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Abstract 

The transformer is one of the most common and most important electric 

machines for power companies. Cost of investment and the economic worth of a 

transformer are counted in millions of SEK. Because of that, proper 

maintenance actions that may lead to longer technical life time should be the 

aim in all situations.  

The aim with the report was to perform transformer diagnosis by dissolved gas 

analysis on Umeå Energi AB´s power transformers and a risk assessment. The 

report should also contribute to longer life time for the transformers.  

Oil samples were taken from each transformer two times. The first sample in 

summer 2013 and the second in April 2014. The gas concentrations in the 

samples was measured by an portable gas analyzing monitor. The samples were 

analyzed regarding to gas concentrations and the gas rate of change. The 

analyze was based on scientific methods like the total amount of dissolved 

combustible gases, Duvals triangle and Rogers ratios. The risk assessment was 

made as an internal comparison between Umeå Energi´s transformers.  

The results of the study showed large gas concentrations in several transformers 

in both times of sampling. The high concentrations appeared in old as well as in 

newer transformers. Therefore can the presence of gases not only be explained 

by natural aging, and different fault types can be suspected in some of the 

transformers.  Duval´s triangle and Rogers ratios indicated various fault types. 

One of the transformers was immediately taken out of service after the first 

sample because of high level of a separate gas and the discussion about what 

actions to take was ongoing. A number of other transformers were taken into 

further consideration. 

Conclusions of the report were that transformer diagnosis is a very complex 

science where it is important to collect as much adequate information as 

possible to be able to make a correct analyze for every single transformer and to 

take proper actions. To be able to secure fault free operation of the power grid 

and to minimize the risk of wasting economic and material resources, and from 

a personal safety point of view, the power transformers must be maintained and 

tested regularly and be based on scientific principles. Faults in power 

transformers can lead to large impact on the environment and large effect on 

society if electricity is not available.  
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Sammanfattning 

För elnätsbolag är transformatorn en av de vanligast förekommande och 

viktigaste elmaskinerna. Kostnaden för nyinköp och värdet på en enskild 

transformator räknas i storleksordningen miljoner kronor, därför bör 

livslängdsförlängande drift och underhåll eftersträvas i alla lägen.  

Syftet med arbetet var att genom dissolverad gasanalys utföra 

transformatordiagnostik och riskanalys på Umeå Energi Elnät AB:s 

krafttransformatorer. Genom arbetet gjordes en kartläggning över 

transformatorparkens status och bidrog därigenom till en möjlig ökad livslängd 

för transformatorerna.  

Oljeprover togs ur samtliga transformatorer vid två tillfällen, juni-juli 2013 

respektive april 2014. Samtliga provers gaskoncentrationer analyserades med 

hjälp av ett portabelt gasanalysinstrument. Utifrån de två proverna analyserades 

gasinnehållet och gasbildningstakten beräknades. Analysen byggde på 

vetenskapligt vedertagna metoder, till exempel bedömning utifrån total mängd 

dissolverade gaser i oljan (TDCG), separata gaser, Duvals triangel samt Rogers 

ratios. Riskanalysen gjordes genom intern rangordning utifrån vedertagna 

metoder. 

Resultaten visade hög gaskoncentration i flera transformatorer vid båda 

mättillfällena.  De höga gaskoncentrationerna förekom i både gamla och relativt 

nya transformatorer. Det innebär att förekomsten av gaser inte enbart kan 

förklaras med naturligt åldrande utan det kan misstänkas bero på att olika typer 

av fel förmodligen har förekommit i vissa transformatorer. Även 

analysmetoderna Duvals triangel och Rogers ratios indikerade olika typer av fel. 

En transformator som vid första mättillfället visade mycket hög koncentration 

av en specifik gas togs genast ur drift för utförlig utredning och tillsyn. 

Slutsatser av arbetet var att transformatordiagnostik är en mycket komplex 

vetenskap där det gäller att samla på sig så mycket adekvat information som 

möjligt för att utifrån olika perspektiv dra korrekta slutsatser för varje enskild 

transformator. För att kunna säkerställa felfri funktion av elnätet och minimera 

risken för ekonomiska och materiella resurser samt ur 

personsäkerhetssynpunkt, måste krafttransformatorerna underhållas och testas 

regelbundet och utgå från vetenskapliga principer. Problem med 

krafttransformatorerna kan leda till stor samhällspåverkan om elektricitet inte 

finns till förfogande.   
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Transformatorn är en oumbärlig del av ett kraftsystem. Anledningen är att 

kraftsystemet måste kunna överföra effekt över olika spänningsnivåer och 

denna övergång sker via transformatorer utspridda över hela kraftnätet. För 

elnätsbolagen är transformatorn en av de vanligast förekommande och 

viktigaste elmaskinerna. De är strategiskt placerade över nätet, med olika 

storlekar, effekter samt för olika spänningsnivåer. Förbrukare, till exempel 

industrier eller privatpersoner, är i behov av olika höga effekter och 

spänningsnivåer och det är i transformatorn övergången mellan de olika 

nivåerna sker. Kundernas tillgång till elenergi är således kraftigt beroende av 

transformatorernas driftsäkerhet och tillförlitlighet. Eftersom kostnaden för 

nyinköp och värdet på transformatorer räknas i storleksordningen miljoner 

kronor utgör dessa en mycket stor utgiftspost och därför är det i alla nätägares 

intresse att driften och underhållet optimeras och sker enligt vetenskapliga 

metoder samt beprövad branschpraxis. Livslängdsförlängande underhåll bör 

eftersträvas i alla lägen. 

Transformatorer kan ha olika isolationsmedier. För krafttransformatorer är 

oljeisolering det vanligast förekommande[1]. Utöver att utgöra dielektrisk 

isolering har oljan funktion som kylmedium och åldringsskydd. Den släcker 

även eventuella glimningar och ljusbågar som uppstår[2]. Oljan erbjuder 

dessutom en möjlighet att verka som diagnostiskt medium, den kan användas 

för att avgöra transformatorns tillstånd.  

När en transformator är i drift, åldras eller drabbas av fel bryts 

isoleringsmaterial och elektriska komponenter ner. Därigenom utsöndras olika 

gaser inne i enheten som löses upp i oljan. En ofta använd form av 

transformatordiagnostik är dissolverad gasanalys (DGA) som innebär att man i 

oljeprover tagna ur en transformator kan se vilka gaser som bildats, hur mycket 

av respektive gas som bildats, gasbildningstakt, kvoter mellan specifika gaser 

och total mängd brännbara gaser i transformatorn [2][3][4][5]. Utifrån de 

värden som fås genom provtagningen kan tillståndsbedömning göras utifrån 

vetenskapligt beprövade metoder och vedertagen branschpraxis. Exempel på 

vetenskapliga analysmodeller är Duvals triangel [6] och Rogers ratios [2][11]. 

Syftet med dissolverad gasanalys är att upptäcka fel i transformatorn på ett 

tidigt stadium och få indikation på vilken typ av fel det är fråga om samt utifrån 

detta utföra förebyggande livslängdsförlängande underhåll. 

I och med dagens företagsekonomiska och miljömässiga krav på elnätsbolagen 

har transformatordiagnostik blivit ett nödvändigt moment för alla elnätsägare. 

De företagsekonomiska skälen är att transformatorparken hos nätbolagen är en 

mycket stor ekonomisk post. Värdet på transformatorparken hos de allra flesta 

bolag räknas i storleksordningen hundratals miljoner kronor. Därför är det av 
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största intresse att underhållet av dessa sköts på ett optimalt sätt för att undvika 

ekonomiskt kostsamma åtgärder vid funktionsnedsättning eller nyinköp efter 

ett haveri. Följdkostnader utöver nyinköp av transformator vid ett eventuellt 

haveri är till exempel inkomstborfall och böter för icke levererad el och 

kostnader för reparation vid funktionsnedsättning.  

Transformatordiagnostik bidrar till kostnadsminskning för elnätsbolaget 

framförallt eftersom den tekniska livlängden förlängs i och med att fel kan 

upptäckas på ett tidigt stadium. Även tidiga indikationer om oljans status och 

eventuella åtgärder för att oljan ska återfå nyskick kan ligga till grund för beslut 

som förlänger den tekniska livslängden. De miljömässiga aspekterna är att 

transformatordiagnostik medför förlängd livslängd för transformatorerna, vilket 

innebär mindre energiförluster, materialanvändning, oljeåtgång och 

transporter. Det ekologiska fotspåret för varje enskild transformator minskar 

[2][3][4][5]. 

Förutom den ekonomiska, miljömässiga och tillgänglighetsaspekten finns även 

en personsäkerhetsaspekt som är påtaglig vid ett eventuellt 

transformatorhaveri. Enorma krafter kan frigöras och kraftiga bränder uppstå.  

Tack vare att oljeprover kan tas under tiden transformatorn är i drift anses DGA 

vara den bästa och även den mest utbredda metoden för att mäta och detektera 

fel i krafttransformatorer [2][7][8]. Sett över hela världen utförs årligen ungefär 

en miljon dissolverade gasanalyser [6]. 

1.2. Syfte 

Syftet med arbetet är att genom dissolverad gasanalys utföra 

transformatordiagnostik på Umeå Energi Elnät AB:s  krafttransformatorer och 

utifrån denna göra en riskanalys samt rekommendera åtgärder för respektive 

transformator. Arbetet syftar även till att bidra till ökad livslängd för 

transformatorerna. 

1.3 Frågeställningar 

- Hur ser koncentrationen av felgaser ut i respektive transformator?  

- Vilka eventuella fel tyder gasbildningen i respektive transformator på? 

- För vilka transformatorer föreligger högst risk för allvarliga fel? 

 

1.4. Begränsningar 

Även om gasbildning beror på fysiska fenomen och det finns många tekniker 

och metoder för gasanalys är det ingen fullständigt exakt vetenskap. Den 

grundar sig på empiriska bevis och tolkningar utifrån dessa. Det innebär att det 

alltid kommer in en grad av subjektiv bedömning i analysen.  
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Själva utförandet av mätningen är en möjlig felkälla. Oavsett hur noggrant man 

går till väga finns en risk för den mänskliga faktorn och handhavandefel, vilket 

kan leda till kontaminerade prov med missvisande resultat.  

Den mest tillförlitliga metoden för att bedöma transformatorns åldringstillstånd 

är att mäta polymeriseringsgraden (DP) av cellolusaisoleringen runt 

lindningarna [9]. Detta kräver dock att man tar fysiska prover av cellulosan och 

det kan bara göras vid reparation i fabrik, vilket i praktiken sker mycket sällan.    

Övertolkning av signifikansen hos förekommande gaser, som kan bero på 

naturlig gasgenerering med stigande ålder, kan leda till icke motiverade 

åtgärder [4].  

Dissolverad gasanalys kan även användas för diagnostik av lindningskopplare. 

Detta arbete behandlar endast DGA för själva transformatorn, inga prover har 

tagits för lindningskopplarna. Inga gasanalyser utfördes heller på de 

krafttransformatorer som för tillfället hade en stationär avgasare eftersom 

proverna blir missvisande då avgasning sker kontinuerligt. 

I Resultatdelen redovisas endast de transformatorer som utmärkte sig med höga 

gashalter.  

På grund av sekretess har transformatorernas riktiga namn bytts ut mot 

pseudonymer. 

 

2. Teori 

2.1. Arbetsprincip 

Ur ett drift- och underhållsperspektiv bör nätoperatören ha en vetenskapligt 

förankrad underhållsplan för sina krafttransformatorer. Arbetsmodellen bör 

vara enligt principen ”upptäckt – analys – handling” [4].  

 Upptäckt: upprätta arbetsrutiner som syftar till att hitta gasgenerering 

som överstiger normala mängder  

 Analys: använda vetenskapligt förankrade, etablerade metoder för att 

utvärdera eventuella onormala gasmängders påverkan på 

transformatordriften. 

 Handling: utifrån analysen genomföra adekvata åtgärder för 

transformatorn. Exempelvis ökad övervakning, reducerad belastning 

eller frånkoppling av transformatorn. 

2.2. Dissolverad gasanalys 

Nästan alla krafttransformatorer har olja som isolations- och kylmedium [1], 

vilket innebär att oljan har kontakt med komponenterna inne i transforatorn. 
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Dissolverad gasanalys bygger på den speciella egenskapen att onormala 

händelser inne i transformatorn bildar gaser genom oxidation, nedbrytning av 

olja och isolationsmaterial, förångning samt genom elektrolytiska processer. 

Gaserna löses upp i oljan och genom att analysera mängden gas, vilka olika 

gastyper som bildats, proportioner samt gasbildningstakten kan information fås 

om transformatorns tillstånd [2][3][4][5][8]. Nio olika gaser som bildas kan 

användas för att identifiera fel i transformatorn. Därför kallas dessa för felgaser. 

Felgaserna kan delas in enligt följande: 

Atmosfärgaser: Vätgas (H2), Kvävgas (N2), Syrgas (O2) 

Kol-syreföreningar: Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO2) 

Kolväten:  Metan (CH4), Etan (C2H6), Acetylen (C2H2),  

  Etylen (C2H4) 

Till kategorin brännbara gaser i transformatorn räknas vätgas, metan, etan, 

kolmonoxid, etylen och acetylen. Den totala mängden brännbara gaser upplösta 

i oljan betecknas TDCG (total dissolved combustible gases). 

Gasbildningen för en transformator kan illustreras schematiskt enligt (figur 1). 

 
Figur 1 – schematisk bild över gasbildningen i en transformator [6]. 

Förklaring till figur 1: 

1. Oavsett vilket skick transformatorn befinner sig i sker gasbildning i 

oljan på grund av normal åldring av komponenter och 

isolationsmaterial.  De flesta transformatorer i drift fungerar bra och 

är driftsäkra, det innebär att gasbildningstakten är låg. Detta kan 

fortgå i flera år, ibland transformatorns hela tekniska livslängd. 

2. Stigande gaskoncentration beroende på ökad gasbildningstakt. 

Tidsskalan kan vara dagar till månader. 

3. Felföreliggande gaskoncentration och gasbildningstakt. Tidsskalan 

kan vara timmar till dagar. 

4. Fel eller haveri inträffar. 
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2.3. Fel i krafttransformatorer - orsaker till gasbildning 

Det finns två huvudsakliga orsaker till gasbildning i en transformator i drift: 

Termiska och elektriska störningar [1][4][5]. 

2.3.1. Termiska fel 

Vid termiska störningar i de relativt sett lägre temperaturerna (150-300˚C) 
produceras främst vätgas, kolmonoxid och metan.  Typiska orsaker till termiska 
störningar i de lägre temperaturerna kan vara överlast, försämrat oljeflöde i 
lindningarna eller andra slags kylningsproblem [1][2][4] 

 

Med stigande temperatur ökar mängden vätgas, samtidigt som även etan och 
etylen bildas. Vid höga temperaturer (300-700˚C) uppstår höga mängder vätgas 
och etylen tillsammans med spår av acetylen. Orsaker till dessa störningar kan 
vara överlast, defekta kontakter kring strömskenan eller i genomföringarna, 
cirkulerande strömmar i jordning eller andra delar [2][4]. 
 
Termiska störningar över 700˚C beror på kraftiga cirkulerande strömmar i tank 
och kärna eller uppstår på grund av dålig laminering i kärnan [2][4]. 
 
Karakteristiskt för termiska störningar är ”hot spots” som är lokala överhettade 

punkter. Cellulosan vid hot spoten bryts gradvis ner och slutligen återstår bara 

kol. 

Isoleringsmaterialet som ligger runt transformatorns lindningar är olika slags 

cellulosa och bryts ner naturligt med tiden. Termiska störningar gör att 

nedbrytningstakten ökar, felgaser som indikerar cellulosanedbrytning är 

framförallt kolmonoxid och koldioxid. Fel som härrörs från cellulosaisoleringen 

anses generellt vara allvarligare än fel som härrörs från oljan. Detta beror på att 

pappret ofta finns i områden med starka elektiska fält, till exempel i 

lindningarna, och nedbrytningen av pappret kan leda till kortslutningar eller 

kraftig gnistbildning [6]. En kombination av indikationer på att 

cellulosaisoleringen har börjat brytas ner, tillsammans med hög 

vattenförekomst i transformatorn, innebär ett oönskat tillstånd. Anledningen är 

att cellulosan drar åt sig vatten, som bidrar till ytterligare nedbrytning. Ett slags 

negativ spiral uppstår. 

2.3.2. Elektriska fel 

Transformatoroljan består av olika kemiska bindningar. Om elektriska fel 

uppstår frigörs energi som kan bryta bindningarna och bilda gaser. De kemiska 

bindingarna i oljan är olika starka och kräver olika kraftig energi för att brytas.   

Det innebär att för bildandet av respektive felgas, krävs olika mängd energi. 

Därigenom kan man använda gasanalys för att härleda vilka slags elektriska fel 

som förekommer i transformatorn.  

De elektriska felen kan indelas i nedanstående grupper: 
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Partiella urladdningar (PD) 

Lågintensiva PD beror på elektriska urladdningar som sker lokalt på grund av 

stora elektriska fältstyrkor. De uppstår i bubblor, vattendroppar eller andra 

tomrum i oljeisoleringen. Främst produceras vätgas. Med stigande intensitet av 

PD ökar mängden etylen och acetylen. Orsakerna är desamma som vid 

lågintensiva PD, men leder till nedbrytning av cellulosaisoleringen [2][4]. 

Lågintensiva urladdningar, glimningar 

Urladdningarna kan bero på dålig kontakt mellan ledande ytor eller olika 

potentialer på grund av dåligt jordad skärm. Metan och vätgas förekommer 

[2][4]. 

Högintensiva urladdningar, ljusbågar 

Ljusbågar kan uppstå när olja mellan lindningar och spolar bryts ner. Det kan 

också uppstå ljusbågar mellan spole och jord eller när lindningskopplaren 

arbetar [2][4]. 

När intensiteten hos urladdningarna leder till ljusbågar bildas acetylen. När 

cellulosaisoleringen är inblandad bildas även kolmonoxid. 

Sammanfattning av karakteristiska gaser 

Termisk nedbrytning av cellulosa: CO, CO2 

Överhettning av olja:    

   

 H2, CH4           H2, C2H4, C2H6  H2, C2H4, C2H2 

 

Partiella urladdningar:   

(glimning)      

   H2, C2H2 (liten mängd)   C2H2 (stor mängd)  

 

Urladdningar (ljusbågar): H2, C2H2 (stor mängd) 

 

2.4. Analysmodeller 

I arbetet användes fyra analysmetoder för dissolverad gasanalys: Bedömning 

utifrån total mängd brännbara gaser (TDCG) och separata gaser, 

gasbildningstakt, Rogers ratio-metoden samt Duvals triangel. 

Stigande temperatur 

 

 

Ökande intensitet 
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2.4.1. Bedömning utifrån TDCG och separata gaser 

En ofta använd analysmetod grundar sig på både den totala mängden 

brännbara dissolverade gaser i oljan och mängden av respektive gas.   

Tillståndsbedömningen och rekommenderade åtgärder sker utifrån tabell 1 

[2][4]. 

Tillstånd 1: TDCG och separata gaser under angiven nivå indikerar att 

tranformatorn fungerar tillfredsställande. 

Tillstånd 2: TDCG inom detta område visar på onormalt hög gasnivå. Separata 

gaser inom dessa värden bör leda till ytterligare undersökning för att se trender 

i gasbildningen. Fel kan förekomma. 

Tillstånd 3: TDCG på denna nivå indikerar hög nedbrytning av oljan och/eller 

cellulosaisoleringen. Separata gaser på dessa nivåer bör leda till ytterligare 

undersökning. Omedelbara åtgärder bör vidtas för att etablera en trend. Fel i 

transformatorn är troliga.  

Tillstånd 4: TDCG och enskilda gaser över dessa värden indikerar mycket hög 

nedbrytning av oljan och/eller cellulosaisoleringen. Fortsatt drift av 

transformatorn kan resultera i haveri. Omedelbara åtgärder bör vidtas. 

 

Tabell 1 – koncentration av dissolverade gaser för respektive tillstånd [5] 

Status 

Dissolved Key Gas Concentration Limits in Parts Per Million (ppm) 

Hydrogen 
(H2) 

Methan 
(CH4) 

Acetylene 
(C2H2) 

Ethylen 
(C2H4) 

Ethane 
(C2H6) 

Carbonoxide 
(CO) 

Carbondioxide 
(CO2) 

TDCG 

Condition 
1 

100 120 1 50 65 350 2500 720 

Condition 
2 

101-700 121-400 2-9 51-100 66-100 351-570 2500-4000 721-1920 

Condition 
3 

701-1800 401-1000 10-35 101-200 101-150 571-1400 4001-10000 1921-4630 

Condition 
4 

>1800 >1000 >35 >200 >150 >1400 >10000 >4630 

 

 

2.4.2. Gasbildningstakt 

I de fall elnätsföretaget har historik för respektive transformators värden bör 

gasbildningstakten beräknas och tas i beaktande då transformatordiagnosen ska 

ställas. Gasbildningstakten påvisar huruvida felet som ligger till grund för de 

höga nivåerna är aktivt [2].  En låg gasbildningstakt kan påvisa att även om 

mängden gas i transformatoroljan är hög, är felet troligen inte aktivt.  
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Gasbildningstakten räknas ut enligt (formel 1):  

  
(       )

 
   

Formel 1 – Beräkning av gasbildningstakt 

R  = gasbildningstakt (ppm/dag) 
S0 = mängd gas, provtillfälle 1 (ppm) 
St  = mängd gas, provtillfälle 2 (ppm) 
T  = tid (dagar)  

Gränsen för huruvida ett fel kan anses vara aktivt är en gasbildningstakt över 30 

ppm per dygn och gäller både TDCG och separata gaser [2][4]. 

Rekommenderade åtgärder utifrån gasbildning och gasbildningstakt 

Utifrån den totala mängden dissolverade gaser i oljan (TDCG) och värden för de 

enskilda gaserna, tillsammans med gasbildningstakten, rekommenderas  

åtgärder i (tabell 2). Det är det värsta tillståndet för antingen TDCG eller någon 

separat gas i (tabell 1) som avgör vilken åtgärd som bör genomföras. Det vill 

säga om TDCG ligger i tillstånd 2 och någon separat gas i tillstånd 3 i (tabell 1) 

är det tillstånd 3 som är avgörande [2][4][5]. 

Ett undantag rör gasen acetylen. Om spår av acetylen, bara ett fåtal ppm, hittas i 

oljan bör gasanalyser göras veckovis eftersom det indikerar intensiva ljusbågar. 

Om acetylenhalten fortsätter stiga bör transformatorn tas ur service eftersom 

det är mycket riskfyllt att driva en transformator där ljusbågar uppstår [2]. 

Detta gäller dock endast om lindningskopplaren och transformatortanken har 

separerade expansionskärl. De flesta transformatorer som arbetet utfördes på 

har gemensamt expansionskärl, vilket innebär att acetylen som bildas på grund 

av ljusbågar i lindningskopplaren vandrar över till transformatortanken via det 

gemensamma expansionskärlet. 

En transformatortillverkare rekommenderar tätare provtagningsintervall vid 

TDCG 500 ppm [10].  

Vattenfall AB i Finland har riktmärket TDCG 600 ppm när en mer 

genomgående utredning om transformatorn tillstånd ska påbörjas.   
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Tabell 2 – rekommenderade åtgärder efter bedömning av TDCG, separata gaser 

och gasbildningstakt 

 

 

2.4.3. Rogers ratios 

Av flera analysmetoder inom DGA som grundar sig på kvoter mellan olika gaser 

är Rogers ratio-metoden den idag mest använda [2][8]. Metoden grundar sig på 

det faktum att specifika gaser bildas i olika stor omfattning vid olika 

temperaturer. Brännbara gaser jämförs med varandra och kvoten mellan dessa 

påvisar vilken temperatur som uppnåtts i transformatorn [11].    

Metoden kan bara användas för att analysera vilket fel det kan vara fråga om 

när man konstaterat att det finns ett fel. Den kan inte användas för att upptäcka 

ett fel. 

I Rogers ratio-metoden används tre olika förhållanden mellan specifika gaser.  

Metoden bygger på resultat av empiriska utredningar av ett stort antal 

transformatorfel, kopplat till temperaturen i transformatorn. 

 

 

Tillstånd 

TDCG eller 
högsta 

individuella 
gasnivå 

TDCG 
gasbildningstakt 

(ppm/dag) 

Provtagningsintervall och rekommenderade åtgärder 

Provtagnings-
intervall 

Åtgärder 

Tillstånd 
1 

<720 ppm 
TDCG eller 

högsta 
separat 
gasnivå 

<10 Årligen 
Fortsatt normal drift 

10-30 Kvartal 

>30 Månad 
Analysera separata gaser, jämför med 

last 

Tillstånd 
2 

721-1920 
ppm TDCG 
eller högsta 

separata 
gasnivå 

<10 Kvartal 

Analysera separata gaser, jämför med 
last 

10-30 Månad 

>30 Månad 

Tillstånd 
3 

1921-4630 
ppm TDCG 
eller högsta 

separata 
gasnivå 

<10 Månad 
Vidta extrem försiktighet. Analysera 

individuella gaser. Planera för 
driftstopp, kontakta tillverkare eller 

expertis för råd 

10-30 Vecka 

>30 Vecka 

Tillstånd 
4 

>4630 ppm 
TDCG eller 

högsta 
separata 
gasnivå 

<10 Vecka Vidta extrem försiktighet Analysera 
individuella gaser. Planera för 

driftstopp, kontakta tillverkare eller 
expertis 

10-30 Dag 

>30 Dag 
Överväg frånkoppling, kontakta 

tillverkare eller expertis 
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De förhållanden som används i metoden är: 

     ⁄                              ⁄⁄  

Utifrån (tabell 3) kan orsaker till gasbildningen och fel i transformatorn 

indikeras.  Om till exempel kvoten CH4/H2 är 1,5 ger det värdet 2 som sätts in i 

casetabellen.  

Tabell 3 – typ av fel samt orsaker till fel utifrån Rogers ratios [2] 

Ratiointervall 
C2H2 / 
C2H4 

CH4 / H2 
C2H4 / 
C2H6 

 
<0,1  0 1 0 

0,1-1 1 0 0 

1-3 1 2 1 

>3 2 2 2 

Case Feltyp 
      

Upptäckta problem 

0 Inget fel 0 0 0 Normalt åldrande 

1 Lågintensiva PD 1 1 0 
Elektriska urladdningar i bubblor 
orsakade av  hålrum i isolering 

eller fukt i oljan. 

2 Högintensiva PD 1 1 0 
Samma som ovan, men glimningar 
kan lämna spår på isoleringen. CO 

och CO2 produceras. 

3 Lågintensiva urladdningar 1-2 0 1-2 
Gnistbildning i oljan mellan dåliga 

kontaktyror eller på grund av 
dåligt jordad skärmning. 

4 Högintensiva urladdningar 1 0 2 
Ljusbågar bryter ner oljan i 

lindningen eller t.ex. mellan spolar 
och jord. 

5 Termiska fel < 150˚C 0 0 1 

Överhettning av ledare, 
producerar ofta CO och CO2 

eftersom cellulosan generellt 
involveras. 

6 Termiska fel 150-300˚C 0 2 0 
Överhettning i kärnan. 

Överhettning av ledare pga 
virvelströmmar. Dålig kontakt i 
genomföringar. Cirkulerande 

strömmar i kärnan. 
Vagabonderande flöden i tanken. 
Kan involvera cellulosaisolering 

som producerar CO och CO2 

7 Termiska fel 300-700˚C 0 2 1 

8 Termiska fel >700˚C 0 2 2 

 

Tillräcklig mängd gaser måste finnas i oljan för att metoden ska ge något 

resultat.  
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Som komplement till Rogers ratios-metoden tillämpas ofta kvoten       ⁄   

som används för att detektera felets eventuella påverkan på pappret [7]. Om 

kvoten är <3 indikerar det starkt en påverkan på pappret.  

2.4.4. Duvals triangel  

Duvals triangel (figur 2) grundar sig på förhållandet mellan tre gaser: Metan, 

Etylen och Acetylen [6][7]. I och med att olika gaser produceras olika mycket 

beroende på vilket fel som förekommer i transformatorn, kan man genom en 

beräkning placera in transformatorn på rätt koordinat i triangel. Beroende på 

var i triangeln transformatorn hamnar kan man konstatera vilket slags fel som 

inträffat.  

 

Figur 2 – Duvals triangel 

Duvals triangel anses idag vara den mest tillförlitliga diagnosmetoden då man 

konstaterat att fel förekommer [3][7]. Eftersom metoden inte tar hänsyn till 

normal åldrande ska Duvals triangel endast användas för att bestämma vad ett 

konstaterat fel beror på, inte för att konstatera att ett fel förekommer.  Metoden 

bör endast användas då TDCG överstiger 600 ppm, annars är den totala 

gasmängden för liten för ett tillförlitligt resultat. 

2.5. Riskanalys. 

Riskanalysen för transformatorparken utgår från standardprincipen 

                      , Den algoritm som användes (formel 2) utgår från 

[12][13][14] och standarderna [4][15][16]. Sannolikhetsfaktorn har delats in i 

totala mängden upplösta brännbara gaser i oljan plus transformatorns ålder och 

syratal. Konsekvensfaktorn har delats in i abonnemangsstorlek, det vill säga hur 

mycket effekt transformatorn kan leverera plus vilken strategisk betydelse 

transformatorn har i kraftsystemet med avseende på till exempel redundans och 

antal kunder som matas av transformatorn i fråga.   
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 (                  )  (                               ) 

Formel 2 – Algoritm för riskbedömning 

2.5.1. Bedömning av sannolikhet 

Bedömningen av sannolikheten att ett fel ska inträffa grundar sig på tre 

faktorer: 

TDCG:   Total mängd brännbara gaser (%). 

Ålder:  Transformatorns ålder räknat från tillverkningsår till 

och med år 2014. 

Syratal: Samlingsmått på halten sura föreningar som bildas på 

grund av oljans åldring. 

TDCG, ålder och syratalens absoluta värden viktas var för sig enligt (tabell 4).  

Tabell 4 – viktning av absoluta värden  

 

Varje enskild transformator får ett totalt viktat värde (TDCG + ålder + syratal) 

som indikerar den relativa sannolikheten för att ett fel ska inträffa. 

 

2.5.2. Bedömning av konsekvens 

Konsekvensen vid ett eventuellt fel grundar sig på två faktorer:  

Abonnemang:  Transformatorns märkeffekt 

Strategisk betydelse:  Gradering efter transformatorns betydelse för 

systemets redundans, hur många kunder som drabbas 

vid bortfall samt ekonomiska aspekter, till exempel 

elproduktionsbortfall. Graderingen är 0,2-0,5 där 0,2 

är lägst betydelse och 0,5 högst betydelse.   
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Bedömning av transformatorernas strategiska betydelse för kraftsystemet 

gjordes i samråd med delar av företagets nätdriftspersonal.  

Samtliga transformatorer rangordnas inbördes utifrån sannolikhet för fel 

respektive konsekvens om ett fel inträffar. Den transformator som får högst 

viktat värde för sannolikhet för fel fick platssiffra 1 och därefter i fallande skala 

till platssiffra 44 för den transformator som får lägst värde för sannolikheten. På 

samma sätt fick varje transformator en platssiffra för konsekvens vid ett 

eventuellt fel. 

 Platssiffrorna multipliceras med varandra och därigenom får man ett resultat 

som rangordnar transformatorerna internt inom företaget.   

 

3. Metod 

3.1 Genomförande 

Provtagningarna utfördes två gånger per transformator, med ca nio månaders 

mellanrum.  Den första provtagningsomgången genomfördes i juli 2013 och den 

andra i april 2014. Antalet transformatorer var 44.  

Oljeprovtagningen utfördes enligt vedertagen branschpraxis [2]. Proven togs ur 

transformatorernas ventil för oljeprovtagning. I de fall då transformatorerna 

hade flera olika provtagningsventiler valdes den ventil som ligger närmast 

botten på transformatorn. Innan locket skruvades av ventilen placerades en 

hink under tappkranen för att förhindra utspill av olja som kan ligga kvar som 

rest från en gammal provtagning eller avtappning.  

På tappkranen monterades en hylsa. På hylsan skruvades en nippel för att fästa 

ett slangsystem med grenrör på. Slangsystemet bestod av tre separata slangar, 

alla kopplade till grenröret. En slang mellan transformatorkranen till grenröret, 

en slang mellan grenröret och spillhinken och en slang mellan grenröret och en 

provtagningsspruta gjord av glas. 

För att få ett representativt prov tappades mellan en till två liter olja ur 

transformatorn genom slangsystemet ner i hinken. Detta görs för att förhindra 

att den olja som ligger närmast bottenventilen - och kan innehålla 

oproportionellt mycket slaggprodukter - används i provtagningen. Denna olja är 

inte representativ för hur resten av transformatoroljan ser ut. 

Därefter fylldes och genomsköljdes sprutan tre till fyra gånger. Detta för att få 

bort ofrånkomliga rester från föregående prov i sprutan. Dessutom skapas en 

oljefilm, bestående av representativ olja, som tätning i sprutan. 

I och med ovanstående procedur har man tillgång till representativ olja och 

därmed kan sprutan fyllas och stängas.   
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Direkt efter varje provtagning injicerades oljan i det medhavda portabla 

gasanalysinstrumentet.  

Analysinstrumentet räknade ut oljans gasinnehåll med avseende på vätgas (H2), 

Syrgas (O2), kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), metan (CH4) etan (C2H6), 

acetylen (C2H2) och etylen (C2H4). 

De erhållna mätvärdena överfördes manuellt i kalkylprogrammet microsoft 

excel 2010. Där användes värdena för jämförelse mellan provtillfällena.  Utifrån 

jämförelsen utfördes analys i kalkylprogram grundat på vetenskaplig teori. 

Gasbildningstakten beräknades och tillståndsbedömning samt 

rekommenderade åtgärder bedömdes enligt tabell 1, 2 och 3 [2][6][7] och 

vedertagen branschpraxis. Riskanalysen utgående från erhållna mätvärden 

utfördes i kalkylprogram enligt [4][12][13][14][15][16].  

Analysinstrument 

För mätningarna användes instrumentet General Electrics Kelman Transport X, 

som är en portabel gasanalysator [17].   

Kelman Transport X använder sig av infraröd mätteknologi som ger ett resultat 

efter cirka 30 minuter. Mätnoggrannheten uppfyller erforderlig standard [17].   

 

4. Resultat 

Endast de transformatorer som utmärkte sig med höga gashalter, antingen 

TDCG eller separata gaser redovisas. Resultatet för övriga transformatorer 

visade inga indikationer på att fel av något slag skulle förekomma. 

Tillståndsbedömningen utgick från tabell 1, 2 och 3. Rogers ratios nämns endast 

i de fall adekvata kvoter uppstod.      

4.1. Gashalter för utmärkande transformatorer 

C T1 

Efter första mätomgången, som utfördes sommaren 2013, visade 

transformatorn en vätgaskoncentration på 2059 ppm och TDCG 2395. Utifrån 

tillståndsbedömningen tog driftansvarig beslutet att ta transformatorn ur drift. 

Det planerades även att skicka transformatorn till tillverkaren för översyn. I och 

med att transformatorn genast togs ur drift finns ingen aktuell gasbildningstakt 

beräknad.  

Duvals triangel indikerade T1 - termiskt fel<300˚C 
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C T2 

C T2 visade vid mätningen 2014 TDCG 747 ppm, kolmonoxid 372 ppm och 

vätgas 331 ppm, vilket innebär tillstånd 2 för transformatorn. Gasbildningen för 

vätgas var något stigande, den totala gasbildningstakten var <10 ppm per dygn.  

Duvals triangel indikerade T1 – termiskt fel <300˚C 

E T2 

E T2 hade vid mätningen 2014 TDCG 810 ppm och etylen 114 ppm. Detta 

innebär tillstånd 3 för transformatorn. Gasbildningen var i stort sett i paritet 

med 2013.   

Duvals triangel indikerade D2 - högintensiva ljusbågsurladdningar. 

Rogers ratios indikerade case 2 - högintensiva ljusbågsurladdningar. 

F T1 

F T1 hade vid mätningen 2014 TDCG 827 ppm. Acetylen 50,9 ppm, etylen 196 

ppm, vilket innebär tillstånd 3. Gasbildningen var i paritet mellan mätningarna, 

dock några sjunkande värden och några stigande. Gasbildningstakten var <10 

ppm per dygn. 

Duvals triangel indikerade T3 – termiskt fel >700˚C. 

F T2 

I F T2, vid mätningen 2014, hade TDCG stigit från 694 till 852 ppm. Koldioxid 

från 3653 till 4003 ppm och kolmonoxid från 552 till 694 ppm, vilket i båda 

fallen innebar tillstånd 3. Acetylenhalten var 36,4 ppm. Gasbildningen i 

transformatorn steg mellan mätningarna. Gasbildningstakten mellan 

mätningarna var <10 ppm per dygn. 

Duvals triangel indikerade DT – elektriska och termiska fel. 

Rogers ratios indikerade case 2 - högintensiva ljusbågsurladdningar. 

G T2 

G T2 hade vid mätningen 2014 TDCG 699 ppm och koldioxid 6386 ppm, vilket 

innebär tillstånd 3 för transformatorn. Gasbildningstakten var avtagande 

jämfört med mätningen 2013.  

Duvals triangel indikerade T3 – termiskt fel >700˚C 
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H T1 

H T1 hade vid mätningen 2014 TDCG 791 ppm. Etylenhalten var 125 ppm, vilket 

innebär tillstånd 3. Gasbildningen var i paritet med mätningen sommaren 2013, 

vilket innebär att gasbildningstaken <10 ppm per dygn. 

Duvals triangel indikerade D2 - högintensiva ljusbågsurladdningar. 

Rogers ratios indikerade case 2 - högintensiva ljusbågsurladdningar. 

I T2 

I T2 visade TCDG 790 ppm och kolmonoxid 771 ppm vid mätningen 2014, vilket 

innebar tillstånd tre för transformatorn. Gasbildningen var i paritet med 

mätningen 2013, vilket innebär att gasbildningstakten <10 ppm per dygn. 

Duvals triangel indikerade DT – termiska och elektriska fel. 

J T1 

J T1 hade TDCG 818 ppm, acetylen 454 och etylen 147 ppm vid mätningen 2014, 

vilket innebär tillstånd 3. Gasbildningen var i paritet med mätningen 2013, 

vilket innebär att gasbildningstakten <10 ppm per dygn. 

Duvals triangel indikerade lågintensiva urladdningar. 

J T2 

J T2 hade vid mätningen 2014 TDCG 1084 ppm, vilket innebär tillstånd 2. Av de 

separata gaserna låg acetylen på 573,7 ppm och etylen på 159 ppm, vilket 

indikerar tillstånd 3. I och med detta befann sig transformatorn i tillstånd 3. 

Gasbildningen är i paritet med 2013.  

Duvals triangel indikerade D1 - lågintensiva urladdningar. 

Ett externt företag kopplade vecka 15 2014 in en avgasare till transformatorn. 

Den arbetade under 21 dygn och mätningar togs med regelbundna intervall. 

Resultatet blev att TDCG sjönk till 344 ppm.  

K T4 

K T4 hade vid mätningen 2014 TDCG på 933 ppm. Halten kolmonoxid var 904 

ppm. Tillståndsbedömningen blev nivå 3 utifrån halten kolmonoxid. 

Mätvärdena 2014 låg i paritet med 2013, vilket innebär att gasbildningstakten 

var <10 ppm per dygn. 

Duvals triangel indikerade DT- elektriska och termiska fel. 
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O T4 

O T4 hade vid mätningen 2014 TDCG 748 ppm, koldioxid 4105 ppm och etylen 

på 213 ppm, vilket innebär tillstånd 4 för transformatorn. Gasbildningstakten 

var i paritet med mätningen 2013, vilket innebär att gasbildningstakten var <10 

ppm per dygn. 

Duvals triangel indikerade T3 – termiska fel >700˚C 

X T2 

X T2 hade vid mätningen 2014 kolmonoxid 588 ppm. Gasbildningstakten är 

något stigande jämfört med 2013, dock <10 ppm/dygn 

Duvals triangel indikerade T2 – termiskt fel 300-700˚C 

Rogers ratios indikerade case 5 – termiskt fel. 

4.2. Resultat av riskanalys 

I figur 3 åskådliggörs resultatet av riskanalysen. Transformatorerna är ordnade 

efter stigande relativ risk och resultatet ska tolkas som en inbördes jämförelse 

mellan de enskilda transformatorerna. Stapelhöjderna indikerar inga absoluta 

värden, de motsvarar endast den inbördes platssiffra som erhölls enligt 

analysmetoden.    G T2, E T2, G T1, E T1 och O T4 är de fem transformatorer 

som enligt den använda metoden utgör störst risk i transformatorparken.  

 

 

Figur 3 – resultat av riskanalysen 
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5. Slutsatser och diskussion 

5.1. Slutsatser/Rekommenderade åtgärder 

Rekommenderade åtgärder utgår från (tabell 1,2 och 3) tillsammans med 

resultatet av riskanalysen. 

C T1 

Utifrån tillståndsbedömningen baserad på mätningen 2013 tog driftansvarig 

beslutet att ta transformatorn ur drift på grund av den mycket höga 

vätgashalten. Det planerades även att eventuellt skicka transformatorn till 

tillverkaren för översyn. 

C T2 

C T2 visade stigande värden vätgas, dock är det <10 ppm per dygn mellan 

provtagningstillfällena. Detta tillsammans med det för transformatorn 

konstaterade tillstånd 2 leder till rekommendationen nya gasanalyser varje 

kvartal.  

E T2 

I och med att transformatorn bedömdes vara i tillstånd 3 på grund av 

etylenhalten och gasbildningstakten var <10 ppm per dygn mellan 

provtagningarna rekommenderas nya oljeprov varje månad. Etylenhalten bör 

utredas ytterligare, eventuellt med andra analysmetoder.  Sett över en 

tioårsperiod har halten etylen stigit kontinuerligt, vilket delvis kan förklaras 

med naturligt åldrande. Den höga TDCG beror delvis på hög koncentration 

acetylen. Orsaken till acetylenhalten är troligen gasutbyte mellan oljetanken och 

lindningskopplaren via det gemensamma expansionskärlet. Eftersom 

riskanalysen gav transformatorn en hög inbördes placering bör det säkerställas 

att acetylenkoncentrationen beror på gasutbyte och inte på ett allvarligt fel. 

Därför rekommenderas ett prov taget direkt ur expansionskärlet.   

F T1 

Etylenhalten bör utredas ytterligare, eventuellt med andra analysmetoder. . 

Etylen är en generell indikator på transformatorns belastning och anses hög om 

halten är över 50 ppm. Eftersom transformatorn inte varit högt belastad är 

halten onormal. 

Den låga gasbildningstakten indikerar att något aktivt fel troligen inte förelåg i 

transformatorn mellan mättillfällena. Den höga acetylenhalten kan bero på 

gasutbyte mellan oljetanken och lindningskopplaren via det gemensamma 

expansionskärlet. Eftersom riskanalysen visar att transformatorn är en av de 

som bör hållas under uppsikt bör det säkerställas att så är fallet. Därför 

rekommenderas ett prov taget direkt ur expansionskärlet. Om koncentrationen 
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acetylen är högre i expansionskärlet indikerar det att gasen kommer från 

lindningskopplaren och vandrar ner i transformatorn. Ny gasanalys 

rekommenderas varje månad. 

F T2 

Eftersom gasbildningstakten för både TDCG och separata gaser var lägre än 10 

ppm/dygn är de rekommenderade åtgärderna att ta nya prover varje månad för 

att fånga upp bildningen av främst koldioxid och kolmonoxid. Tidigare historik 

visar att bildningen av koldioxid och kolmonoxid varit oproportionellt stigande 

sedan tidigare. Detta bör utredas ytterligare. Den höga acetylenhalten beror 

troligen på gasutbyte mellan oljetanken och lindningskopplaren via det 

gemensamma expansionskärlet och innebär att ljusbågsurladdningarna som 

Rogers ratios varnar för med stor sannolikhet härstammar från 

lindningskopplaren. Eftersom riskanalysen visar att transformatorn är en av de 

som bör hållas under uppsikt bör det säkerställas att så är fallet. Därför 

rekommenderas ett prov taget direkt ur expansionskärlet. Om koncentrationen 

acetylen är högre i expansionskärlet indikerar det att gasen kommer från 

lindningskopplaren och vandrar ner i transformatorn. 

G T2 

Gasbildningstakten för transformatorn var avtagande mellan provtillfällena. 

Historiken för transformatorn visade dock att gasbildningstakten stigit kraftigt 

fram till mätningen sommaren 2013. Riskanalysen visade genomgående höga 

värden. Transformatorn är gammal samtidigt som den visar höga 

gaskoncentrationer. Dessutom är den strategiskt viktig i och med sin storlek och 

betydelse för kraftsystemet. Därför är transformatorn en av de som bör utredas 

noggrant och kontinuerligt. Nya gasanalyser rekommenderas varje månad. 

H T1 

Eftersom transformatorn bedömdes vara i tillstånd 3 på grund av etylenhalten 

och gasbildningstakten var <10 ppm per dygn mellan provtagningarna 

rekommenderas nya oljeprov varje månad. Etylenhalten bör utredas ytterligare, 

eventuellt med andra analysmetoder. Etylen är en generell indikator på 

transformatorns belastning och anses hög om halten är över 50 ppm. Eftersom 

transformatorn inte varit högt belastad är halten onormal. 

Den höga TDCG beror delvis på hög koncentration acetylen. Orsaken till detta 

är troligen gasutbyte mellan oljetanken och lindningskopplaren via det 

gemensamma expansionskärlet. Eftersom riskanalysen indikerar att 

transformatorn är en av de som bör hållas under uppsikt, rekommenderas ett 

prov taget direkt ur expansionskärlet för att konstatera huruvida det är fallet. 
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I T2 

Transformatorn bedömdes vara i tillstånd 3 och gasbildningstakten <10 ppm 

per dygn mellan mättillfällena. Felet var därmed troligen inte aktivt i 

transformatorn mellan provtagningarna. Den höga halten kolmonoxid gör att 

kvoten CO2/O2 <3 och därmed kan cellulosaisolationen misstänkas vara 

involverad vid elektriska fel. Nya oljeprov rekommenderas varje månad. 

J T1 

Den mycket höga etylenhalten bör utredas ytterligare, eventuellt med andra 

analysmetoder. Etylen är en generell indikator på transformatorns belastning 

och anses hög om halten är över 50 ppm. Eftersom transformatorn inte varit 

högt belastad är halten onormal. 

Den låga gasbildningstakten indikerar att något aktivt fel troligen inte förelåg i 

transformatorn mellan mättillfällena. Den höga acetylenhalten kan bero på 

gasutbyte mellan oljetanken och lindningskopplaren via det gemensamma 

expansionskärlet. Riskanalysen indikerar inte att transformator är 

högprioriterad.  Nya gasanalyser rekommenderas varje månad. 

J T2 

I och med gasbildningstakten <10 ppm per dygn mellan provtagningstillfällena 

var förmodligen felet inte aktivt i transformatorn under perioden. Den extremt 

höga acetylenhalten beror troligen på gasvandring mellan transformatortanken 

och lindningskopplaren via det gemensamma expansionskärlet. Den höga 

halten etylen bör utredas ytterligare, eventuellt med andra analysmetoder. 

Halten kan bero på virvelströmmar som bidrar till överhettning i ledande 

material, oönskade magnetflöden i kärnan eller dålig kontakt i 

genomföringarna. Etylen är en generell indikator på transformatorns belastning 

och anses hög om halten är över 50 ppm. Eftersom transformatorn inte varit 

högt belastad är halten onormal. Riskanalysen indikerar också att 

transformatorn är en av de man bör ha under extra uppsikt. I och med att 

transformatorn avgasades efter provtagningen rekommenderas nya prover om 

ett år. 

K T4 

Mätvärdena 2014 låg i paritet med 2013, vilket innebär att gasbildningstakten 

var låg och därmed förelåg troligvis inget aktivt fel i transformatorn under 

perioden. Orsaken till halten kolmonoxid bör undersökas ytterligare eftersom 

det kan bero på termisk nedbrytning av cellulosaisoleringen. Kvoten CO2/CO 

ligger på 0,44 vilket starkt indikerar påverkan på cellulosaisoleringen i samband 

med elektriska fel. Riskanalysen indikerar inte hög relativ risk. Nya gasanalyser 

rekommenderas varje månad. 
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O T4 

O T4 visade alarmerande högt värden på etylen. Orsaken till etylenhalten bör 

utredas omedelbart, en trolig orsak är kraftig överhettning av oljan vid hot 

spots. Dock är gasbildningstakten låg, vilket tyder på att felet inte var aktivt 

mellan mättillfällena. Eftersom riskanalysen indikerar att transformatorn är en 

av de med inbördes högst risk rekommenderas nya provtagningar varje vecka 

tills orsaken är utredd. Även andra slags analysmetoder bör övervägas. 

X T2 

I och med att transformatorn bedömdes vara i tillstånd 3 på grund av 

kolmonoxidhalten och gasbildningstakten var <10 ppm per dygn mellan 

provtagningarna rekommenderas nya oljeprov varje månad. Kvoten CO2/CO är 

<3, vilket indikerar påverkan på cellulosaisoleringen vid elektriska fel.   

5.2. Diskussion 

Umeå Energi Elnät AB:s krafttransformatorpark är relativt heterogen. Den 

består av flera olika fabrikat, storlekar, avgasningssystem och ett åldersspann 

mellan fyra och femtio år. Därför är det viktigt att iaktta tendenser för olika 

tillverkare, till exempel om något fabrikat generellt sett bildar märkbart högre 

mängd vätgas än andra fabrikat av jämförbar storlek och ålder.  

De transformatorer som undersöktes visade kraftigt varierande resultat. De 

flesta visade inga tecken på aktiva fel eller att på andra sätt ligga i riskzonen. 

Några transformatorer visade dock på hög gasmängd, både den totala 

gasmängden och någon eller några separata gaser. Ett fåtal transformatorer 

visade alarmerande höga värden och en av dessa togs genast ur drift. Det är 

omöjligt att utan facit i hand säga vad som hade hänt om den fortsatt med 

normal belastning, men sannolikheten för driftstörning eller haveri hade inte 

varit försumbar vid fortsatt drift. I ett sådant fall måste även transformatorns 

betydelse för elnätet tas i beaktning. Finns det ingen möjlighet till alternativa 

matningsvägar blir det ett försörjningsproblem för förbrukare som är beroende 

av transformatorn. Umeå Energis elnät har i princip 100 procent redundans och 

i det specifika fallet var det inga problem med alternativa matningsvägar. Därför 

kunde transformatorn tas ur drift relativt riskfritt. Vad som händer med övriga 

transformatorer som visade höga värden är i skrivande stund inte känt.  

En stor del av transformatordiagnostiken handlar om att utifrån mätningar 

jämföra mätvärden med tidigare resultat från samma transformator. Utifrån 

detta kan man besluta om åtgärder för respektive maskin. Dessutom är det 

nödvändigt att kombinera olika metoder, till exempel att se på total 

gaskoncentration och separata gaser kombinerat med riskbedömning. Ser man 

bara på den totala gashalten riskerar man att missa förekomst av gaser vars 

förekomst i mycket små mängder kan tyda på allvarliga fel. Ser man bara på 

separata gaser riskerar man att övertolka resultat som kan bero på naturligt 
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åldrade. I riskbedömningen kan man få med faktorer som påverkar miljö, 

samhälls- och personsäkerhet tillsammans med ekonomiska faktorer som 

minskad inkomst vid produktionsbortall eller tillförlitlighet och viten för el som 

inte levereras. Transformatordiagnostik kan liknas vid ett pussel bestående av 

många bitar, både relevanta och irrelevanta. Det är upp till transformatorägaren 

att bygga upp en vetenskaplig kunskapsbank som tillsammans med praktiska 

erfarenheter gör möjligheten att urskilja de relevanta pusselbitarna så stor som 

möjligt. Irrelevanta pusselbitar kan leda till desinformation och icke adekvata 

åtgärder.  

Dissolverad gasanalys bör som utgångspunkt utföras årligen. Få elnätsföretag 

har dock möjlighet att utföra detta kontinuerligt och parallellt med andra 

arbetsuppgifter. Generellt sett har bara de största företagen utrymme för att ha 

personal med transformatordiagnostik som huvudsaklig arbetsuppgift. Förutom 

den självklara nackdelen att helhetsbilden av transformatorparkens tillstånd för 

de mindre elnätsbolagen inte blir komplett, innebär det även att 

provtagningsrutinerna och utförandet av själva provtagningen riskerar att inte 

bli utförda på ett likvärdigt och tillförlitligt sätt om det är flera olika personer 

som bara gör det någon gång vid sidan om allt annat. Alla elnätsföretag oavsett 

storlek bör ha tydliga och vetenskapligt förankrade rutiner för hur och när 

provtagningar ska ske samt hur resultaten ska dokumenteras och arkiveras. 

Rutiner bör också finnas för på vilket sätt uppföljning av resultaten ska ske. Att 

endast snabbt ögna igenom resultaten och därefter arkivera dem i en pärm leder 

ingenstans om de inte analyserats och jämförts med tidigare resultat. Hårdraget 

innebär det bara onödigt förbrukad arbetstid och kostnaders. 

Alla transformatorägare befinner sig i unika situationer som avgör hur man bör 

agera. I dagsläget är ett generellt svar som är optimalt för alla anläggningsägare 

omöjligt att ge. Det viktigaste är att man som transformatorägare är medveten 

om de faktorer som påverkar transformatorns tillstånd och välmående samt 

vilka olika lösningar som finns tillgängliga. De åtgärder som rekommenderas i 

standarderna grundar sig på statistik och erfarenheter. Ju mer väsentlig 

information man kan samla in, desto större möjlighet ger man sig själv att ta 

adekvata beslut. Det kan även vara en poäng med att jämföra resultat mellan 

olika tillverkare eftersom man kan ana olika tendenser beträffande åldrande, 

vilka gaser och fel som uppstår för respektive transformatormärke. Som 

transformatorägare bör man sträva efter att ”lära känna sina maskiner”.  

Det är lätt att tro att krafttransformatorer i och med den allmänna 

teknikutvecklingen blir alltmer hållbara och tillförlitliga. Tvärtom var 

transformatorer som tillverkades på 60- och 70-talet generellt sett mycket mer 

tilltagna och mer tillförlitliga än de som tillverkas idag. Dimensioneringen och 

materialåtgången ska idag vara så optimerat som möjligt för att priset ska 

kunna pressas ner och innebära en konkurrensfördel. Detta är viktigt för 

transformatorbeställaren att känna till inför beställningsspecifikationen för att 
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kunna väga det lägre inköpspriset mot erfarenheter kring tillförlitligheten för 

transformatortypen.     

Riskanalysens 10 mest kritiska transformatorer har en genomsnittlig ålder på 

39 år. Trots att transformatorerna tillverkades mer tilltagna förr i tiden är 

gasbildning och slitage med tiden oundvikligt. Små läckage och reservdelar är 

naturligt nog mer vanligt på äldre transformatorer och det är också faktorer som 

vägs in i riskanalysen.  Sett till den totala mängden brännbara gaser fanns något 

överraskande inget tydligt samband mellan hög gaskoncentration och de äldsta 

transformatorerna. Faktum är att de två äldsta var bland de som visade lägst 

total mängd brännbara gaser.  

Med dagens kunskaper är det omöjligt att med bestämdhet säga hur länge en 

transformator kommer att hålla innan den havererar. Det går inte heller att 

utlova en specifik förlängd livslängd utifrån specifika underhållsåtgärder efter 

mätningar. Dock är det statistiskt säkerställt att antalet haverier och 

driftstörningar generellt sett minskar ju mera underhållet av transformatorer 

och andra elmaskiner optimeras och dissolverad gasanalys är en självklar del i 

detta sammanhang.    

I framtiden kommer förmodligen kontinuerlig stationär mätning av tillståndet i 

transformatorn med avseende på gasmängd, temperatur, spänningar, strömmar 

och gasbildningstakten i förhållande till belastningen att vara en integrerad del 

av det smarta elnätet.  

Vid nyinköp av en transformator är det en absolut nödvändighet att specificera 

beställningen på ett mycket detaljerat sätt. Till exempel bör inte 

expansionskärlet vara gemensamt för oljetanken och lindningskopplaren. Det 

blir avsevärt svårare att bedöma huruvida det förekommer ljusbågar i 

transformatorn eftersom det i lindningskopplaren bildas gnistor varje gång den 

byter läge. Det acetylen som bildas i lindningskopplaren kan spridas till 

transformatoroljan genom det gemensamma expansionskärlet och ger därmed 

falska indikationer vid provtagning från transformatortanken. För att få en 

bestämd uppfattning om den faktiska situationen kan ett ytterligare prov tas ur 

expansionskärlet, men har man separerade expansionskärl slipper man den 

proceduren och den dissolverade gasanalysen blir pålitligare.   

Pay off-tid för analysinstrumentet 

Ett analysinstrument av modellen som användes i arbetet kostar i dagsläget 

cirka 500.000:- i inköpspris. En gasanalys kostar ca 2.000:- om man skickar 

den till ett auktoriserat laboratorium.  

Om man antar att gasanalyserna skulle tas enligt rekommendationer från 

standard, det vill säga en gång per år, skulle det innebära en årskostnad för 

Umeå Energi på 112.000:- inräknat en schablonsumma på 1000:- för arbetstid 
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inklusive för och efterarbete vid provtagningarna. Pay off-tiden blir vid dessa 

förutsättningar 4,5 år. 

För de flesta mindre elnätsbolag tillåter förutsättningarna förmodligen inte 

tätare provtagningsintervall än i genomsnitt var tredje år per transformator. Det 

innebär att den genomsnittliga årsbesparingen blir cirka 37000:-, vilket ger pay 

off-tiden 13,5 år.  

I exemplen har inte tagits hänsyn till eventuella tätare provtagningsintervall då 

fel i transformatorn kan misstänkas, vid sådana förutsättningar blir pay off-

tiderna kortare.  

En slutsats är att ju bättre rekommendationerna följs beträffande 

provtagningsintervall och rekommenderade åtgärder vid fel, desto bättre lönar 

sig ett inköp av ett portabelt analysinstrument. 

Oljekvalitetsprov kan inte tas med analysinstrumentet. Det blir en ofrånkomlig, 

men nödvändig utgift även i framtiden.   
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