdessynpunkt. Övertoner uppkommer på grund av olinjära 

laster som är anslutna till nätet. Udda övertoner är mer aktuella och har sällan betydelse över 

13:e tonen. Man brukar höra brummande ljud i transformatorer vid övertoner. 

Även om övertonerna i spänningen ofta är mycket mindre än grundtonensstorleken, kan den 

högre frekvensen medföra en oväsentlig ökning av förlusterna. Det kan även vara så att 

belastningsströmmarna alstrar övertoner i transformatorströmmen. Övertonsströmmar medför 

strömförträngning och alstrar virvelströmsförluster i lindningarna. Detta kallas tillsatsförluster 

och uppstår även vid enbart grundtonsbelastning. Man kan beräkna tillsatsförlusterna vid en 

känd övertonshalt och en känd tillsatsförlust för grundtonen enligt formel nedan: 

      [  (
  

  
  )

 

 (
  

  
  )

 

    ] Formel 8 

Belastningsströmmen som innehåller en likströmskomponent orsakar en osymmetrisk 

magnetisering av transformatorn som ger mättning i kärnan under ena halvperioden och som 

leder till ökade förluster och ökat brum. 

Ett mått på övertonsvikten kallas K-faktor. K-faktor ger en fingervisning om hur mycket en 

transformator belastas av en övertonsström.  K-faktor inverkar på virvelströmförlusterna i en 

transformator. Det finns standard för att beräkna denna faktor som följer 

transformatortillverkaren och som heter ANSI/IEEE 57.110 [16]. K-faktorn beräknas enligt 

formeln nedan. 
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4 Transformator typ 

4.1 Torrisolerade transformatorer 

Vad definieras som gjuthart eller torr transformator? I SS-EN 60726 stor att: “Dry type Vad 

definieras som gjuthart eller torr transformator? I SS-EN 60726 står att: “Dry type 

transformer - A transformer in which the core and windings are not immersed in any liquid” 

som betyder att "Torr transformator är en transformator i vilken kärna och lindningar inte är 

nedsänkta i vätska". Med namnet “torr transformator” menar man alla transformatorer vars 

isolation är fast eller gasformig.  

 

Lindningar hos torrisolerade transformatorer hålls isär med ribbor i plast. När lindningarna 

blandas ihop doppas torrisolerade transformatorer i lack eller gjuts in i harts som inte görs 

med oljeisolerad transformator [8] [10] [17] [6]. 

 

Enligt EU finns cirka 10 % av de cirka 4 miljoner distributionstransformatorer installerade 

inom EU idag och dessa är gjuthart- torrisolerade transformatorer [18]. 

Gjuthartsen har andra tekniska och fysiska egenskaper som gör att man med hjälp av detta 

material kan tillverka transformatorer med mycket kompakt form jämfört med oljeisolerade 

transformatorer. Materialet har goda elektriska egenskaper, såsom brandsäkra och 

självslocknande. Krafttransformatorer med gjuthartsisolation eller torrisolerade 

transformatorer styrs av internationella transformatorstandarden IEC 60076–11 som 

fastställdes den 2004-10-25 [3]. Gemensamt för alla torrisolerade transformatorer, oavsett 

arbetsområde, är att isolationen är permanent och kan inte påverkas efter driftsättning. 

Det sägs att torrisolerade transformatorer är betydligt mer: 

• Motståndskraftiga mot momentana överbelastningar 

• Bättre prestanda under dynamisk belastning 

• Starkare motstånd mot kortslutningar och impulsströmmar 

• Torrisolerade transformatorer och deras grundkonstruktion är tillförlitliga. 

• Mer lämplighet för extrem kyla 

• Säkerhet för människor och egendom 

• Ing brandfarliga vätskor, upp till 80 % glasfiberförstärkning. 

• 10-20 gånger mindre brännbar massa 

• Ingen användning av mjukgörande medel 

• Miljövänlig  

• Tillämplig för damm och förorenade områden 

• Kan kopplas parallellt med befintliga oljetransformatorer möjliga 

• Ingen risk för explosion 
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Torrisolerade transformatorerna har motståndskraft mot fuktiga miljöer och har en mycket 

begränsad genomsnittlig bullernivå d.v.s. låg brandlast och inget silikon under spolens 

tillverkning. De har också högsta möjliga säkerhet mot sprickor på spolar och är kompakt 

formade vilket gör att anläggningskostnaderna kan begränsas.  

 

Figur 10 Torrisolerade transformator under tillverkning. [19]  

På figur ovan vi kan studera hur en torrisolerad transformator ser ut. Ett ben saknar lindning, 

benen i mitten har endast lågspänningslindning och benet lägst bort är komplext med både låg 

och högspänningslindning [18]. 

Torrisolerade krafttransformatorerna kännetecknas av en markant värmetröghet och tål 

kortvariga överbelastningar. Se figur nedan 

 

Figur 11 Överbelastningsförmåga och tid i förhållande till överbelastningen vid omgivningstemperator på 20 °C [11] 

Torrisolerade transformatorer ger en säkrare arbetsmiljö i anläggningen och kan placeras 

avsevärt nära förbrukningspunkten vilket minskar överföringsförluster. 
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Torrisolerade transformatorns drifttemperatur beror på temperatursklass och klimatklass som 

finns utfärdat på SS-IEC 60076–12. Beroende på temperaturklass man ska ställa 

larmtemperatur och utlösningstemperatur enligt tabell nedan. 

Tabell 2Temperator klass beroende av omgivningstemperator 

TEMPERATURKLASS DRIFTSTEMPERATUR 

KLIMATKLASS C1 

DRIFTSTEMPERATUR 

KLIMATKLASS C2 

 

B från - 5 till 120 °C från -25 till 120 °C 

F  från - 5 till 155 °C från -25 till 155 °C 

H  från - 5 till 180 °C från -25 till 180 °C 

Torrisolerade transformatorer kan jobba även vid -50 °C, men vid starten 

omgivningstemperator måste var över -25°C. 

Och enligt den tabellen ska vara utfört larm och utlösning temperator på torrisolerade 

transformatorer för att undvika skador på lindningarna beroende på isolationsklass, se tabell 

nedan. 

Tabell 3 Inställning för larm- och utlösningstemperatur. 

 

Torrisolerade transformatorer är brandhärdiga och självsläckande, de innehåller inte 

transformatorolja som minskar brandrisk och vid haveri finns ingen risk för läckage av 

brännbara eller förorenande ämnen och emissionen av giftiga ämnen och ångor är minimerad 

[8] och i stora sett transformatorer med gjutharts underhållsfria enligt tillverkaren. 

Torrisolerade transformatorer har isolering klass F och H och designat för extrema 

miljöförhållanden och förorenade områden [19]. De passar till användning i miljöer där den 

relativa fuktigheten är 93 % och omgivningstemperaturer lägre än -25°C [14]. 

 

Figur 12 ABBs torr transformator med tre olika tekniker från vänster: Open Wound, Resibloc, Vaccum cast coil 
(VCC) [8] 

På Figur 12vi ser tre olika torrisolerade transformatorer. Resibloc transformatorn i mitten har 

ett Epoxy-isolationen och armeras med hjälp av en licenserad lindningsteknik som använder 

Temperaturklass Larmtemperatur Utlösningstemperatur 

B 120 °C 130 °C 

F 140 °C 150 °C 

H 160 °C 170 °C 
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glasfibertråd. Man får en stark mekaniskt lindning som, enligt ABB, är lämplig för stark 

varierande laster, omriktare, upprepade kortslutningar o.s.v. Se Figur 13. 

 

Figur 13 Uppbyggnad på en torrisolerade Resibloc transformator [8] 

Tabell 4 Tabell till Figur 13 

1 Glasfiberarmering-eliminerar risken för sprickbildning 

2 Okänslig för temperaturväxlingar, tål temperaturchocker 

3 Hög- och lågspänningslindningarna är hopfogade till en kompakt självbärande enhet. Ger en optimal 

lösning för att motstå kortslutningskrafter 

4 Glatt yta motverkar dammansamling 

5 Inkapsling av lindningarna i gjutharts förhindar fuktinträngning och skyddar mot aggressiv miljö 

6 Lagerlindad högspänning ger hög stötspänningshållfasthet 

7 Limmad bandlindning ger hög korslutningshållfasthet 

8 Kopparledare i högspänningslindningen möjlig genom glasfiberarmering 

9 Effektiv uppfångning av radiella kortslutningskrafter genom kilning mellan kärna och lindning 

10 Kylkanaler i lindningarna medger självkylning upp till 10 MVA 

11 Koppar- eller aluminiumband i lågspänningslindningen 

12 Högsta mekaniska hållfasthet genom glasfiberförstärkning av såväl hög- som lågspänningslindning 

13 Axiella kortslutningskrafter reducerade till ett minimum genom band i lågspänningslindningen 

14 Glasfiberarmering möjliggör lindningar i ett block upp till 15 MVA 

15 Självslocknade och obrännbart material. Inga giftiga förbränningsprodukter vid ljusbåge eller 

sekundärbrand 

16 Cylindriska kylkanaler ger effektiv kylning av lindningarna 

Nästan alla tillverkare erbjuder de olika teknikerna för att passa kundens egen särskild behöv 

för högt och lågt belastning. 
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4.2 Oljeisolerade transformatorer 
Oljeisolerade transformatorer är mest använda klassiska transformatorer i elkraftnät. Det 

vanliga kylmediet är mineralolja som cirkulerar i lindningarna. På transformatorsskylt anges 

beteckningen som anger kylart. På transformatorer med olja isolation anges den med 

bokstäver ”O”. 

Krafttransormatorer med stora effekter forserat med pump, radiator eller fläkt och har 

beteckning OFAF. Själkylningen hos oljeisolerad transformator sker spontant och utan 

hjälpkraft och har naturligt oljecirkulation. 

Oljelådan tillverkas av tunnplåt och har veckande kylflänsar på transformatorer med mindre 

effekt och hos transformatorer med stora effekter den utförd av grovplåt och försedd med 

utvändiga radioratorbatterier och forcerad kylning som kräver mera utrymme. 

Det är viktigt ur isolationsmässig synpunkt med axiella stöd och radiella stödribbor för 

lindningarna. Det vanliga materialet för stöden hos oljeisolerade transformatorer är så kallade 

presspan som är speciell hårdpressad papp. Presspan förs in mellan lindningsvarv för att skapa 

kylkanaler för transformator olja, se Figur 14. Mekaniska hållfastheter på pappret är beroende 

av kvaliteten på cellulosainnehållet. 

 

Figur 14 Presspann kylning på oljetransformator [7] 

Transformator olja har en bra elektrisk isolationshållfasthet, känsligt för föroreringar t.ex. 

vatten och fasta partiklar. Drifttemperator på transformator olja är 75 °C. Transformator olja 

är hydroskopisk och absorberar fukt från luften. Transformatorsolja kondition måste 

kontrolleras med jämna mellanrum. Provtagningen skall utföras av kvalificerad personal och 

det är inte lämpligt att ta ett oljeprov under transformatorsdrift. Det skulle vara bra om 

oljeprov tas vart femte år för hermetiskt slutna transformatorer och vartannat år för 

transformatorer med expansionskärl [6]. 
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Vid temperator ändring uppkommer volymändringar och oljetransformatorer måste förses 

med expansionskärl som står i förbindelse med transformatorlådan via ett rör och en 

torkapparat för omgivande luft. I expansionskärlet avskärmas oljan från atmosfären t.ex. med 

ett membran i elastiskt material men även andra tekniker för att skydda oljan förekommer. 

Man ska ha en anordning om transformator innehåller mer än 200 kg olja [10]. I stora sett nya 

oljetransformatorer har som vanligt oljebehållare inbyggd. Stor nackdel med expansionskärl 

är att den tar mycket plats. 

Oljetransformatorer tillverkat före 1976 brukar ha olja med PCB partiklar som är giftigt och 

cancer fram kallande. Rådets direktiv 76/403/EEG av den 6 april 1976 om bortskaffande av 

polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler förbjöd PCB [12]. Man har tagit fram 

nya olja produkter där egenskaper som har låg brandlast, förenas med elektrisk 

överslagshållfasthet så att produkterna som klarar alla driftsspänningar. 

Alla oljetransformatorer har torkapparat med silicagel som suger fukt och måste ha bra 

tätningar i anslutningar. Den ska kontrolleras regelbunden och bytas med jämna mellanrum. 

Tecken på åldring är färgen på silicagel som ändras från klarblå till ljusröd. Utbildning av 

vatten som förekommer löst i huvudisolationens olja försämrar den dielektriska hållfastheten 

tillsammans med övriga orenheter. Vatten i huvudisolationens presspan material sänker 

elektrisk resistivitet. 

Snabb bildning på fukthalten i cellulosan är ett mått på åldringsgraden hos en transformator 

eftersom fukt bildas vid både oljans och cellulosans nedbrytning [4]. 

Oljeisolerade transformatorer måste ha en brandskydd på uppställningsplatsen och ett 

expansionskärl för att kunna uppta volymförändringar som står i förbindelse med 

transformatorlådan via ett rör och en oljegrop för eventuella oljeläckage. I stora sett nya 

oljetransformatorer har oljebehållare inbyggd. 

5 Miljöaspekter och återvinning 

5.1 Miljöaspekter  

Miljö och säkerhetsfrågor har högsta prioriteringar på Boliden. Inom miljöområdet handlar 

det om att minska utsläppen till vatten och luft. Rönnskär utvecklar nya metoder och 

arbetssätt samt gör investeringar med syfte att minska miljöpåverkan. Rönnskär arbetar med 

verksamhetens energihantering både vad gäller ökad energieffektivisering och olika former av 

energiförsörjning för att minska utsläppet av koldioxiden CO2. 

Rönnskär har en energiintensiv verksamhet och effektivisering står högt på Bolidens 

dagordning. Under 2013 genomfördes en kartläggning för att identifiera Bolidens 

koldioxidavtryck. Underlaget har bland annat legat till grund för Bolidens nya mål för 

koldioxidutsläpp och att identifiera hur Boliden ska driva energi- och klimatarbetet. 

Boliden är delägare i BasEl och i Industrikraft AB, intresseorganisationer för elintensiv energi. 

Därigenom arbetar Boliden för mer hållbar och effektiv energiförsörjning och att utveckla 

kraftproduktionen i Sverige [2]. 
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EU:s handel med utsläppsrätter för koldioxid, omfattar för närvarande smältverken Rönnskär 

och Bergsöe. De båda smältverken har för perioden 2008-2012 tilldelats utsläppsrätter för 78 

909 ton koldioxid [2]. 

NEW Bolidens indirekta utsläpp av koldioxid genom förbrukning av den el som vi förbrukar 

avgörs av den så kallade nationella energimix som finns i respektive verksamhetslands elnät. 

Rönnskärverket kan även beställa torrisolerade transformatorer mot extra betalt som är 100 % 

återvinningsbara. För mer information man ska fråga aktuella tillverkare. 

5.2 Återvinning av transformatordelar och olja 
Rönnskärverket ska kontakta företag som specialiserar sig på återvinning av reservdelar från 

olje- och torrisolerade transformatorer. Avlägsna elkablar och elektronisk utrustning kräver 

specialbehandling för att avlägsna avfallet från återvinningsbart material. 

Förbrukad olja från transformatorer också kräver specialbehandling. Transformatorolja 

innehåller ämnen PCB som är giftigt och cancerframkallande. Rådets direktiv 76/403/EEG av 

den 6 april 1976 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler 

förbjöd PCB, men det kan vara så att din oljetransformator innehåller olja med PCB [12]. PCb 

innehåller miljögifter som är svåra att förbränna och riskerna med utsläpp från förbränd PCB -

olja är stor. Stora transformatorer saneras på Stena Gotthards filial i Karlstad, i samarbete med 

SAKAB [20]. 

6 Personsäkerhet 
Skador som kan uppstå i samband med elektricitet har en relativt allvarlig karaktär. Därför är 

säkerheten vid dimensionering och utförande av elektriska anläggningar en av de viktigaste 

aspekterna man måste ta hänsyn till. Anläggningen skall uppföras och dimensioneras så att 

risken för att en elrelaterad skada uppkommer är minimal. Arbetsmiljö och personsäkerhet 

kontrolleras regelbundet och avvikelser skall rapporteras till skyddskommittén. 

Skyddskommittén säkerställer åtgärder som ska genomföras. Vid en olycka lämnas skriftliga 

rapporter som ska behandlas. Varje medarbetare rapporterar om avvikelser och lämnar ett eget 

förbättringsförslag. Ledningen ska säkerställa att åtgärder genomförs. Man arbetar 

kontinuerligt för att upptäcka och förebygga riskrelaterade skador och utbilda om 

riskrelaterade skador. 

Man ska följa gällande föreskrifter och den standard som finns tillgängliga på 

Elsäkerhetsverkets hemsida. 

Enligt standard SS_4210101 § 3.1.4.1; Anläggningars utförande skall vara sådant att de med 

säkerhet motstår mot kortslutningsströmmar orsakade mekaniska och termiska effekterna [21]. 

Utlösningstiden vid kortslutning ska vara enligt standarden SS 421 01 01 [21]: 

 Märkkortslutningstiden är 1,0 sekund. 

 Vid annat värde än 1 s är lämpligt, rekommenderas 0,5 s och 3 s. 

 Den fastställda märkkortslutningstiden ska inkludera felbortkopplingstid. 
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Det betyder att apparater i anläggningen skall tåla kortslutningar och dess verkningar under 

1,0 sekund och felbortkopplingen skall ske så fort som möjligt. Elanläggningen skall tåla 

kortslutningar och dess verkningar under 1,0 sekund. Elanläggningen skall uppföras på det 

sätt att risken för elrelaterad skada ska vara minimal. 

Starkströmsföreskriften ELSÄK-FS 2008:1 2 kap. 1§ säger att ”En starkströmsanläggning ska 

vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot 

person- eller sakskada på grund av el” [22]. 

Transformatorutrymmet skall vara uppbyggt på en betryggande säkerhet och skall inte vara 

tillgängligt för obehöriga. Enligt kap.3 § 2 måste transformatorn ha skydd mot elchock som 

kan uppstå vid direkt beröring av spänningsförande delar eller av utsatta delar som blivit 

spänningsförande genom ett fel, det vill säga indirekt beröring [21]. 

Transformatorrummet ska vara slutet eller inhägnat på betryggande sätt. Man ska ta hänsyn 

till detta och åtgärder måste vidtas i samband med projektering och utförande av en 

elanläggning. Endast fackkunniga personer eller personer som har fått instruktioner om risken 

för skada på grund av el, ska ha tillträde till transformatorns driftrum. Transformatorutrymmet 

ska vara tillgängligt för personer som är medvetna om de risker ett tillträde kan medföra. 

Minimimåttet till spänningsförande delar och utrymningsvägar ska följa standard. 

Krafttransformatorstationer ska utformas enligt grundläggande säkerhetsfunktioner, det ska 

förhindra farliga potentialskillnader, ljusbågssäkrade apparater och ställverk. Detta sker 

genom ett marklinjenät och jordning av utsatta detaljer. Inomhusbyggda 

transformatorutrymmen förses med system för tryckavlastning och trycktåliga ställverksskåp 

som förhindrar personskada vid uppkomst av ljusbågar. Anläggningens personal skall 

informeras vid en eventuell åtgärd på krafttransformatorer. Ställverk ska utrustas med ett 

felsignalsystem där stationens samtliga felsignaler ska samlas i en central, för att sedan 

grupperas och kopplas mot larmsystemet. 

Reläskyddet övervakar stationens elektriska storheter och måste snabbt och selektivt 

bortkoppla den felbehäftade anläggningsdelen vid uppkommande fel. Moderna reläskydd 

konstrueras i form av en terminal som kan innehålla alla de skydds-, övervaknings- och 

styrningsfunktioner som ett objekt kräver. 

En krafttransformators vakter skall mäta mekaniska storheter som genererar larm och 

felbortkopplingar. 

Reläskydden och vakterna utgör en vital del i en transformatorstation, då de skall ge ett 

betryggande skydd mot person- och materialskador. 

Rönnskärs hållbarhetsarbete innebär bland annat att New Boliden arbetar enligt tesen om att 

små incidenter elimineras med dagligt säkerhets- och miljötänkande, för då kommer också 

större problem att hanteras mer effektivt. 
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VD´n och koncernchefen Lennart Evrell säger [1]: Vi investerar i lösningar som ger hög 

säkerhet men vi vet samtidigt att det viktigaste är och förblir arbetet med våra attityder och 

beteenden. Arbetet med att förstärka säkerhetskulturen utvecklas kontinuerligt och 

systematiskt med målsättning att förebygga och identifiera risker och riskbeteenden på våra 

arbetsplatser. Vi har alltid säkerhet som första punkt på möten, konferenser och styrelsemöten. 

7 Underhåll 

7.1 Allmänt 

Verksamheten som påverkar enhetens funktionsförmåga och avser att vidmakthålla den eller 

återföra den till tidigare nivå är underhåll. Verksamheten som påverkar enhetens 

funktionsförmåga med syfte att förändra den till att motsvara nya prestationskrav är 

modifiering. [23]. För att skilja på underhåll och modifiering måste man ta hänsyn till på 

vilket sätt funktionen påverkas. Syftet med modifiering och underhåll är detsamma att 

åstadkomma förmågan hos en enhet att utföra en krävd funktion. 

 

Figur 15 Åtgärder som påverkar enhetens funktionsförmåga 

Alla arbeten som vidtas under en enhets livslängd för att hålla den avtalade standarden samt 

utföra en krävd funktion, kallas underhållsarbete. Man vill inte utföra underhållsarbete mer än 

nödvändigt eftersom underhållsarbete kräver mycket resurser. Man optimerar 

underhållsinsatserna för att minimera underhållskostnaderna. 

Olika människor har olika uppfattningar om underhåll. En tänker lämna bilen på service eller 

tvätta och polera bilen, en annan tänker på driftkostnaderna som innehåller underhållsarbete 

och en tredje tänker på testintervallet på jordfelsbrytare som ska testas under angiven 

tidsintervall. Men alla tänker att underhållsarbete kommer att öka den tekniska livslängden på 

en enhet. 

Underhållsarbetens mål är att öka tillgängligheten och driftsäkerheten hos en enhet och 

parametrarna för detta påverkas av de kombinerade egenskaperna av funktionssäkerhet, 

underhållsmässighet och underhållssäkerhet, se Figur 16. 
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 Funktionssäkerhet är en förmåga hos en enhet att utföra en krävd funktion under givna 

förhållanden och under ett givet tidsintervall. Den mätas med felintensitet, antal fel per 

tidsenhet [24] 

 Underhållsmässighet är förmågan hos en enhet att utföra krävd funktion under givna 

förhållanden under ett angivet tidsintervall. Den mätas i medelreparationstid MTTR 

[24] 

 Underhållssäkerhet är en förmåga hos underhållsorganisationen att tillhandahålla de 

rätta underhållsresurserna på erforderlig plats, för att utföra krävda underhållsåtgärder 

på en enhet, vid en angiven tidpunkt eller under ett angivet tidsintervall. Den mätas 

med medelväntetid (MTW) [25] 

Driftsäkerheten är en kvalitativ egenskap hos ett system som bestämmer systemets förmåga 

att ge hög effekt när fel, störningar och begränsade underhållsresurser påverkar systemets 

prestationsförmåga och anges ofta i % av krävd tid.  

 

 

Figur 16 Driftsäkerhetsbild 

Det finns ett antal olika underhållstyper och strategier och vi ska titta närmare på och 

presentera förebyggande, avhjälpande och tillståndsstyrt underhåll, som är en form av 

förebyggande underhåll. 

7.2 Förebyggande underhåll 
Förebyggande underhåll utförs vid förutbestämda intervaller enligt tillverkarens instruktioner 

eller i enlighet med föreskrivna kriterier som är avsedda för att minska sannolikheten för 

inkommande fel eller försämring av funktionen hos en enhet. 

Man ska kontrollera olika parametrar för att upptäcka om inställningen har ändrats eller om 

parameterinställningen fortfarande är den optimala för bästa drift. 

Man planerar utbyte av uteslutna delar på transformatorn, kontrollera transformatoroljans 

kondition med jämna mellanrum, kontrollera temperaturen på oljan och lindningarna. 

Man ska planera förebyggande underhållsåtgärder, som inspektion, övervakning, reparation 

för att förebygga att ett allvarligt haveri inträffar. 

Personalen måste informeras om FU på transformatoranläggningen. Det kan vara: 
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 Planerade utbyten 

 Rengöring 

 Planerade renoveringar 

7.3 Tillståndbaserat underhåll 
Tillståndsbaserat underhåll är en utvecklad form av förebyggande och baserat på övervakning 

av parametrar, samt efterföljande åtgärder. Parameterövervakning kan vara planerat eller 

kontinuerligt. 

Fördelarna med tillståndsbaserat underhåll är att den utförs vid behov, samt baserat på 

tillstånd som kan mätas och skickas till kontrollrum. Det kan vara kontroll och övervakning 

av en enhets tillstånd med en givare eller mätsystem som testar deras funktion och egenskaper 

och gör en direktbedömning eller trendanalys på nödvändiga åtgärder. Det kan vara kontroll 

av temperaturen på olja och lindning. 

Med tillståndsbaserat underhåll kan man göra en analys i funktionssäkerhetsinriktat underhåll. 

7.4 Förutbestämt underhåll 

Förutbestämt underhåll är en form av förebyggande underhåll som utförs i enlighet med 

fastställda tidsintervall eller bestämd användning, men utan att föregås av tillståndskontroll. 

Den består av en schemalagd plan för inspektioner och schemalagda åtgärder. 

7.5 Avhjälpande underhåll 
Avhjälpande underhåll avser åtgärder som utförs efter att ett funktionsfel inträffat med syfte 

att återställa en enhet i drifttillstånd för att utföra krävd funktion. Avhjälpande underhåll 

brukar vara oplanerat men kan också vara planerat om felet ej är i kritiskt tillstånd. 

 

Figur 17 Uppbyggnad på underhållsarbete 
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7.6 Fel 
Enligt standarder är en utrustningsförmåga som inte klarar krävd funktion kallas fel. Efter ett 

fel uppkommer funktionsfel, som kan vara helt eller delvis.  Ett fel är en händelse som skiljer 

sig från ett funktionsfel som är ett tillstånd och uppstår vid förebyggande underhåll, annan 

planerad verksamhet eller brist på stödfunktion [3]. 

8 Ekonomi 

8.1 Kostnader för arbete 

En del av Rönnskärverkets ekonomiinsatser riktas mot drift och underhåll. Man ska tilldela 

underhållsresurser för att uppnå största effekt och minimera underhållskostnaderna. Man ska 

skaffa en analysmodell vid underhållsekonomiskt bedömning för att få fram de bästa effektiva 

underhållsåtgärderna för transformatoranläggningen. 

Det är svårt att förutse kostnader för underhållsåtgärder men det är ändå bättre att göra en 

kalkyl än att inte göra någon form av kalkylering alls. 

Kostnader som tas i underhållskalkyl är kostnader för personal, underhåll och drift. Det kan 

även handla om ointresse av drift- och underhållskostnaderna för företag. 

Vid beräkning ska man använda kostnadskatalog som baseras på priser och avtal i början av 

2011 [5]. Det är ett instrument för elbranschen med vilken man i olika nivåer kan beräkna 

kostnader och produktionstider för olika åtgärder på elnät, nätstationer 0,4-24 kV och 

tillämpar EBR-standarder. 

I beräkningen ingår inte kostnaderna för materiel och kostnader för demontering av befintliga 

transformatorer samt kostnader för sanering av transformatordelar, se Tabell 5. 

Det ingår inte kostnader för planering P1 och vi tar hänsyn till Projekteringskatalog P2 som är 

baserad på utfall från P1-kalkyl på det sammanställda typnätet. 
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Tabell 5 Arbetstid ekvivalen för en transformator under 2 MVA enligt P2/P3 

Arbetskod Arbete enhet timmar Kostnad i 

kr 

151-52 Byte apparatskåp T1 St 4,73 3520 

310-84  Byte av mätutrustning, kategori 4 St 25 17200 

312-13 Inspektion nätstat. byggnad St 0,90 593 

312-62 Avbrottsarbete 12-24 kV st 1,42 905 

312-64 Tillägg vid avbrottsarbete i 

industriområde 

St 0,65 412 

312-66 Idrifttagning av T1-station St 0,24 156 

312-69 Idrifttagning vid byte Hsp St 0,92 584 

325-21 Underhållsbes.nätstn.byggnad St 2,70 1720 

325-32 Tillägg för ny dokumentation av 

kabelskåp i handdator 

St 1,15 797 

350-30 Byte av toppfrånskiljare AMS St 23,35 10400 

350-33 Byte av spänningstrafo till 

fjärrmanövrerad toppfrånskiljare AMS 

St 8,25 3850 

360-13 Rengöra transformator, AMS St 1,23 848 

411-12 Flytning vid mindre arbete 1 montör Arb 1,01 930 

900-13 Inspektion nätstat. byggnad St 0,90 584 

965-04 

(05) 

Foto på kabelskåp+termografering St 0,03+0,01 26 

 

8.2 Kostnader för kringutrustningen 
Kostnader för kring utrystning kan inte bestämmas nu den beror på placering plats, 

omgivningen och miljö. Det skall en högt placerade ventilationskanaler för varm luft vid 

självdragsventilation och lågt placerade ventilationskanal för kalt uteluft. Vid förserad kylning 

måste termostatstyrd fläkt installeras för att förbättra ventilationen. För en torrisolerad 

transformator med skenbar effekt på 7 MVA det kommer att kosta 30-35 tussen kronor. 

9 Diskussion om förebyggande underhåll på transformator.  
Detta avsnitt innehåller summering av utfört examensarbete och ger förslag om åtgärder som 

ska utföras på transformatoranläggningen. Rätt underhåll i rätt tid. 

9.1 Förebyggande underhållsplan 
Förebyggande underhållsarbete utökar transformatorns livslängd, förbättrar tillförlitligheten 

samt ökar tillgängligheten inom transformatoranläggningen. Uteblivet underhållsarbete dödar 

en transformator. Jag hörde ett bra uttryck; en transformator dör inte, utan blir dödad av 

en man [4]. Transformatorer är mycket pålitliga enheter och kan fungera under lång tid om de 

underhålls och servas regelbundet. Väl planerat underhåll förlänger tekniska livslängden på en 

transformator och ökar driftsäkerheten. 

En underhållsplan skaffar regelbunden tillsyn och förebyggande periodiskt underhåll på 

transformatoranläggningen, samt kontroll av underhållsverksamheten inklusive ekonomiska 
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aspekter. Underhållsplanens mål är att arbeta med ständiga förbättringar för att öka 

tillgänglighet samt förhindra att ett fel uppstår. 

Underhållsplan är en strukturerad gruppering av aktiviteter och uppgifter som inkluderar 

aktiviteter, resurser och tidsomfattning som ska utföras under underhållsarbete. 

Underhållsplanering garanterar en korrekt användning och fastställer den information som 

krävs för kontroll/underhåll och skapar en vägledning för service och underhåll. 

Förebyggande underhåll planeras in årsvis på respektive transformator och kan vara utförd i 

en Excel bok som en Gantt-schema. Man kan skriva ut underhållsplan för ett år eller kvartal 

och placera synligt för underhållspersonalen.  Med underhållsplan man skapar en strategi för 

hur det framtida förebyggande underhållet ska bedrivas. Med en bra strukturerad 

underhållsverksamhet kan Rönnskär kartlägga och utföra bättre underhållsledning, och erhålla 

en mer holistisk syn av sitt underhåll på transformatoranläggningen. 

Underhållsplan ska innehålla t.ex. tidssatta aktiviteter för respektive transformator och 

mantimmar. Du kan sätta röd färg i en cell för transformatorer som ska vara i spänningssatta 

och grön för spänningslösa transformatorer. 

I ett förebyggande underhåll ingår beredningsfas som bestämmer sekvensen i det planerade 

arbetet: 

 Vem skall göra jobbet? Nödvändiga underhållsinsatser? 

 Vilka åtgärder som kan tillåtas och utföras? 

 Vilket tidsintervall och antal mantimmar som behövs? 

 Vem ska dokumentera utfört arbete? 

 Vilken dokumentation/ritning behövs för att utföra arbete? 

 Vad ska göras? 

 När den ska göras? 

 Viktigaste uppgifterna? 

 Utförs arbete under drift? 

 Beskrivning av specifika arbetsmomenter, specifika kompetenser. 

 Beskriv potentiella risker. 

 Ska det vara en reparation, utbyte eller modifiering? Vilket alternativ är bäst? 

 Bestäm vilken insats som är nödvändig. Externa resurser! 

 Vilket specialverktyg behövs? Reservdelar? 

 Säkerhetsdokumentation? 

 Ta beslut på, huruvida arbetet måste detaljeras bättre. 

 Ta eventuell diskussion med montör som utför arbete. 

Instruktionerna för beredningsarbete ska bearbetas efter det förebyggande underhållsarbete 

och diskuteras på likheter och skillnader i arbetssätt. Med rätt underhållsplanering kan man 

öka förutsättningarna för en lång och trygg drift. 

Underhållsarbete måste följa tidsintervall som angivit transformatortillverkare. Intervallen 

påverkas också av utomhusmiljön som transformator placerad i. Påfrestande miljö kommer att 
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kräva mera underhållsarbete. Uteblivet underhållsarbete minskar tekniska livslängden på 

transformator. Några viktiga resurser/aspekter som ska belysas i en underhållsplan för 

förebyggande underhåll: 

 Personalresurser som krävs för utförande 

 Tidpunkt för utförande 

 Planerade åtgärder 

 Förberedande aktiviteter 

 Schemalagda stopp 

 Nödvändiga verktyg och reservdelar ska finnas på plats 

En noggrann kontroll förebygger defekter och erhåller längre teknisk livstid på det material 

som transformatorn är uppbyggd. Rönnskärsverket skall fastställa ett program för underhåll 

och åtgärder på transformatorn för att följa upp och analysera funktionen under en längre 

tidsperiod. Den bästa försäkringen mot transformatorfel är att se till att de är korrekt 

installerade och underhållna. 

Ett fel som inträffar i en transformator har normalt svåra skador. Transformatorn måste 

transporteras till en verkstad för reparationsarbete och det tar lång tid. Uteblivet 

underhållsarbete orsakar 14-15 % fel [26]. 

För att minimera och förebygga skadorna vid ett fel, förses transformatorerna med reläskydd 

och vakter [se avsnitt ovan]. Transformatorskydd varierar beroende på transformatorstorlek, 

spänningsnivå, systemjordning och andra faktorer. 

 

Figur 18 Underhållsarbete utförande 

På Figur 18 vi ser hur ett underhållsarbete pågår. En reparatör sköter beredningen av arbete, 

tre personer kommer att genomföra förebyggande underhållsarbete och i slutet kommer en 

reparatör att dokumentera utfört arbete. Vid utförande av förebyggande underhåll ska man 

göra underhållet samtidigt på transformator och transformatorstationer. Man ser två grupper 

av underhållspersonal. 
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9.2 Erfarenhetsbaserad underhållsmetod 
En identifierat återkommande felorsak på en transformator bör knytas till en metod under 

beredningsfasarbete. Metoden ska vara kopplad till en transformatorkomponent och det kan 

vara olika metoder. Underhållsmetod för underhållsaktivitet ska bearbetas av specialister med 

en specifik underhållskompetens och beredare, samt att en gemensam överenskommelse 

fastställs. 

Vilken elmontör/reparatör som ska utföra arbetet beslutas av arbetsledare som har 

personalansvar och som tar hänsyn till kompetens, frånvaro som utbildning, semester eller 

sjukdom. 

Man ska standardisera arbetssättet där metodval görs.  

9.3 Avhjälpande underhåll 
Vid förebyggande underhållsarbete kan endast vissa fel upptäckas och förhindras, men ett 

haveri kan ske utan att det till synes har indikerats i förväg. 

Underhållspersonal som arbetar med avhjälpande underhåll får informationen genom 

kontrollrum eller en operatör som gör felanmälan. 

Underhållspersonal granskar felet före utförande av avhjälpande underhåll. Felet ska granskas 

på plats i samråd med ledningen. Man ska hitta felet och orsaken till fel. Vid mindre fel ska 

problemet åtgärdas direkt. Vid allvarligare fel ska den delegeras till ledningscentralen. Efter 

bedömningen kan arbetsorders status ändras från prioriterad till hög prioriterad på begäran 

från reparatör eller beroende på omständigheterna. Vid behov kopplar man bort den 

felbehäftande anläggningsdelen. 

 

Före utförande underhållspersonal ska observera: 

 Har vi utfört liknande arbete tidigare?  

 Finns det några utredningar eller förslag? 

 När genomfördes förra reparationsarbetet? 

 Behövs det en annan insats för att undvika att felet kommer tillbaks igen? 

 Är det bäst att reparera, byta eller modifiera? 

 Finns det några utredningar, förslag eller projekt på aktuell utrustning? 

 Bedöm omfattning av arbetet och gör en fysisk inspektion  

 Ta eventuell diskussion med arbetsledaren 

 Bestäm vilken insats som är nödvändig  

 
Figur 19 Flödet för avhjälpande underhåll 
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Allvarliga fel på en transformator åtgärdas omedelbart utan dröjsmål och arbetsflödet ser ut så, 

se ovan. 

9.4 Rondning 
Vid utförande av en teknisk rondning använder man syn, hörsel och känsel samt enklare 

mätningar utan att transformator tas ur drift. Det kan vara: 

 Notering och rapportering av brister och fel i anläggningen. 

 Kontroll av dörrar, fönster och låsning. 

 Kontroll av apparater, likströms- och övervakningsutrustning. 

 Kontroll av tryckluftsanläggning. 

 Avläsning av termometrar och oljenivåer för transformatorer och reaktorer. 

 Kontroll av vattennivå och vid behov pumpning av oljefånggropar. Oljeinnehåll 

kontrolleras innan pumpning. Högre oljeinnehåll än 5ppm skall renas alternativt 

bortforslas. 

 Kontroll av silicagel. Vid missfärgning utförs byte utan fördröjning. 

 Kontroll av kondens i transformator, kontrollskåp och kopplingslådor. 

 Indikeringar på reläskydds- och automatikfält ifylls på avsedd blankett. 

 Man ska göra kvittering av samtliga indikeringar 

 Kontroll att interna klockor i respektive utrustning visar rätt tid 

 Mätaravläsning 

 Avläsning av obalansströmmar (avser seriekondensatorstationer) 

 Nödlarm, brandlarm och inbrottslarm provas om möjligt 

 Kontroll av kyl- och ventilationsanläggningar. Onormala ljud från fläktar skall 

uppmärksammas 

Rondningsschema skall anpassas efter varje transformator och rondningsintervall skall 

avpassas efter transformatorkomplexitet. 

9.5 Analys av teknisk data 
Man skall kontrollera tekniska data som finns upplagda i underhållssystem med jämna 

intervall på tre år. Felaktiga och saknade uppgifter anmäls. 

9. 6 Instruktioner 
Man ska författa en generell FU-instruktion avsedd för en oljeisolerad transformator, vilket 

blir orimligt. Detta framgår tydligt om man beaktar att torrisolerade transformatorer kräver 

helt andra underhållsmetoder och -intervall än oljeisolerade transformatorer. Svårigheten 

kommer att ligga i detaljnivå. En identisk transformatortyp borde beredas på samma sätt, dock 

kan årsmodell och utrustningsbeskaffenhet utgöra skäl för differenser. 

FU-instruktioner skall riskklassificera transformatorer, är de under drift eller inte för 

underhållsintensitet på respektive transformator och utöver detta, finns identifierade skillnader 

i vilka aktiviteter som ska väljas ut. 
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9.7 Inspektion 
Det är grundläggande kontroll av transformatoranläggningen och ska ingå i rondning. 

Underhållspersonal ska utföra en visuell kontroll av transformatoranläggningen och 

underhållsåtgärder ska utföras endast vid behov. 

9 8 Aktiviteter 
Vid genomgång av transformatorns dokumentation och reservdelslista under beredningsfas 

man koordinerar och schemalägger alla underhållsaktiviteter som ska ske. Beredare måste ha 

kompetens och erfarenhet från underhållsarbete för att beredning ska bli tillräckligt bra. 

9.9 Reservdelsberedning 
Beredare ska fatta beslut om vilka reservdelar ska köpas hem, skapa en indirekt strategi på hur 

det framtida förebyggande underhållet ska bedrivas och hur det påverkar FU och AU. Man 

skall ha enklare reservdelar hemma t.ex. hjälprelä. För övriga reservdelar kontaktar man 

transformatortillverkare. 

9.10 Verktyg 

Normal- och specialverktyg vid underhållsarbete ska följa tillverkarens anvisningar. Och det 

gäller även tillbehör för transporter, hantering av oljor och gaser, montage, provning och 

andra mätningar. 

9.11 Korrosionsskydd 
Eftersom transformatorer kommer arbeta under olika svåra miljöförhållanden, man ska 

säkerställa korrekt korrosionsskydd. Oljetankar, omslag och andra metalldelar måste 

sandblästras och sedan skyddas av två primära lager avslutande färg. 

9.12 Lindningsisolation 
Nedbrytning och åldring i lindningsisolation resulterar i kortslutningar och jordfel som leder 

till stora skador på lindningarna och transformatorkärna. Isolationsmaterialet ska hållas så rent 

som möjligt, såväl vid leverans samt under hela livstiden. Överhettning under lång tid 

försämrar isolationsförmåga på lindningen, som i sin tur leder till accelererad åldring. 

Lindningsisolation måste ha motståndskraft mot fukt, god dielektrisk motståndskraft och 

utmärkt mekanisk hållfasthet vid kortslutningar. Aggressiva miljöer skapar partiklar, fukt och 

syre som tränger in i transformatorkonstruktionen och försämrar den elektriska hållfastheten 

samt påskyndar isolationsmaterialets åldring. 

Lindningsisolation fel orsakas av: 

 Åldring av isolationen pga. överhettning under lång tid och aggressiva miljöer 

 Föroreringar av oljan 

 Corona urladdningar 

 Transienta överspänningar orsakade av omkopplingar i eget nät 

 Strömkrafter på lindningarna förorsakade av höga genomgående strömmar vid yttre fel 

 Dålig kylning leder till överhettning som i sin tur leder till accelererad åldring 
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 Dammbildning som binder fukt och den blir större för högre spänningar. Känsligare 

med t.ex. 30 kV än 3 kV transformatorer 

9.13 Temperatur 

Livslängden på en transformator är en funktion av tid och temperatur. Transformatorer 
avger mellan 1,5 – 8,5 kW värme beroende på storlek [27]. 
Transformatorns utrymme skall ventileras och inte uppvärmas på ett onormalt sätt. Värmen 

ska släppas ut för att undvika överskridning av temperaturgränserna. Vid otillräcklig 

luftcirkulationen kommer transformatorn att överhettas fort och det termiska skyddet löser ut. 

Ytorna på transformatorn skall ha tillräckligt med cirkulerande luft som skall vara ungefär 

3,5-4        per kW av förlust [20]. Om det är svårt för att få inkommande frisk luft in i 

placeringsutrymmet, då måste Rönnskärverket kyla luften med konditionering. 

Vid bildning av kondens under driftstopp ska den torkas med värmeluftsfläkt eller andra 

metoder före inkopplingen. 

9.14 Förebyggande underhållsarbete säkerställer: 

 Transformators driftsäkerhet 

 Minskar livscykelkostnader LCC 

 Optimerad drift som minskar miljöpåverkan 

 Förebygger möjliga haverier och skador 

 Optimerar kylningen 

 Maximerar avkastningen på transformatorinvesteringen 

 Underhåll utgör ett väsentligt bidrag till enhetens tillförlitlighet. 

 Regelbunden kontroll utökar ekonomiska och tekniska livslängden på 

transformatorerna 

Krafttransformatorer går dygnet runt år efter år. De stannar vart 5-10 år för service och 

underhåll. Om en av transformatorerna går sönder eller tas ur drift då kommer en del av 

produktionen att stängas av. För att kompensera detta brukar man ha reservkoppling till 

anläggningen för att kompensera avbrott. 

Det ska vara en noggrann kontroll av transformatorn under drift. Kontroll kan förebygga 

skador, defekter och erhålla en längre livstid på transformatorn. 

 Rönnskör ska planera en regelbunden kontroll med efterföljande rapportering 

 Rönnskör ska bokföra resultatet av denna kontroll 

 Rönnskör ska skaffa ett program för underhåll och åtgärder på transformatorn för att 

kunna följa upp och analysera funktionen under en längre tidsperiod 

 Ska utföra regelbunden oljeanalys på oljeisolerade transformatorer. Oljefylld 

transformator beror till stor del på oljans kvalitet 

 Oljenivån måste övervakas med en oljenivåvisare, ett genomslag av isolationen 

erhålles om oljenivån blir för låg 

 Kontrollera fukthalter i torkapparater med silicagel som absorberar luftens fuktighet 

 Ett forcerade kylsystem för transformatorer måste övervakas. Alarm skall erhållas om 

kylningen upphör. Tranformatorns temperatur kan då övervakas och nödvändiga 

åtgärder vidtas innan transformatorn blir för varm 
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 För transformatorer belägna i mycket smutsiga miljöer, bör Rönnskär planera en 

tidsplan för regelbunden rengöring t.ex. med tryckluft vid behov eller dammsugare. 

Dammbildningen binder fukt. 

 Större transformatorer är mer sårbara, så därför kollar man oljeprover emellanåt för att 

se hur den mår. Om det har kommit in fukt, eller om gas börjar utvecklas från 

lindningarnas cellulosaisolering. Oljeprover skall göras vart tredje år. 

 Ett generellt råd för underhåll på transformatorerna är att ta underhållet samtidigt som 

man underhåller transformatorstationen vart 7:e år för ABB trafo t.ex. 

Förebyggande underhålsarbete minskar kostnaderna för Avhjälpande underhåll som kan bli 

betydligt dyrare, se Figur 20. Medeltid för reparation vid AU kommer att vara betydligt längre, 

dyrare och kommer att påverka arbetsklimat negativt. 

 

Figur 20 Jämförelse diagramm på FU och AU [24] 

9.15 Dokumentation 
Dokumentation på transformatoranläggningen skall innehålla bl.a.: 

 Ritningsförteckning 

 Stationsschema 

 Fasföljdsschema 

 Ritningar över markanläggning (fundament, stängsel, kabelkanaler, oljegropar) 

 Ritningar över byggnader (hus, kraft, belysning, värme, kyla, ventilation, VA) 

 Ställverksritningar (marklinenät, stål, mm) 

 Elmontageritningar inkl. materialförteckning 

 Kabelförläggningsritningar 

 Kretsschema kontrollanläggning 

 Kabel- och parttabeller kontrollanläggning 

 Lokalkraftritningar 

 Transformatorpärm 

 Skötselanvisningar 

 Protokoll från utförda prov 
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10 Kontroll före drift 
För att garantera att installation och anslutning på transformatoranläggningen utförts på ett 

korrekt sätt, måste behörig installatör utföra funktionskontroll enligt tillverkarensinstruktion 

[8] [18] [17] och kontrollera att: 

 Kontrollera lindningarnas kanaler. Avlägsna damm och smuts med torr tryckluft med 

lågt tryck och använda torra trasor. 

 Vid bildning av kondens på transformator ska uppvärmning göras med en 

varmluftsfläkt eller liknande. 

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

 Kontrollera givarnas korrekta funktion genom att mäta motståndet hos givarna i 

kopplingslådan på transformatorn och värdet konverteras till C-grader och detta skall 

bekräfta omgivningstemperaturen. 

 Kontrollera åtdragning på anslutningarna, samt på tillhörande externa anslutningar och 

omkopplingsbleck. 

 Kontrollera öglor för förankring av transformatorn vid golvet om sådana finns. 

 Kontrollera centrering av lindningarna i förhållande till kärnan. 

 Kontrollera att samtliga anslutningar är avpassade för den specifika 

matningsspänningen, det ska finnas information på markskylten i transformatorn. 

 Kontrollera samtliga skyddsanordningar som skyddar transformatorn från eventuella 

överspänningar. 

 Kontrollera lägen på blecken för omsättningsomkoppling. Lägena skall vara desamma 

på de tre primärlindningarna och måste överensstämma med den specificerade 

mätningsspänningen och belastningsspänningen. Om mätningsspänningen överstiger 

den tillåtna på uttaget, ökar tomgångsförlusterna och transformatorns ljudnivå. 

 Kontrollera fläktarnas kretsar om transformatorn är försedd med sådana. 

 Kontrollera att möjlighet till jordning finns vid därför avsedda punkter på 

transformatorn. 

 Kontrollera, när monteringen är utförd, kopplingslådans (om sådan finns) anslutningar 

och regleringar. 

 Om transformatorn skall drivas parallellt med andra enheter är det obligatoriskt att 

utföra en noggrann kontroll av att faserna överensstämmer vilket sker med hjälp av en 

spänningsmätare (vid val av spänningsmätare, tänk på att spänningen vid parallellfel 

kan vara dubbelt så stor som fasspänningen och att de nominella egenskaperna skall 

vara identiska eller kompatibla). I annat fall kommer det inte vara möjligt att utföra 

parallellkopplingen. 

 Kontrollera att eventuella delar i metall såsom stommar, väggar eller kanaler är 

placerade på det isolationsavstånd som föreskrivs i denna manual. 

 Det är strängt förbjudet att placera kablar med låg- och/eller högspänning, delar i 

metall eller annat nära lindningarna. Lindningarna är spänningsförande. Kablar som 

monteras för nära lindningar eller delta-koppling kan orsaka allvarliga skador på 

transformatorn. 
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 Kontrollera att bultar och muttrar är ordentligt dragna. Detta är speciellt viktigt efter 

transporten skett i olika omgångar med ett flertal på- och avlastningar. 

 Kontrollera noggrant att lindningarna inte blivit skadade under transporten. 

 Kontrollera att kylkanalerna i hög- och lågspänningsledningarna är fria från 

förpackningsmaterial. 

 Kontrollera noggrant att kylkanalen mellan lindningarna är symmetrisk. 

 Utföra isolationstest innan transformatorn spänningssatts. 

 Om det är stora osymmetrier i kylkanalerna, kontakta återförsäljaren [6]. 

Allt utfört arbete skall dokumenteras och finnas tillgängligt i underhållssystem. 

11 Årlig inspektion 
Regelbunden kontroll förebygger fel och erhåller längre livstid på transformatoranläggningen. 

All inspektion som utförs på transformatoranläggningen skall dokumenteras för att analysera 

funktionen under en längre tidsperiod och inkluderar följande. Inspektionen utförs under 

transformatordrift enligt tillverkarensinstruktion. 

11.1 Oljeisolerade transformatorer 

 Lyssna efter eventuellt onormala ljud som kommer från transformatorn 

 Kontrollera om det finns läckor, rost eller andra skador 

 Kontrollera corona urladdningar på spolytan 

 Kontrollera dammbildning på isolatorerna. Mycket känslig vid högre spänningar 

 Kontrollera med värmekamera eller lasertemperaturmätare förhöjda temperaturer vid 

anslutningar och lindningarna 

 Kontrollera oljetemperaturen 

 Kontrolera lindningstemperatur 

 Kontrollera oljenivån på oljenivåmätaren 

 Kontrollera färgen på torkmedlet, Vid behov kan torkmedlet bytas. Torr silicagel 

brukar ha orange färg 

11.2 Torrisolerade transformatorer 

 Lyssna efter eventuellt onormala ljud som kommer från transformatorn 

 Kontrollera corona urladdningar på spolytan 

 Kontrollera lindningstemperatur 

 Kontrollera dammbildning på isolatorerna 

 Kontrollera med värmekamera eller lasertemperaturmätare förhöjda temperaturer vid 

anslutningar och lindningarna 

12 Förebyggande underhåll vartannat år 
FU skall dokumenteras och utföras enligt underhållsplan vid angiven tidpunkt och enligt 

tillverkarensinstruktion. Beredare skall samråda med produktionsverksamheten och fastställa 

tidspunkt och avbrottslängd. Underhållspersonal ska anmäla till kopplingsansvarig i 
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driftcentral. Efter utfört arbete på transformatoranläggningen skall detta meddelas till 

kopplingsansvarig. 

Transformatorn måste vara frånkopplad, spänningslös och jordad på primär- respektive 

sekundärsidan. Extra utrustning ska vara bortkopplad. 

Förebyggande underhåll omfattar följande: 

 Kontrollera funktionen hos installerade tillbehör 

 Öppna kapslingar för hög- och lågspänning och kontrollera att det inte finns kondens, 

vatten eller läckor 

 Kontrollera kylningen och tillhörande apparater 

 Kontrollera gasvakt 

 Kontrollera lindningskopplare 

 Kontrollera att omsättningsomkopplaren fungerar som den ska 

 Du ska mäta motståndet hos givarna i kopplingslådan på transformatorn för att 

kontrollera givarnas korrekta funktion. Den skall konventeras till grader och skall 

stämma med omgivningens temperatur 

 Avlägsna minsta spår av damm och smuts med torr tryckluft och med hjälp av torra 

trasor vid driftstopp. 

 Kontrollera lindningarnas isolering och isoleringen mot jord med hjälp av en 

megohmmeter typ Megger med en spänning som överstiger 3 kV. 

Läckande transformatorer i anläggning skapar stora miljöproblem och är hårt kontrollerat av 

myndigheter. Du måste omedelbart åtgärda läckskador t.ex. genom packningsbyte och 

svetsning. 

13 Analys och provtagning av transformatorolja 
Transformatorolja fungerar som värmeavledare och elektrisk isolator. Transformatorolja 

måste vara av högsta kvalitet, ha en god elektrisk isolerhållfasthet, ringa åldring och låg 

viskositet. Med ett oljeprov kan du fastställa transformatoroljans kondition, 

omsättningsomkopplaren och transformatorns inre kondition. 

Transformatoroljans kondition måste kontrolleras med jämna mellanrum. Provtagningen skall 

utföras av kvalificerad personal och det är inte lämpligt att ta ett oljeprov under 

transformators drift. Det skulle vara bra om oljeprov tas vart femte år för hermetiskt slutna 

transformatorer och vart tredje år för transformatorer med expansionskärl. 

Efter provtagningen måste du kontrollera oljenivån och om det behövs skall oljenivån justeras. 

Man skall inrapportera till ledningen om påfylld olja, oberoende av mängden för 

dokumentering. Tillsätt aldrig någon annan slags olja än den som ursprungligen har använts! 

I de fall som oljan är dåligt kan den tas om hand för regenerering eller byte. 

Provtagningsrutinerna måste följas strikt normer som beskrivs i IEC 60475 och IEC 60567 
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14 Modern underhållsteknik 
På grund av modernisering och ny teknik räknar Rönnskär med att de nya transformatorerna 

ska bli billigare i underhåll och drift. 

Rönnskär kan uppgradera gamla transformatorer till modern teknik med t.ex. byte av 

siliconisolatorer, montage av säck i expansionskärl för att förhindra olja och luft att komma i 

kontakt med varandra, tillsättning av ny inhibitor mm. 

Det finns övervakningssystem som ger användaren möjlighet till tillståndsbaserad hantering 

av situationen och som uppskattar när det är dags för service, och de är kanske effektivare än 

tidsbaserat underhåll.  Exempelvis kan du övervaka förslitning i lindningskopplare eller 

fläktmotorer för kylningssystem som slutat fungera. 

ABB tillverkar ett övervakningssystem som heter Transformer Electronic Control eller TEC 

[29]. Det är ett övervakningssystem som tillåter fullständig kontroll i realtid över 

nyckelpunkter som kräver informationen från ett antal sensorer på krafttransformatorer och 

överför informationen via en fiberoptisk länk till kontrollrummet. TEC (Transformer 

Electronic Control) är enkelt att installera och ökar driftseffektiviteten. TEC ingriper operativt 

och fattar beslut eller ger rekommendationer utifrån tillgängliga data. 

Transformatorstyrningsprogram kräver information från ett fåtal sensorer. TEC kan styra 

kylsystem så att de olika fläktarna och kylarna används växelvis för att styra och kontrollera 

användning, förslutning och effektivitet. Den kan även styra och anpassa 

lindningskopplarspänningen eller förslutningen i lindningskopplare. På så vis man kan 

undvika potentiella skador och driftstopp. Med rätt information vid rätt tid kan 

underhållspersonalen reagera snabbare, ingripa och åtgärda felet innan krafttransformatorn 

skadas. 

Alla ABB:s nya krafttransformatorer kompletteras med TEC och den kan även efterinstalleras 

på befintliga krafttransformatorer [28]. 

Med ny elektronisk utrustning kontrollerar man temperaturen i alla tre faserna och dessutom 

temperaturen i kärnan. Den elektroniska temperaturkontrollen erhålls med hjälp av 

temperaturgivaren PT100. 

Den visar temperaturen i de tre faserna. Du kan dessutom undersöka temperaturerna med 

logisk sekvens i alla tre faserna, se nedan. Funktionerna Larm respektive Utlösning erhålls 

med elektriska kontakter som växlar mellan (Öppen/Sluten) enligt schemat (titta på figur). 

Utlösningstemperaturen kan väljas av ägaren av anläggningen. Det är dock inte lämpligt att 

temperaturen överstiger 140° C för larm och 150° C för utlösning för torrisolerade 

transformatorer med temperaturklass F. Det ska finnas en tillgänglig kontakt för att styra 

kylfläktar som ska finnas på transformatorn i ett kontrollerad eller okontrollerat 

placeringsutrymme(22). 
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Figur 21 Elektronisk utrustning för PT 100 [6] 

15 Personal 
Underhållsarbete på transformatorer får utföras endast av behörig och kvalificerad personal 

Personalen som utför underhållsarbetet måste ha kännedom om de risker som 

underhållsarbete på transformatoranläggningen inkluderar och ha lämplig 

personskyddsutrustning. 

Arbete med spänning ska uppfylla föreskrifterna för elsäkerhet samt eventuella bestämmelser 

på Rönnskärsverket. All elektrisk utrustning kan vara farligt om den inte används på rätt sätt. 

Undvik skador genom att kontakta strömförande delar vid arbete med transformatorn. Det 

finns risk för allvarliga skador eller dödsfall genom en elstöt. 

Underhållspersonal ska kunna läsa felmeddelanden och tyda felindikeringar. De ska även 

kunna identifiera olika typer av felbehäftad utrustning och kunna avgöra om utrustningar 

fungerar normalt eller om fel föreligger. 

16 Resultat. 
Kapitlet handlar om resultatet för utfört examensarbete med optimeringsförslag för 

genomförande av underhållsarbete. 

16.1 Slutsatser 
Rönnskärverket borde återge de tilltänkta drift- och installationsförhållandena och informera 

transformatortillverkaren att sådana förhållanden är sannolika och de måste ha rätt 

information för att konstruera och bygga driftsäkra transformatorer. Kvaliteten uppnås i ett 

bra samarbete med Rönnskärsverket och transformatortillverkaren. Man ska samråda med 

tillverkaren och vidta nödvändiga åtgärder som krävs för att undvika haverier i 

krafttransformatorerna. Felaktiga specifikationer kan leda till transformatorhaveri. 
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Transformatortillverkaren måste ha kännedom om den miljö som transformatorerna kommer 

att arbeta i. Transformatorbyggandet utgår ifrån den miljö som transformatorn ska placeras i 

och vilken tillämpning den är avsedd att användas i. Rönnskärverket bör inse att de normer 

som styr och vägleder innehåller en mängd beslut som man måste ta ställning till i 

underhållsverksamheten. Det är viktigt att veta att en formell hänvisning till normen inte är 

tillräcklig. 

Transformatorn skall vara utrustad med ett felsignalsystem där transformatorns samtliga 

felsignaler samlas i ett kontrollrum, grupperas och kopplas mot larmsystemet. 

Larmsystemet skall generera larm när anläggningen befinner sig i ett tillstånd som innebär 

risk för driftavbrott, sakskada och/eller personskada. Larmen borde indelas i grupper. 

Prioriterade larm i en transformatorstation består av driftlarm, nödalarm, brandlarm och 

inbrottslarm. Larmen skall vara tillgängliga direkt i transformatorstationen och 

vidarebefordras via fjärrkontrollen direkt till driftcentralen för utredning och åtgärd. 

Forskning har visat att torrisolerade transformatorer är känsliga för omgivningens miljö även 

om tillverkare hävdar motsatsen [18]. Yttre miljö orsakar isolationsproblem på grund av hög 

luftfuktighet och aggressiv miljö nära havet. Arbetsledningen bör skaffa åtgärder mot den 

aggressiva miljön. 

16.2 Generella instruktioner 
Alla typer av underhållsarbete ska säkerställa driftsäkerheten på transformatoranläggningen. 

Aktiviteter skall klassificeras enligt prioriteringsgrad för att minska underhållsintensiteten. 

Arbetsledningen skall skriva generella instruktioner som används på alla transformartyper. 

Generella instruktionerna minskar arbetsbelastningen för beredare eftersom instruktionerna 

kan återanvändas på flertalet transformatorer. Kompletterande instruktioner ska skrivas i ett 

ordbehandlingsprogram. Förebyggande underhållsåtgärder skall ske utifrån metoder som 

angivits tidigare. Det krävs bra samarbete mellan beredare och underhållspersonal vilket kan 

leda till förbättringar av instruktioner, som i sin tur leder till ett driftsäkrare arbete. 

16.3 Dokumentation 
Rönnskärverket skall bevara all dokumentation på genomförda förändringar i 

transformatoranläggningen. Man skall uppdatera varje genomförd förändring. Ändringarna 

skall införas på ritningskopior och man kan ha en röd färg på ändrad information och gul på 

informationen som ska raderas. 

Nya installationer som utförs skall dokumenteras och ritningar skall utföras i enlighet med 

Rönnskärsverkets bestämmelser. Rönnskärverket skall ha originalprogramvaran samt 

applikationsprogramvara för de datasystem som finns i transformatoranläggningen. 

16.4 Rapportering 
Planerade och utförda underhållsarbeten skall fortlöpande redovisas i Rönnskärverkets 

underhållssystem. Utförda kontroller och mätningar skall protokolleras med faktiska värden. 

Man ska göra noteringar över avvikelser eller brister även om dessa inte bedöms behöva en 
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omedelbar åtgärd. Man skall göra noteringar om komponenternas tillstånd och vilka delar som 

bytts ut samt anledningen till detta. 

Rapport om genomförd funktionskontroll i transformatoranläggning skall ske direkt efter 

avslutad åtgärd med provningsprotokoll för varje prövad enhet. Provningsprotokoll skall 

kopplas till arbetsorder i underhållssystemet. Vid särskilda åtgärder skall avvikelser alltid 

kommenteras. 

Störningar och onormala drifthändelser av allvarligare karaktär skall rapporteras till ledningen 

snarast. 

16.5 Mål 
Man ska ha ett gemensamt mål för underhållsarbetet: 

 Tillförlitlighet 

 Underhåll 

 Driftsäkerhet 

Arbetsledare och underhållspersonal måste ha höga krav på koordineringsarbetet och en 

arbetsorder kan innehålla fler arbeten på olika transformatoranläggningar. Tydliga och 

instruerande instruktioner skapar bra förutsättningar för en god arbetsmiljö. 

Underhållsverksamheten måste ha tätare samarbete med produktionsverksamhetspersonalen 

för att kunna nyttjas vid kortvariga produktionsstopp i sitt arbete. 

16.6 Kvalitet 
Kvaliteten på utfört arbete ska höjas med moderna underhållsmetoder. Kontinuerliga 

förbättringar ska presenteras till underhållspersonal och rätt underhåll ska ske i rätt tid. 

16.7 Koncept 
Rönnskärverket ska utföra ett koncept om underhållsbehov. Konceptet måste ha en potential 

att vidareutveckla kunskapen om underhållsteknik. Konceptet ska ses som stöd till befintliga 

underhållssystem och underlätta förändringar av beprövade metoder. 

16.8 Förändring i underhållsverksamhet 
Ledningen ska stödja effektiva arbetsmetoder och nya arbetssätt som ökar driftsäkerheten i 

transformatoranläggningen. 

16.9 Beredare insatser 
Man ska presentera arbetssätt och verktyg som används frekvent i kronologisk ordning. 

Klassificering ska ske på tillförlitlighet, underhåll och driftsäkerhet.  Den ökar möjligheten till 

underhållsintensitet. Man ska säkerställa erfarenhetsbaserade åtgärder som skall utföras efter 

en viss tid. 



 

 

Ataniyaz Ataniyazov 

Vårtermin 2014 

Examensarbete, 15 hp 

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, 180 hp 
 

42 

 

 

16.10 Riskklassificering 
Gamla transformatorer behöver Risk-klassificeras. Vilka extra underhållsintensiteter krävs för 

att hålla de driftsäkra? Alla möjliga underhållsåtgärder skall finnas i en riskklassificerad 

dokumentation. 

16.11 Riskanalys 
Riskhantering är en nödvändig del av en underhållsplanering.  Man skall bedöma 

svårighetsgrad och utifrån det ta fram nödvändiga underhållsresurser. Med en riskanalys kan 

man hitta den bästa underhållsmetoden och öka driftsäkerheten i en transformatoranläggning. 

Man ska kartlägga vilka förutsättningar som ledde till ett haveri och fastställa hur man ska 

lösa problemet för att undvika driftstopp. 

16.12 Säkerhet 
All skyddsutrustning i transformatoranläggningen skall funktionskontrolleras enligt 

tillverkarens instruktion med angivna intervall. Skyddsutrustningen ska uppfylla krav på ställd 

funktion. Hög säkerhet skall eftersträvas. 

Allt arbete skall bedrivas i enlighet med Starkströmsföreskrifterna och andra myndighetskrav. 

17 Resultat med optimering förslag 

17.1 Förbättringsgrupper 

Förbättringsgrupper kommer att fungera som ett stöd i underhållsverksamheten. Man ska 

förmedla råd och tankegångar kring underhållsarbete på transformatoranläggningen. 

Det är i detaljerna som både problemen och lösningarna finns. I allt förbättringsarbete är det 

viktigt att se till helheten samtidigt som arbete utförs på detaljnivå. Risken är annars att det 

som är en förbättring på en typ av transformator blir en försämring på en annan. 

I förbättringsgrupper ska man lära sig se vad som verkligen är till nytta för underhållsarbete 

och vad som skapar mervärde. 

17.2 Förbättringsförslag 
Förbättringsförslagen kan inte jämföras med nuvarande arbetssätt och utformning på FU och 

AU på grund av brist på information. För det krävs en djupare analys av nuvarande arbetssätt. 

För utförande av FU och AU på Rönnskärsverket ska man göra en identifikation av 

transformatortyper, delsystem och komponentgrupper. Denna ska utformas på ett sådant sätt 

att de kan tillämpas på flera transformatorer och transformatorstationer oavsett tillverkare. 

Den ska innehålla generell information för ökad flexibilitet med avseende på transformatortyp. 

Underhållspersonal ska göra ett separat dokument för informationen av specifik karaktär som 

ska diskuteras på arbetsmöten och i förbättringsgrupper. 
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17.3 Applikationer 
Man skaffar en databas med två applikationer. I den första ska finnas en transformator med 

ID-numer specificerat enligt isoleringstyp, skenbar effekt och spänning. Den andra innehålla 

tillsynsprotokoll och en underhållsdatabas med tillsynspunkter. Om den komponenten finns 

på alla transformatorer kan beskrivningen återanvändas, t.ex. 

 Vid kontroll av lindningsisolationstemperatur 

 Kontroll av luftfilter på kylanläggningen varje år 

Man kan också utveckla och justera den applikation år efter år. 

17.4 Forum 
Ledningen kan skapa ett forum för kunskapsutbyte mellan beredare, montörer, elektriker och 

operatörer inom underhåll- och produktionsverksamheten som ska leda till ett 

förbättringsarbete mellan två berörda enheter. 

17.5 Rondlista 
Det finns en del arbete på transformatorerna som är av återkommande karaktär. Man ska göra 

en rondarbetsorder kopplad till en rondlista. Den kommer att innehålla en eller flera arbeten. 

Det ska finnas möjlighet för varje rondlista att ge en övergripande beskrivning över de arbeten 

den innehåller. 

Varje förebyggande underhållsarbete ska vara försett med ett unikt ID-nummer och den ska 

vara knuten till en transformator eller utrustning. Rondlistan kan även innehålla olika ID-

nummer. Rondlista ska innehålla en eller flera FU-åtgärder samt användas som 

arbetsinstruktion till underhållspersonal. Däremot kan inte alla instruktioner vara relevanta för 

alla rondlistor. 

Man gör rondlistan i Word eller Excel och den ska vara tillgänglig för underhållspersonalen. 

Arbetstiden för en transformator ska synkroniseras med rondlistan. Man kan utföra flera 

rondlistor på samma transformator som ska utföras i följd. 

17.6 Metodval 
Metodval ska granskas och den bästa metoden ska väljas. Metodval ska knytas till identifierad 

underhållsaktivitet och klargöra vilken yrkeskategori som ska åtgärda arbete. Beskrivning och 

innehåll i metodval ska ha en allmän karaktär. 

17.7 Koordinering 
Arbetsledare som arbetar med koordinering av rondlistor och avhjälpande underhåll har 

ansvar för att göra nödvändiga prioriteringar inom underhållsverksamheten. Arbetsledare i 

underhållsverksamheten måste maximalt utnyttja produktionsluckor och samspela med de 

andra verksamheterna på Rönnskärverket. 

17.8 Bilder 
Man kan göra bilder under ronderna och koppla dessa till ett dokument som i sin tur är 

kopplat till en FU-åtgärd. Innehållet i dokumentet kan återanvändas och blir relevant för flera 
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FU-aktiviteter. Bilden kan kombineras med figurer och anteckningar som underlättar 

förståelsen av innehållet. Instruktionerna blir demonstrativa och utbildade. 

17.9 Termografering 
Termografering ska utföras av mätteknisk kunnig personal som har adekvat utbildning och 

tillräcklig kunskap. Termografering på alla apparater och strömförande högspänningsdelar 

skall utföras varje år. Dokumentationen skall innehålla uppgifter om driftström och driftläge 

på transformatorn och andra enheter. 

Granskning av eventuella felrapporter skall utföras av kunnig/utbildad personal. Feltolkningar 

av termograferingsbilder kan leda till onödiga kostnader. 

17.10 Specifika instruktioner 
En specifik instruktion skall innehålla nödvändig information för en FU-aktivitet som ska 

utföras med rätt verktyg, rätt reservdelar och rätt hjälputrustning. De skall anges i 

instruktionen samt skapar en bra förutsättning för utförande av underhållsaktiviteter. 

Instruktionen ska vara tillgänglig för alla användare men med skrivrättigheter till arbetsledare. 
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Bilaga A  

 

Figur 22Exempel på en enhetens olika tillstånd 

Bilaga B  

 

Figur 23 Tidsrelaterade interval mellan fel 

Tabell 6 Termer till Figur 23 

Förkortning Term 

TBF tid mellan fel 

DT otillgänglig tid 

UT tillgänglig tid 

CMT tid för avhjälpande underhåll 
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PMT tid för förebyggande underhåll 

IT outnyttjad tid 

SBT tid i funktionsberedskap 

OTBF drifttid mellan fel 

EDT yttre hindertid 

Rqt krävd tid 

NRqT ej krävd tid 

 

Bilaga C 
LCC med olika faser på underhållsverksamhet 

 

Bilaga D 
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Figur 24 Slöseri enligt Lean [28] 

 

Överproduktion-– göra mer än vad som krävs som leder till stora läger och mera 

dokumentation 

Väntan – väntan på montering eller information från arbetsledare. 

Lager – ett slöseri att spara mer än nödvändigt och det kan gå sönder om den stor på 

felarbetsplats 

Onödig rörelse – onödig förflyttning av underhållspersonal och reservdelar som ökar 

underhållskostnaderna 

Omarbete – misstag gjorda i tidigare arbetsmoment som måste åtgärdas 

Överarbete – mer tid och kraft på ett arbetsmoment än vad som faktiskt varit nödvändigt, det 

vill säga utöver den kvalitet som förväntas 

Transporter – onödig förflyttning av personal och reservdelar 

Outnyttjad kreativitet - man kan förbättra effektiviteten på en arbetsplats men inte haft tid 

att genomföra den 
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Bilaga E Enlinjeschema över transformatoranläggningen 

Bilaga F Tekniska specifikation 

Relevanta transformatorformler 
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  =tillförd effekt 

  = avgiven effekt 

  = tomgångsförluster 
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  = belastningsförluster   

   = belastningsförluster vid märkström 

  = transformatorn märkeffekt 

 = belastningsgraden som är 1,00 vid märklast 
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