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Bild på Rönnskärverket. Tagen i slutet av 1970 talet. 

Rönnskärverket i fågelperspektiv[1] 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört på WSP i Skellefteå på uppdrag av Rönnskärverket i 

Skelleftehamn. 

Rönnskärverkets 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 i 

dagsläget. 

Elförbrukningen för verksamheterna inom NEW Bolidens uppgår till ca 1,2 TWh/år. 

Rönnskärs industriområdes elförsörjning är mycket högprioriterad och transformatorhaverier 

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

drifttillgänglighet och transformatorerna som inhandlas till produktionsanläggningarna måste 

vara robusta. 

Syftet med detta examensarbete är att göra en jämförande studie mellan torrisolerade och 

oljeisolerade transformatorer som resulterar i en rekommendation med tanke på framtida 

inköp. 

Arbetet ska belysa parametrar för drifttillgänglighet och driftsäkerhet, göra beräkningar för 

korslutningsströmmar och förluster på transformatorer utifrån transformatortillverkarens 

uppgifter. 

Examensarbetets mål är att jämföra olika parametrar på torr- och oljeisolerade transformatorer 

från olika tillverkare som resulterar i en jämförelsetabell beroende på skenbar effekt och 

spänning, visar skillnaden mellan olika typer av transformatorer. 

I arbetet finns en litteraturstudie främst inom transformatorteori som underlag parallellt med 

en löpande dialog med uppdragsgivaren och transformatortillverkaren. 

Rekommendationerna ska ses som en förstudie. En djupare analys och ytterligare utredning 

krävs vid inköp av transformatorer, beroende på omständigheterna och driftsvillkoren. 

En ekonomisk analys har inte utförts på grund av den begränsade informationen. 

Nyckelord för examensarbetet är TD: Tillgänglighet, Driftsäkerhet. 

 

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. 



 

  

Ataniyaz Ataniyazov 

Vårtermin 2014 

Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp 
 

 

 

 

Abstract 
This thesis is performed at WSP in Skellefteå, specializing in Rönnskär Education in 

Skelleftehamn. 

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 

190000 tons of copper and in 2013 it produced 206 000 tons. Current number of employees is 

866. 

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

transformer failures leading to lengthy downtime and expensive repairs. Power transformers 

must have high operational availability transformers which purchases for production must be 

robust. 

This is a comparative study between dry type and oil insulated transformers which 

summarized in form of recommendation for the future purchases. 

The work will highlight the parameters of operational availability and operational safety make 

calculations for rated short time currents and losses in transformers based on manufacturers 

data. 

The aim of this thesis is to compare various parameters of dry and oil immersed transformers 

from different manufacturers summarized in a comparison table according to the apparent 

power and voltage which shows the difference between various types of transformers. 

This work is primarily based on the theory of transformers and at the same time on continuous 

dialogue with the client and the transformer manufacturer.  

The recommendations should be viewed as a preliminary study, a deeper analysis and further 

investigation is required when purchasing transformers, depending on the circumstances and 

the conditions. 

An economic analysis has not been performed because of the limited information. 

Keyword for this study is AOS: Availability and Operational Safety. 
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Förord 
Detta examenarbete utgör det avslutande momentet på utbildningen för 

högskoleingenjörsprogrammet Elkraftteknik, institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

vid Umeå Universitet. Examenarbete omfattar 15 hp. 

Arbetet utförs på WSP i Skellefteå och är inriktat på NEW Boliden AB. Tiden avser 31 mars 

2014 till 2 juni 2014. 

Tackord 
Jag skulle vilja rikta ett stort tack till WSP i Skellefteå och New Boliden Rönnskärverken i 

Skelleftehamn för att jag fick skriva examensarbetet hos dem. Jag har fått en bra inblick i 

deras vardagliga arbetsliv. 

Särskilt tack till min handledare Torkel Nilsson vid WSP i Skellefteå och Markus Strömsberg 

vid Rönnskärverken i Skelleftehamn för deras stöd och insatser i fortskridandet av mitt arbete, 

samt till de andra medarbetarna på WSP i Skellefteå elkraftavdelning, för att de alltid tagit sig 

tid att svara på mina frågor och hjälpt mig för att göra ett bra examenarbete. Jag vill tacka 

elektriker på Rönnskärverken som hjälpt till under mina besök i Skellefteåhamn. 

 

Jag vill även passa på att rikta ett stor tack till min handledare Nils Lundgren, 

universitetsadjunkt vid Umeå Universitet som hjälpt mig i mitt teoretiska och praktiska arbete. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund/Problemformulering  
Rönnskärverkets 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 i 

dagsläget. Elförbrukningen för verksamheterna uppgår till ca 1,2 TWh/år[1]. 

Transformatorer är värdefulla och viktiga beståndsdelar i elkraftöverföringssystem. Om en 

transformator går ner eller tas ur drift kommer det beröra stora delar av produktionen. 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. 

Det 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 används. T.ex. fordrar 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 eventuella oljeläckage. 

Rätt val av rätt teknik kan innebära stora besparingar för Rönnskärverket. 

Energieffektivare transformatorer krävs för att uppfylla EU:s nya ecodesign-direktiv för 

transformatorer. EU ställer från 1 juli 2015 krav på att nya transformatorer måste ha en viss 

energieffektivitet för att få användas inom EU[2]. Det betyder att alla som köper och säljer 

transformatorer inom EU måste följa detta nya ecodesign-direktiv. Energieffektiva 

transformatorer bidrar till en bättre miljö med ett lägre CO2-utsläpp. 

Några transformatortillverkare började tillverka en ny generation av transformatorer med en 

kärna av amorft stål. Dessa kan minska förlusterna upp till 70 % av vid varierande laster med 

låg genomsnittlig belastning[3,4,5]. 

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 detta examensarbete är att kartlägga och utarbeta en rekommendation för framtida 

utbyte av befintliga krafttransformatorer i samband med en ombyggnation i Rönnskärverken. 
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Transformatorerna åldrades på Rönnskär med tiden i och med höga belastningar. Det visade 

sig att en plan behövs för framtida krafttransformatorutbyten. 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. För att säkerställa den kontinuerliga driften lyfte NEW 

Boliden, frågan om det inte är dags att byta ut gamla transformatorer och ställde frågan om    

• Vilka transformatorer ska köpas? 

• Vilken verkningsrad? 

• Vilken tillverkare föredras? 

• Ska det vara torr- eller oljeisolerade transformatorer? 

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

elektriskt isolationsmaterial och en del innehåller olja med PCB. PCB innehåller miljögifter 

som är svåra att förbränna och riskerna med utsläpp från förbrända PCB – oljor är stor. 

Äldre krafttransformatorer har också högre förluster än nya. Man kan minska förlusterna och 

spara elenergi vid byte mot nya krafttransformatorer. 

Det finns andra fördelar med utbyte, t.ex. fukthalter i cellulosan som bildas fortare för äldre 

transformatorer och kan leda till haveri. Om man tar hänsyn till haverikostnad och 

energiförluster så kan det vara lämpligt att se över situationen. 

1.3 Målsättning 
Målsättningen är att ta fram en rekommendation för att öka drifttillgänglighet, driftsäkerhet 

och pålitlighet i transformatoranläggningen. 

Målet med projektet är att kartlägga och tillämpliga en studie som skall kunna återanvändas 

vid framtida utbyte av krafttransformatorer. 

De parametrar som ska belysas är: 

• kortslutningsströmmar 

• kortslutningseffekter 

• märkström 

• driftsäkerhet 

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

Rekommendationen skall ses som övergripande och pågår under en begränsad tid. Detta 

minskar möjligheten till fördjupning och begränsar informationen. 

Arbetet avgränsas med analys av standarden SS-EN 60076[6]. 

Rekommendationerna ska ses som en förstudie och en djupare analys varför ytterligare 

utredning krävs vid inköp av transformatorer, beroende på omständigheterna och 

driftsvillkoren. 
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1.4 Metodbeskrivning 
Examensarbetet baseras på tekniska riktlinjer som i första hand hämtats från: 

• Svensk standard SS-EN 60076 

• NEW Boliden 

• Energimyndigheten 

• Vattenfall Eldistribution AB 

• E.ON Elnät Sverige AB 

• Tillverkarens datablad och e-postkonversationer under april-maj 

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

gäller vid framtagandet av krafttransformatorer inom EU. 

En litteraturstudie av elkraftsböcker och produktblad/kataloger från tillverkare har gjorts. 

Beräkningarna är utförda utifrån uppgifter från tillverkare och formler har tagits från 

elkrafthandbok[7,8,9]. 

Kostnaderna för arbete beräknas enligt Kostnadskatalogen från 2011 som utges av Svensk 

Energi [10]. 

2 Transformatorteori  

2.1 Allmänt  

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

förändra växelspänningsnivå hos växelströmmar. Varje transformator består av en kärna, 

lindning på primär/sekundär sida och olika typer av isolering som skyddar mot elektriska 

överslag. Oberoende av isoleringsmaterial har transformatorer samma grundläggande princip, 

konstruktion och hög verkningsgrad, Figur 1 visar ekvivalent elektriskt schema och Figur 2 

visar transformatorns uppbyggnad. 

 

Figur 1 Ekvivalent schema för en ideal transformator 
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Figur 2 En oljeisolerad transformator i genomskärning  

Transformatorer finns i Sverige på flertalet spänningsnivåer från stamnätsstationer från 

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

spänningshöjning vid överföring av en konstant energimängd resulterar i att strömmen 

minskar. Elproduktionskällan befinner sig sällan i direkt anknytning till förbrukare. 

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 
Uppbyggnaden av kärnan påverkar transformatorns egenskaper. Material valet och geometrier 

avgör tomgångsförluster och fyllfaktor. Alla transformatortillverkare bygger kärnan på så sätt 

att förlusterna på grund av magnetisk hysteres och virvelströmmar minimeras. En del av 

atomerna i järn har sådana egenskaper att de enskilda atomerna producerar ett magnetfält 

p.g.a. osymmetri i deras elektroners banor kring kärna. Atomerna orienterade så att de 

magnetiska fälten tar ut varandra. Man kan se på Figur 3 att några av de ferromagnetiska 

materialen är inte uppvisar dessa egenskaper t.ex. magnetit. 

Transformator kärnan görs av orienterad magnetisk plåt med hög permeabilitet och 

reducerade förluster som minskar och förhindrar lokalt cirkulerande strömmar. Laminaten är 

separerade med en icke organisk isolering, se Figur 4. Speciellt klippningen och monteringen 

av laminaten tenderar i mycket låg ljudnivå och låga värden på tomgångsförluster samt 
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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. 

 

Figur 4 Laminering av transformatornskärna som minskar virvelströmförluster (Wikipedia, fri publicering, 

licenserad under Creative Commons). 

Några transformatortillverkare började tillverka kärnplåt från Amorft Stål[3,4] istället för 

orienterat elektroplåt. Amorft stål har speciell fysisk egenskap som ger en minskning av 

belastningsförlusterna med upp till 70 procent och därmed ökar effektiviteten. Amorft ståls 

elektriska och magnetiska egenskaper ger betydligt lägre förluster. 

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. 

Enligt diagram på Figur 5 från ABB är låga förluster i transformatornskärna och lindningarna 

ger bättre ekonomi och kortare återbetalningstid. 

Figur 3. Magnetiseringskurva av 9 ferromagnetiska material som uppvisar mättnad 

(Wikipedia, fri publicering, licenserad under Creative Commons). 

 

 



 

  

Ataniyaz Ataniyazov 

Vårtermin 2014 

Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp 
 

6 

 

 

 

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

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

välja kärnplåt med högre förluster och en enklare kärnläggningsteknik som leder till högre 

förluster som i sin tur leder till sämre ekonomi. I kärnplåten genereras tomgångsförlusterna 

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 
Transformator 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 beror på 

antalet lindningar som transformatorn är konstruerad för[se Figur 6]. 

Lindningsmaterial påverkar förluster som transformatorn genererar. Lindningsförlusterna är 

lastberoende och kopplade till cirkulerande ström i lindningarna. Valet av lindningsmaterialet 

beror på samspelet mellan transformatorns lindningsmaterial och övriga komponenter. 

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

och det är inte säkert att lindningsmaterialet passar med isolationen. 

Koppar har lägre resistiviteten jämfört mot aluminium, 2,7 mot 1,72 vilket betyder att 

transformatorer med kopparlindning har lägre förluster. Man kan konstruera transformatorer 

med aluminiumlindning och ha lägre förluster genom lämpligt val av lindningskonfiguration 

och ledararea[5,7]. 



 

  

Ataniyaz Ataniyazov 

Vårtermin 2014 

Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp 
 

7 

 

 

 

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

Lindningsresistanserna är temperaturberoende. Tillverkaren uppger förlusterna vid en 

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

torrisolerade. Omräkning görs vid aluminiumlindningen[7] enligt formel 1nedan: 

       
   

     
    Formel 1 

Och vid Cu-lindning enligt formel 2 nedan; 

       
   

     
   Formel 2 

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

spänningsnivåer), skruvlindning, lagerlindning och bandlindning, se Figur 7. De har sina 

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

I flesta fall görs lågspänningslindningen av foliekonstruktion (kan levereras också med 

kopparfolie) och högspänningslindningen är uppbyggd som kontinuerligt skivlindning av 

aluminium eller koppar, se Bilaga A-E Teknisk specifikation. Tillverkaren har kunskap och 

erfarenhet vid val av konstruktionslösningen. 

 

Figur 7 Olika typer av lindning; skivlindning, skruvlindning, foliebandlindning. 

Oberoende på lindningstyp måste lindningen ha: 

 Hög motståndskraft mot fukt och industriellt aggressiva miljöer 

 God dielektrisk motståndskraft 
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 Utmärkt mekanisk hållfasthet vid kortslutningar 

2.4 Transformatorsskydd 

2.4.1 Allmänt 

Alla transformatorer har en skyddsutrustning oberoende på isolationstyp. Skyddsutrustning 

väljs 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 är utsatta för detta 

Oberoende på isolationstyp hos transformatorn mäter man temperaturen på lindningarna och 

oljetemperaturen hos de oljeisolerade transformatorerna. Olja temperatur stiger inte snabbt 

och det kan ta någon timma tills oljan är uppvärmd medan lindningstemperaturen stiger 

snabbt. 

Denna höga temperatur i en transformator kan uppkomma på grund av överbelastning eller att 

kylningen försämrats eller upphört, eller på likströmskomponenter. Det kan tillåtas kortvariga 

överbelastningar på upp till 1,4–1,5 gånger transformatorns märkeffekt. Transformatorn måste 

ha kylning runt om, annars är det stor risk att transformatorn blir överhettad. 

Transformatorns livslängd beror i stort sett på transformatorns drifttemperatur. 

2.4.2 Oljetemperaturvakt 

Temperaturvakt ingår i transformatorns standardutrustning och visar toppoljans temperatur. 

Temperaturvakter ger möjlighet till visuell kontroll samt automatisk urkoppling via larm- och 

utlösningskontakter, se Figur 10. Utlösningstemperaturen bestäms av speciella normer. 

Termometern har kontakter för start av kylutrustningen och eventuellt för utlösning vid 

överhettning. För signalgivning ställs den vid 75 ⁰C och för utlösningen vid 100-110 ⁰C[6]. 

Antalet temperaturgivare beror på transformatorns skenbara effekt. E.ON har kravet att det 

ska vara 2 styck givare på transformatorer med effekten mindre än 10 MVA och 3 styck för 

transformatorer med effekt större än 10 MVA [13]. 
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Figur 8 Visartermometer med temperaturberoende motstånd 

2.4.3 Lindningstemperaturskydd  

Överbelastningsskydd består av tre temperaturgivare med temperaturberoende motstånd, se 

Figur 8, och ett utlösningsdon, se Figur 10. Temperaturgivarna ska kopplats i serie och 

placeras i övre delen av de tre lågspänningslindningarna. I standard utrustningen ingår en 

temperaturgivare per fas och anslutning av givarna till en plint på pressbalken, se Figur 9. 

Man kan förse lindningarna med två eller tre temperaturgivare per fas och ett utlösningsdon. 

  

Figur 9 Temperaturgivare 

 

Figur 10 Utlösningsdon till överlastskydd 

1 Temperaturgivare i lindningen 

2 Utlösningsdon 

3 Varning eller utlösning 

4 Matningsspänning 
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I en oljeisolerad transformator är lindningstemperaturen blir högre än oljans temperatur. 

Temperaturvakten visar lindningens temperatur i varmaste delen på lindningen. Med en 

elektronisk utrustning som har termokontakter kan vi kontrollera temperaturen i alla tre 

faserna med hjälp av 3 + 3 normalt öppna eller slutna kontakter, som är justerade för larm 

respektive utlösning[13]. Vid kortslutning av transformatorns lindningar varierar 

utlösningstiden mellan 0,1-0,3 s.  

Lindningstemperaturvakten för torrisolerade transformatorer i temperaturklass F ger 

varningssignal vid lindningstemperatur på 140 ⁰C och utlösningssignal vid 150⁰C. Varnings 

och utlösnings signaler beror på temperaturklass[Tabell 3]. Lindningstemperaturvakten har 

instrument i ett värmeelement som påverkas av belastningsströmmen. Hur stor denna 

påverkan blir kan ställas in med en reostat[11]. 

2.4.4 Gasvakt 

Ett av den oljeisolerade transformatorns viktigaste skydd utgörs av gasvakten som reagerar på 

gasutveckling i transformatoroljan. Temperaturutvecklingen i lindningar orsakar att fukt i 

lindningsisolationen förångas och bildar gasbubblor. Avsikten med gasvakten är att koppla 

bort transformatorn vid hög gasbildning. Gasutvecklingen uppstår vid värmeutveckling i 

transformatorn och då kan exempelvis en ljusbåge uppkomma. Vid mindre gasutveckling 

skall gasvakten signalera och vid kraftigare gasutveckling ge utlösningsimpuls till 

transformatorbrytaren. Då transformatorn löses ut av gasvaken skall även en eventuell 

tillslagsmanöver av transformatorn blockeras. En kraftig gasutveckling i en transformator är i 

regel är förknippad med ett allvarligare fel och felet kan redan vara långt gånget.  

Gasvaktskranarna skall vara markerade för stängt och öppet läge. Det krävs kontakter för att 

lösa ut transformatorn vid högt gasbildning. Ventiler för provtagning av den utlösande gasen 

och funktionsprov av gasvakten ska finnas, se Figur 11. Gasvakt måste avluftas efter 

fyllningen på olja[14]. 

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

preliminär indikation på orsaken [14]. 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 

Gaskaraktär Indikation 

Färglös och luktfri Luft 

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

Tät gulaktig Bränt trä pga. Överslag 

Grå eller svart, brännbar Produkter från sönderdelad olja 
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 Figur 11 Ett gasvaktsskydd formad av Buchholz relä 

Transformatorernas nollpunktreaktorer är också utrustade med gasvakt som följer samma 

förutsättningar som transformatorernas vakter. 

2.5 Kylutrustning 
För att ha en bra teknisk livslängd på transformatorn måste den ha kylning av värmet som 

produceras i kärna och lindningar. De ska uppfylla normer och rekommenderade 

drifttemperaturer som följer i EU:s säkerhetsdirektiv. 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 [13]. 

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 luftkonditionering 

installeras för att kyla luften. 

Beroende av kylmediet och kylutrustningen har transformatorerna beteckningar som anges på 

märkskylt[7]. Torrisolerade transformatorer har följande beteckningar: 

 AN vid självkylning. Man bygger in en eller flera kylkanaler i 

högspänningslindningen 

 AF vid kylning med påbyggda fläktar 

En oljeisolerad transformator har beteckningarna: 

 ONAN vid naturlig oljecirkulation och yttre självkylning 



 

  

Ataniyaz Ataniyazov 

Vårtermin 2014 

Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp 
 

12 

 

 

 ONAN/ONAF vid fläktkylning 

 OFAF försedd med oljepumpar, radiatorer 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. 

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

upphettning och belastning. 

2.6 Beräkningsformel för transformator 
På en transformator skylt ska det finnas angiven korslutningsimpedans i procentuella utryck. 

Den anger kortslutningsimpedansen uttryckt i förhållande till kvoten 
  

 

  
   där     är 

nominellspänningen(märkspänningen) och    är nominelleffekt(märkeffekt) som motsvarar 

den impedans i en trefasbelastning som den har vid märkspänning och förbrukad märkström 

och beräknas enligt formel 3 och 4. 

Vi kan omvandla den i ohm med formeln nedan och det kommer att vara samma oberoende 

av primär/sekundär sida 

   
  

  
 

  
 

        Formel 3 

      
    

    Formel 4 

Vid stora    blir spänningsfallet vid belastningen stor som kan leda till spänningsändring vid 

belastningsvariationer. 

Med angiven relativ korslutningsimpedans    kan vi beräkna kortslutningseffekten. 

Kortslutningseffekt för transformator beräknas enligt formel 5 nedan: 

   
   

  
      Formel 5 

Om vi har korslutningseffekt då vi kan beräkna korslutningsströmmen för sekundärsidan 

enligt formel 6 nedan . 

            Formel 6 
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Och kortslutningen enligt formel 7 nedan 

   
  

     
  Formel 7 

Märkeffekten beräknas enligt formel 8 nedan: 

            Formel 8 

                

                                   

              

Och utifrån formel 8 ovan man kan beräkna märkström för respektive sida enligt formel 9 

nedan. 

   
  

     
  Formel 9 

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   . 

Tomgångsförlusterna är proportionella mot primärspänningen i kvadrat, se formel 10 nedan: 

     
       Formel 10  

Effektförlusterna som uppkommer pågående virvelströmsförluster och hysteresförlusterna, 

har ett namn, järnförluster eller tomgångsförluster, se figur 12 nedan. 

Virvelströmsförluster och hysteresförluster är proportionella mot frekvensen och mot 

flödestätheten i kvadrat enligt formel 11 nedan: 

             Formel 11 
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Figur 12 Hysteresslinga för järn. Bred kurva har stora hysteresförluster 

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 eller amorft plåt som har ännu bättre 

magnetiska egenskaper [7,3,4]. 

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

kostnaderna för produktion och ger bättre ekonomi. 

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[7]: 

 Ohmska förluster i lindningarna      

 Tillsatsförluster på grund av strömförträngning i ledarna 

 Virvelströmsförluster i andra konstruktionsdelar pågående de strömberoende 

läckflöderna 

Man kan beräkna belastningsförlusterna exklusiv tillsatsförlusterna enligt formel 12 nedan: 

        
       

    
    

   Formel 12 

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

Förlusterna på lindningsresistansen är temperaturberoende och tillverkaren anger förlusterna 

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

formel 1och 2 ovan. 
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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. 

Medelvärdet på belastningsförlusterna brukar vara på 0,5 % av märkeffekten    som t.ex. för 

en krafttransformator med effekt på 7 MVA det kommer att vara 35 kW[7]. Låga 

kärna/lindningsförluster ger krafttransformatorerna bättre ekonomi och kortare 

återbetalningstider. 

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

verkningsgraden. För stora krafttransformatorer  är de 99,5% och för mindre transformatorer 

ligger den lägre. Verkningsgraden beräknas enligt formel 13 nedan: 

  
  

  
 

  

        
 

        

              
 

          

                    
 Formel 13 

Där   =tillförd effekt 

   = avgiven effekt 

   = tomgångsförluster 

   = belastningsförluster   

   = belastningsförluster vid märkström 

   = transformatorn märkeffekt 

  = belastningsgraden som är 1,00 vid märklast 

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[7]. 

3.4 Övertoner och övriga förluster 
Transformatorns 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. Det kan vara induktionsugnar, frekvensomformare, 

svetsutrustning och elektroniskt styrda ljuskällor med HF-don i sockeln[26]. Udda övertoner 

är mer aktuella och har sällan betydelse över 13:e tonen. Man brukar höra brummande ljud i 

transformatorer vid övertoner. 



 

  

Ataniyaz Ataniyazov 

Vårtermin 2014 

Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp 
 

16 

 

 

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

högre frekvensen medföra en oväsentlig ökning av förlusterna. 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 14 nedan: 

          
  

  
   

 
  

  

  
   

 
      Formel 14 

Belastningsströmmen som innehåller en likströmskomponent orsakar en osymmetrisk 

magnetisering av transformatorns kärna 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[15]. K-faktorn beräknas enligt 

formel 15 nedan 

  
    

     

   
    Formel 15 

        

                 

3.5 Stötström 
Vid transformators inkoppling till nätet uppkommer en inkopplingsströmstöt i alla tre faser 

och i en jordad nollpunkt. Strömmens storlek är olika i de tre faserna och i nollpunkten. Deras 

form, storlek och varaktighet beror på: 

 Transformatorns storlek 

 Källimpedansen 

 Kärnans magnetiska egenskaper och remanens 

 Inkopplingsögonblicket 

Det kan uppstå stora spänningssänkningar på ett svagt överliggande nätt. I kärnan med 

orienterad plåt blir storleken 5-10 gånger transformatorns märkström när inkopplingen sker 

till den yttre lindningen på ett transformatorben (normalt högspänningssidan) och 10-20 ggr 

mer än nominell ström när den inre lindningen kopplas in (normalt lågspänningssidan). 

Dämpningen av inkopplingsstötsströmmen är beroende på det matande nätets totala resistans. 

Varaktigheten i ett kraftigt nät uppgår vanligen till några få sekunder. 

Summan av likströmskomponenten och den stationära kortslutningsströmmens toppvärde 

under kortslutningens inledning resulterar i en stötström. Enligt tumregel kommer stötström 

att vara          för spänningen över 1000 V och sjunker då man kommer längre ut i nätet, 

se Figur 13. Stötströmmen är den dimensionerande faktorn med avseende på de mekaniska 

verkningar som uppstår till följd av kortslutningen. 
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Inkopplingsströmmen kan ibland spåras upp till flera minuter. Storleken på 

inkopplingsströmmen är olika vid D- respektive Y-kopplad transformator[18]. 

 

Figur 13 Teoretisk utseende på inkopplingsström Is jämfört med nätspänning  

Inkopplingsströmmen har många övertoner med likströmskomponenter. Dominerande överton 

är grundtonen och 2:a övertonen och den uppträder mer eller mindre i alla tre faserna och i 

transformatorns nollpunkt [15]. Strömmen genom transformatorns nollpunktsjordning 

fördelas mellan övriga jordade nollpunkter i systemet i förhållande till respektive nollpunkts 

nollföljdsimpedans. 

4 Transformator typ 

4.1 Torrisolerade transformatorer 
Vad definieras som gjutharts eller torrisolerade 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[3,4,5,6]. Genom inkapsling av lindningarna i gjutharts 

skyddas dessa effektivt mot mekanisk och kemisk påverkan, och är därför okänsliga för 

fuktighet och aggressiv miljö, liksom praktiskt sett underhållsfria. 

 

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 SS-EN 60076–11 som 

fastställdes den 2004-10-25[6]. Gemensamt för alla torrisolerade transformatorer, oavsett 

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

Fördelar med torrisolerade transformatorer: 

• Motståndskraftiga mot momentana överbelastningar som begränsas av 

isolationsmaterial och den temperatur dessa tål utan att förstöras 

• Har bättre prestanda under dynamisk belastning 
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• Starkare motstånd mot kortslutningar och impulsströmmar 

• Torrisolerade transformatorer och deras grundkonstruktion är tillförlitliga 

• Större lämplighet för extrem kyla 

• Större säkerhet för människor och egendom  

• Inga brandfarliga vätskor, upp till 80 % glasfiberförstärkning och man erfordrar ej 

speciella brandskyddsåtgärder vid uppställning 

• 10-20 gånger mindre brännbar massa 

• Innehåller inga miljöovanliga tillsatser 

• Har motståndskraft mot fuktiga miljöer upp till 93 % 

• Nästan underhållsfria  

• Tillämpliga för smutsiga och förorenade områden 

• Blanka lindningsytorna motverkar ansamling av damm och smuts 

• Möjliga att parallellkoppla med befintliga oljetransformatorer 

• Ingen risk för explosion 

Enligt transformatortillverkare torrisolerade transformatorerna har en mycket begränsad 

genomsnittlig bullernivå, 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 14 Torrisolerade transformator under tillverkning 

På figuren14 ovan kan vi 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[17]. 

Torrisolerade transformator har en så kallad blocklindning[se Figur 15]. Hög- och 

lågspänningslindning är förbunden med varandra till ett block. Detta förhindrar vid 

kortslutning att hög- och lågspänningslindningarna förskjutas i förhållande till varandra i 
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såväl axiell som radiell riktning. Genom blocklindningskonceptet erfordras inga lindningsstöd 

för att motstå dynamiska kortslutningskrafter. 

 

Figur 15 Hög och lågspänningslindning i ett block 

Torrisolerade krafttransformatorer kännetecknas av en markant värmetröghet och tål 

kortvariga överbelastningar, se figur nedan. 

 

Figur 16 Överbelastningsförmåga och tid i förhållande till överbelastning vid omgivningstemperatur på 20 °C  

På Figur 16 ser man en överlastförmåga hos torrisolerade transformator och på Figur 17 ser 

man en överlastförmåga hos en torrisolerade Resibloc-transformator från ABB som funktion 

av grundlast och varaktigheten hos en överlast, vid en omgivningstemperatur på 20 °C, utan 

att överskrida maximalt temperatur på 140 °C. Maximalt tillåten varaktighet hos överlast är 

120 minut. 
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Figur 17 Överlastförmåga hos Resibloc transformator 

Torrisolerade transformatorer ger en säkrare arbetsmiljö i anläggningen och kan placeras 

avsevärt nära förbrukningspunkten vilket minskar överföringsförluster. 

Torrisolerade transformatorns drifttemperatur beror på temperatur- och klimatklass enligt 

standard SS-IEC 60076–12. Enligt standarden är transformatorn med klass C1 lämplig för 

drift vid omgivningstemperatur är inte under -5°C men kan exponeras under transport och 

lagring till omgivningstemperaturer ned till -25° C. Transformatorn med klass C2 är lämplig 

för drift, transport och lagring vid omgivande temperaturer ned till -25° C. 

Beroende på temperaturklass, enligt tabell 2 nedan ska man ställa larmtemperatur och 

utlösningstemperatur enligt tabell 3 [12].  

Tabell 2Temperatur klass beroende av omgivningstemperatur 

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 måste 

omgivningstemperaturen vara över -25°C. 

Och enligt tabellen nedan ska larm vara utfört på torrisolerade transformatorer för att undvika 

skador på lindningarna beroende på temperaturklass. 

Tabell 3 Inställning för larm- och utlösningstemperatur. 

Temperaturklass Larmtemperatur Utlösningstemperatur 

B 120 °C 130 °C 

F 140 °C 150 °C 

H 160 °C 170 °C 

Klass F tillåter medeltemperaturstegring på 100°C som innebär att medeltemperaturen på 

omgärdande isolation aldrig överstiger 140 °C om omgivningstemperaturen hålls under 40 °C. 
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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[18] och i stora sett transformatorer med gjutharts underhållsfria, se Figur 19. 

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

miljöförhållanden och förorenade områden. Enligt transformatortillverkare de passar till 

användning i miljöer där den relativa fuktigheten är 93 % och omgivningstemperaturer lägre 

än -25°C[Bilaga A-E Teknisk specifikation]. 

 

Figur 18 ABBs torr transformator med tre olika tekniker från vänster: Open Wound, Resibloc, Vaccum cast coil 

(VCC)  

På Figur 18 vi ser tre olika typer av torrisolerade transformatorer från ABB. Resibloc 

transformatorn,[ se Figur 19 och Tabell 4], har ett Epoxy-isolationen och armeras med hjälp 

av en licenserad lindningsteknik som använder glasfibertråd. Denna isolering gör dem inte 

beröringssäkra i den meningen som avses i gällande standarder. Man får en stark mekaniskt 

lindning som, enligt ABB, är lämplig för stark varierande laster, omriktare, upprepade 

kortslutningar o.s.v.[4]. 
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Figur 19 Uppbyggnad på en ABBs Resibloc torrisolerade transformatorn.  

Tabell 4 Till figur 19 

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 förhindrar 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 behov 

för högt och lågt belastning. 

4.2 Oljeisolerade transformatorer 
Oljeisolerade transformatorer är mest använda klassiska transformatorer i elkraftnät och finns 

av två huvudtyper se Figur 20: 

 Hermetiskt slutna 

 Öppna med expansionskärl 
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Hermetisk slutna transformatorer är helt fyllda med olja och volymändringar tas upp med 

elastiska kylflänsar. Den hermetiska konstruktionen hindrar fukt, syre och skadliga gaser som 

påverka på oljans egenskaper och oljan åldras långsamt. 

Volymändringar i en del oljetransformatorer måste förses med expansionskärl som står i 

förbindelse med transformatorlådan via ett rör och en torkapparat för omgivande luft, se Figur 

20. I expansionskärlet avskärmas oljan från atmosfären t.ex. med ett membran i elastiskt 

material och man ser oljenivåändringar i expansionskärl. Man ska ha en anordning om 

transformator innehåller mer än 200 kg olja. I stora sett nya oljetransformatorer har som 

vanligt oljebehållare inbyggd. Stor nackdel med expansionskärl är att den tar mycket plats. 

 

Figur 20 På vänster bild på en hermetisk sluten transformator och höger med expansionskärl 

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 radiatorbatterier 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[7]. Presspan förs in mellan lindningsvarv för att 

skapa kylkanaler för transformator olja, se Figur 21. Mekaniska hållfastheter på pappret är 

beroende av kvaliteten på cellulosainnehållet. 
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Figur 21 Presspann kylning på oljetransformator  

Oljepåfyllningen sker under vakuum för att ta bort effektiv fukt och gaser ur lindningar och 

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

vatten och fasta partiklar. Till oljan har tillsatts inhibitor som åldrar oljan långsammare. Det 

finns mineraloljor och silikonolja. Silikonolja har mindre brandrisk. Drifttemperaturen på 

transformator med oljeisolering är 75 °C. Transformators olja är hydroskopisk och absorberar 

fukt från luften. Transformatorsoljan 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. 

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

cancerframkallande. Rådets direktiv 76/403/EEG av den 6 april 1976 om bortskaffande av 

polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler[19] förbjöd PCB. 

Oljetransformatorer med expansionskärl har torkapparat med silicagel som suger fukt och 

måste ha bra tätningar i anslutningar. Den ska kontrolleras regelbunden och bytas med jämna 

mellanrum. Åldringstecken är färgen på silicagel som ändras t.ex. från klarblå till ljusröd. 

Bildning 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. 



 

  

Ataniyaz Ataniyazov 

Vårtermin 2014 

Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp 
 

25 

 

 

5 Jämförelse mellan olja och torrisolerade transformatorerna 

5.1 Konstruktion 
Oberoende på isolationstyp alla transformatorer har samma konstruktion och samma princip 

arbete. De byggs med axiella stöd och radiala stödribbor. Hos oljeisolerade transformatorer 

hålls lindningarna isär med ribbor av presspan och hos torrisolerade hålls lindningarna isär av 

ribbor i plast. 

5.2 Isolation 
Torrisolerade transformatorer doppas i i lack eller gjuts in i harts. Den operationen utgörs inte 

på oljeisolerade transformatorer. Drivtemperaturer beroende på isolationstyp är 75 °C för olja 

transformatorer och 120 °C torrisolerade transformator[3,4,5]. 

Vid beställning ska finnas jämförbar isolationstyp som verifierar att dessa klasser innehålls. 

5.3 Kylning 
Man kan säga att vätskefyllda transformatorer har en isolationstyp som är mer ”förlåtande” 

och också i viss mån kan anses ”självläkande” när man betraktar hela isolationssystemet 

(vätska + cellulosa) ur ”glim-hänseende”[20]. 

5.4 Överbelastning 
Oljeisolerade transformatorer mera förlåtande mot överbelastningarna, det tar lång tid tills 

oljan värms upp. Oljetemperaturen stiger upp långsam och det tar en viss tid beroende på 

oljemängd tills oljetemperaturen når kritisknivå. 

5.5 Oljeläckage 
Oljeisolerade transformatorn har risk för oljeläckage, se Tabell 5. Alla oljeisolerade 

transformator måste ha ett uppsamlingsutrymme under transformatorn som rymmer hela 

transformatorns olja. Oberoende av specifikation som ligger till grund för upphandlingen en 

oljeisolerad transformator(oavsett tillverkare), kommer att läcka förr eller senare 

5.6 Miljöklassificering 
Torrisolerade transformatorer har högre miljöklass E2 som bekräftas som mest svåra gruppen 

där transformatorn provats för frekvent kondens eller kraftiga föroreningar eller kombination 

av båda. Miljövänligheten i transformator uppställningen av torr är ett skäl till att välja en torr 

transformator jämfört med en traditionell oljeisolerad transformator. Enlig standarden[12]: 

Klass E1 Enstaka kondens kan uppstå på transformatorn. Begränsade föroreningar är 

möjliga. 

Klass E2  Frekvent kondens eller kraftig förorening eller kombination av båda. 

5.7 Brandklass 
Torrisolerade transformatorer har högre brandklass F1där man har tagit hänsyn till 

konstruktionen för att minimera riskerna och de sekundära konsekvenserna av en 

transformatorbrand med utsläpp av giftiga ämnen och ogenomskinliga röker ska 

minimeras[12]. Enlig standarden är: 
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Klass F0 har ospecificerat brandpåverkan. Med undantag för de variablerna i själva 

konstruktionen av transformatorn är inga särskilda åtgärder vidtas för att begränsa 

brandfarlighet. 

Klass F1 Transformers föremål för brandrisk. Selektiv brännbarhet krävs. Utsläppet av giftiga 

ämnen och ogenomskinliga röker ska minimeras. 

5.8 Placering 
Torrisolerade transformatorer kan placeras avsevärt närmare förbrukning som sänker 

överföringskostnader. Den kan placeras utan risk nära generator, ingen brandrisk förekommer, 

inne i byggnader. De ska ge nya förutsättningar för underhåll och stationsutförande. 

5.9 Allmänt 
Man kan säga att tillverkningsprocessen och grundkonstruktionen av torrisolerade 

transformator är av en än större betydelse än vid installation av exempelvis vätskefyllda 

transformatorenheter, se Tabell 5. 

Torrisolerade transformatorer har samma konstruktion för varje tillverkare det kan bli att 

materialval skiljer sig åt. Det är svårt för köpare att jämföra den ordinarie konstruktionen hos 

olika tillverkare. 

ABB nämner i sitt broschyrmaterial att ”ABBs Vakuumingjutna gjuthartstransformator är 

fukttäta, lämpliga för användning i fuktig eller mycket smutsig miljö. De är ideala 

transformatorer för användning i miljöer med en luftfuktighet högre än 95 % och vid 

temperaturer ned till -25°C”[4]. 

Torrisolerade transformatorer kan jobba även vid -50 °C oberoende på fabrikat men vid 

starten måste omgivningstemperaturen vara över -25°C. 

De vakuumingjutna transformatorerna från ABB har en lindningskonfiguration som beror på 

“spänningsnivå, isolationsklass, och lindningens strömtålighet”[4]. 
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Tabell 5 Jämförelse tabell för transformatorerna 

 Torrisolerade  Oljeisolerade 

Brand risk Mindre större 

Gasvakt Behöns inte Ingår 

Placering Kan placeras i byggnader, 

ger säkrare arbetsmiljö, 

minskar överföringsförluster 

Brand risk 

Kylvätska Ingen  kylvätska 

Krav installation Mindre mera 

Underhåll Mindre mera 

Plaseringutrymme Mindre utrymme Mera utrymme 

Vikt Mindre mera 

Oljelackage Ingen risk stor 

Oljeuppsamling Behovs inte Vid olja mer än 200 kg 

Miljöklass Högt, miljövänligt lågt 

Omgivningstemperatur Lika lika 

Ribbor Plast papperspann 

Drifttemperatur 120°C 75 °C 

Applikationer Har mera applikationer  

6 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. 

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. 

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[1]. 

Bolidens indirekta utsläpp av koldioxid avgörs av den så kallade nationella energimix som 

finns i respektive verksamhetslands elnät. 

Rönnskärverket kan även beställa torrisolerade impregnerade transformatorer mot extra betalt 

som är 100 % återvinningsbara. För mer information ska man fråga aktuella tillverkare. 
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7 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 

skall kontrolleras regelbundet och avvikelser skall rapporteras till skyddskommittén. 

Skyddskommittén säkerställer åtgärder som ska genomföras. Vid en olycka måste 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 de kortslutningsströmmar orsakade av 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. 

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 el relaterad 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 [22]. 

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. 

Kåpor eller delar av kåpor får inte demonteras under driften. Minimimåttet till 

spänningsförande delar och utrymningsvägar ska följa standarden. 
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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. 

Reläskydden och vakterna ger ett betryggande skydd mot person- och materialskador i 

transformatoranläggningen. 

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

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

problem att hanteras mer effektivt. 

Som VD och koncernchef 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. 

8 Återvinning av transformators delar 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 [19] 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 [24]. 

9 Kostnader för placeringen 
Placeringskostnad görs utifrån Kostnadskatalog som baseras på priser och avtal i början av 

2011[10]. 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 man 

tillämpar då EBR-standarder. 
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Det är svårt att bedöma placeringskostnader för stora krafttransformatorer som på 7 MVA och 

det beror på olika omständligheter som man måste titta närmare på. T.ex. placeringsplatsen 

men det är ändå bättre att göra en kalkyl än att inte göra alls. 

Jag ska göra en budgetkalkyl för placering av transformatorer med 2 och 1,6 MVA som ska 

placeras i befintligt utrymme. Det uppkommer extra kostnader för byggnader vid utbyte av 

transformatortyp från oljeisolerade till torrisolerade på grund av vägg och kylning(om det 

behövs). 

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

transformatorer samt kostnader för sanering av transformatordelar. 

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

som är baserad på utfall från P1-kalkyl i det sammanställda typnätet. 

Tabell 6 Ekvivalent arbetsmängd för en transformator under 2 MVA enligt P2/P3 

Arb. kod Arbete Enh

et 

Antal 

man 

Timmar Kostnad per 

timme sek 

Summa 

sek 

151-20 Nätstation, 

beredning 

St. 1 2,60 638 1658 

151-20 Montering st 1 10,65  6795 

876-02 Placera nätstation 

Typ 3 o 4 

st. 2 9,22 638 11764 

876-05 Ansluta 

trafo >800kVA 

St. 2 6,76 638 8625 

 Kranbil St. 1 1,36 x x 

 Lastbil St. 1 1,73 x x 

 summa   45,21  28844 

Vi kan se på tabellen ovan att arbetskostnaderna är 28844 kronor exklusive kostnader för kran 

och lastbil. 

10 Kostnader för kringutrustningen 
Kostnader för kringutrustning kan inte bestämmas nu eftersom den beror på placeringsplats, 

omgivning och miljö. Det skall ha högt placerade ventilationskanaler för varmluft vid 

självdragsventilation och lågt placerade ventilationskanal för kall 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 tusen kronor. 

11 Faktorer att ta hänsyn till vid framtida upphandling av 

transformatorer till Rönnskärsverken 
Det är ytterst viktigt att transformatorerna har den elektriska och termiska prestanda som 

märkskylten anger. Arbetsmiljö och brandskydd borde kontrolleras regelbundet och skrivas i 

en journal. Varje avvikelse från standarden ska rapporteras och åtgärder måste genomföras. 

Transformator kommer att tillverkas enligt de krav som kommer att beskriva Rönnskärverket 

och ska drivas enligt angivit kopplingsschema. 
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11.1 Kärnplåt 
Tillverkaren väljer den kärnplåt som passar bäst för transformatorns driftförhållande. Kärnans 

isolering måste ha temperaturklass F. Rönnskärverket måste ställa sig frågan: 

 Vilka förutsättningar som ligger till grund för valet av kärnplåt? 

En kärnplåt med låg kärnplåtskvalitet är alltid en nackdel även om transformatorn går med låg 

last. Låga förluster i transformatornskärna och lindningarna ger bättre ekonomi och kortare 

återbetalningstid. 

Kärnplåt med hög kärnplåtskvalitet kommer att kosta mer, men du får kortare 

återbetalningstid och en annan viktig fördel är att du minskar miljöbelastningen och sänker 

koldioxidutsläppen i atmosfären. 

11.2 Lindning 
Lindningsmaterial påverkar förluster som transformatorn genererar och tillverkaren har 

kunskap och erfarenhet vid val av konstruktionslösningen. På begäran kan kopparlindningar 

bytas ut mot aluminium, eller lindningar med andra specifikationer. Oberoende av 

lindningstyp måste de ha: 

 Hög motståndskraft mot fukt och industriellt aggressiva miljöer 

 God dielektrisk motståndskraft 

 Utmärkt mekanisk hållfasthet vid kortslutningar 

Vid beställning av transformatorer till Rönnskärverket ska man ställa sig frågan: 

• Vad som ligger bakom valet av lindningsmaterial? 

• Vilket argument man har för detta eller andra lindningsalternativ? 

11.3 Isolation 

Isolationsmaterialen bryts ned med tiden och får försämrade mekaniska egenskaper. 

Rönnskärverket borde välja isolationsmaterial i en högre dimensionerande spänning än vad 

som föreslås i standarden och att lindningsisolationen ska utföras i termiskt uppgraderat 

papper eller andra rekommenderade isolationsmaterial. 

11.4 Kylutrustning 
De ska uppfylla de normer och rekommenderade drifttemperaturer som finns i EU:s 

säkerhetsdirektiv[21]. Transformatorns utrymme skall ventileras och inte värmas upp 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 löses ut. Ytorna på transformatorn skall ha tillräckligt med cirkulerande luft som skall 

vara ungefär 3,5-4        per kW av förlust. [11] Om det är svårt att få inkommande frisk 

luft in i placeringsutrymmet måste Rönnskärverket kyla luften med konditionering. 

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

metoder före inkopplingen. 
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11.5 Miljöklass 
Krafttransformatorer ska vara klassificerade enligt SS-EN 60726 och ha: 

• Miljöklass - E2[6] 

• Brandklass – F1[12] 

• Temperatur klass - C2 [13]  

Det ska finnas typtestprotokoll tillgängliga. 

Vid brand man får endast använda tillåtna släckmedel. T.ex. ett släckmedel med    . 

11.6 Fukt 
Fuktigheten har en stor betydelse for livslängden på transformatorn. Man ska använda olika 

flexibla lösningar for att förebygga fuktskador på transformatorn. Saltpåfrestningar nära havet 

minskar den tekniska livslängden. Det krävs mera underhållsarbete i fuktig miljö för att 

förebygga skador. Maxfukthalten ska inte överstiga 93 % i transformatorrummet [se Bilaga 

A-E Teknisk specifikation]. 

11.7 Omgivande miljö 
Vid placeringen bör hänsyn tas till den omgivande miljön och dess inverkan på 

transformatorerna. Rönnskärverket ska välja klass F som tillåter medeltemperaturstegring på 

100°C och innebär att medeltemperaturen på isolationen aldrig överstiger 140 °C om 

omgivningstemperaturen i transformatorsutrymme ska hålls under 40 °C vid normalt arbete. 

[se Tabell 2]. 

Transformatorer måste ha klass F i Rönnskärverket om den omgivande lufttemperaturen i 

transformatorns utrymme inte beräknas vara synnerligen hög. 

11.8 Korrosionsskydd 
Eftersom transformatorer kommer arbeta under olika svåra miljöförhållanden måste man 

säkerställa korrekt korrosionsskydd. Färdiga tankar, omslag och andra metalldelar måste 

sandblästras och sedan grund- och täckmålas enligt sköljlackeringsmetoden samt ungtorkas 

efter varje målning. Totala färgskiktet ska vara minst 140 µm[13]. Man får en bra vidhäftning 

och den nödvändiga tjockleken. 

11.9 Transformatorvakter 

 Antal temperaturgivare ska väljas utifrån transformators skenbara effekt 

 Det ska vara lindningstermometrar på varje lindning 

 Det skall finnas en lindningstemperaturvakt som känner av den varmaste lindningen 

 Det skall vara en elektronisk utrustning som har termokontakter för kontroll av 

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

kontakter, som är justerade för larm respektive utlösning 

 Data för utlösning och varningstemperatur finns i Tabell 3. 

 Gasvaktkranarna skall vara markerade för stängt och öppet läge.   

 Det skall finnas de kontakter som krävs för att lösa ut transformatorn vid hög 

gasbildning?  
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 Gasvakt måste avluftas efter fyllningen på olja 

11.10 Kortslutningsimpedans 
Det är alltid bra med låg kortslutningsimpedans    som ger mindre spänningsvariationer vid 

ändring av belastningen och låga förluster. Men du måste ta hänsyn till kortslutningsströmmar. 

Vid stora    blir spänningsfallet vid belastningen stor som kan leda till spänningsändringar 

vid belastningsvariationer. Vid kortslutningen på sekundär sidan konsekvenserna kan bli stora 

vid låg impedans för att transformatorns inre impedans den enda impedans som begränsar 

kortslutningsströmmen, se Tabell 10, Tabell 11, Tabell 12. 

Hög kortslutningsimpedans hos en transformator skyddar den mot mekanisk förstörelse. 

Vid val av transformatorer Rönnskärverket ska kompromissa spänningsfall mot 

kortslutningsström. 

11.11 Stötström 
Vid transformatorköp borde Rönnskär fråga transformatortillverkaren om: 

 Typprovningsresultat från stötspänningsprov av tidigare leveranser? 

 Finns det möjlighet att återupprepa stötspänningsprov för en eller flera enheter i den 

tilltänkta leveransen? 

 Har transformator bra isolation och tillräckligt stötspänningshållfastheten för att klara 

korta stötströmmar? 

 Hur klarar transformatorlindningarna stötsströmmar och inkopplingsströmstötar? 

11.12 Transformator prov 
I samråd med tillverkare skall Rönnskärverken diskutera om ytterligare prov och tester utöver 

vanliga rutinprov. Det kan vara förlustmätning, stötspänningsprov eller annat. 

Det ska utgöras värmeprov på transformatorer. Ett värmeprov ska kompletteras med 

transformatorenhetens termografi, vid ett antal tillfällen under provsekvensen, och bör 

upprepas cirka en vecka efter driftsättningen. 

11.13 Förluster 
Kapitaliseringar av förlusterna ska läggas till transformatorns inköpspris och summan 

optimeras vid konstruktionen. 

11.13.1 Tomgångsförluster 

1 kW av tomgångsförluster kan värderas till 40 000 kronor (1995) eller högre beroende på 

bl.a. antagen kalkylränta[7]. 

En befintlig transformator med effekt 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 A Teknisk specifikation]. 

Energieffektivisering behövs för att minska koldioxidutsläpp som i sin tur kommer att minska 

kostnader för produktion och få bättre ekonomi. Tomgångsförlusterna i en ny transformator är 
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lägre jämfört med de befintliga och vi sparar minst 11826 kronor per år:3*0,45*8760=11826 

kronor per år  

Där 3-kWh, 0,45- el pris i kronor, 8760- antal timmar per år 

Vi minskar koldioxidutsläpp     på 13,14 ton (baserat på europeiska medelvärdet 0,5 kg 

        el)[20].  

11.13.2 Belastningsförluster 

Belastningsförlusterna var uppskattade till 10 000 kr/kW vid belastningen på 0,7 grader för en 

industritransformator år 1995[7]. 

Befintliga transformatorer på 7 MVA Dyn11 30/3,125kV har belastningsförluster på 40-43 

kW jämfört med de nya som har belastningsförluster på 32-34 kW vid impedans på       

[Teknisk specifikation]. 

Belastningsförluster i en ny transformator är lägre jämfört med befintliga och vi får minst 

39420 kronor i besparingar per år, 10*0,45*8760=39 420 kronor per år, och minskar     

utsläpp på 43,8 ton (baserat på europeiska medelvärdet 0,5 kg         el). 

11.13.3 Verkningsgrad 

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

ska användas vid val av förlustvärderingar (belastnings- och tomgångsförluster). 

Kapitalisering av förluster läggs till transformatorns inköpspris och skall optimeras vid 

transformators konstruktion. Det skulle vara lönsamt att köpa energieffektivare 

transformatorer som uppfyller EUs ecodesign-direktiv. 

11.13.4 Övertoner 

Rönnskärverken borde titta på belastningsströmmen som innehåller en likströmskomponent 

och skaffar en osymmetrisk magnetisering av transformatorns kärna under ena halvperioden 

som i sin tur leder till ökade förluster och ökat brum.[15] Övertonsströmmar medför 

strömförträngning och alstrar virvelströmsförluster i lindningarna som leder i sin tur till ökade 

förluster och magnetiseringsström[26], se Figur 4 och Figur 12. 

11.14 Underhåll 
Underhållsarbete måste följa intervall som leverantör angivit. Intervallen påverkas också av 

utomhusmiljö där transformatorn är placerad. Påfrestande miljö kommer att kräva mera 

underhållsåtgärder. Uteblivet underhållsarbete minskar tekniska livslängden på en 

transformator. 

11.15 Personsäkerhet 
Alla arbeten med transformatorn får bara utföras av utbildade montörer. Transformatorn 

måste ha varningsmärke som varnar för farligt elektrisk spänning enligt standarden. 

Det ska finnas lämpliga skyltar till hands som behövs vid underhållsarbete på 

transformatoranläggningen. 
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Varje transformator utstrålar ett magnetfält under drift därför bör man undvika att befinna i 

transformators placeringsutrymme om man har hjärtpacemaker eller metallimplantat. 

12 Resultat. Kortslutningsberäkningar 

12.1 Impedans 

Vid korslutningen på sekundärsidan kan konsekvenserna bli stora vid låg impedans för att 

transformatorns inre impedans är den enda impedansen som begränsar kortslutningsströmmen. 

Hög kortslutningsimpedans skyddar transformator mot den mekaniska förstörelsen. 

Impedansen beräknas enligt formel 3 och 4 ovan 

Vid val av transformator Rönnskärverket ska kompromissa spänningsfall mot 

kortslutningsström 

12.2 Kortslutningseffekt 

För transformator med 7 MVA och       kommer kortslutningseffekten att vara: 

   
   

 
            

Nedan ser man 3 tabeller med kortslutningseffekter vid olika impedansförhållande beräknat 

enligt formel 5 ovan, se Tabell 7, Tabell 8, Tabell 9 och ett linjediagram på Figur 22. 

 

 

 

Tabell 7 Kortslutningseffekt för 7 MVA, 30/3,125 kV med olika impedanser 

Märkeffekt       . Impedans      Kortslutningseffekt    MVA. 

7 10 70 

7 9 77,78 

7 8 87,5 

7 7 100 

7 6 116,67 

7 5 140 
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Figur 22 Linjediagram till tabell 6 ovan 

Tabell 8 Kortslutningseffekt för 2 MVA, 30/0,4 kV med olika impedans 

Märkeffekt       . Impedans      Kortslutningseffekt    MVA. 

2 10 20 

2 9 22,22 

2 8 25 

2 7 28,57 

2 6 33,33 

2 5 40 
 

Tabell 9 Kortslutningseffekt för 1,6 MVA 30/0,4 kV med olika impedans 

Märkeffekt       . Impedans      Kortslutningseffekt    MVA. 

1,6 10 16 

1,6 9 17,78 

1,6 8 20 

1,6 7 22,86 

1,6 6 26,67 

1,6 5 32 

12.3 Kortslutningsström 
Om vi har korslutningseffekt då vi kan beräkna korslutningsströmmen för sekundärsidan 

enligt formel 7 ovan. Man kan se beräkningsresultat i Tabell 10,Tabell 11 och Tabell 12 med 

Figur 23 och vi tar överliggande nätt som ∞ stark nät[9] . 

Utifrån mina bilagor med tekniska specifikation jag beräknar transformatorns 

korslutningsström på sekundärsida för transformator med 7 MVA och uk=8 %. Detta kommer 

att vara på sekundär sida: 

   
    

        
           

Tabell 10 Beräknad korslutningsström för en transformator med 7 MVA, 30/3,125 kV 



 

  

Ataniyaz Ataniyazov 

Vårtermin 2014 

Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp 
 

37 

 

 

Impedans      Kortslutningseffekt    MVA. Kortslutningsström   
       

10 70 12,93264 

9 77,78 14,37002 

8 87,5 16,16581 

7 100 18,47521 

6 116,67 21,55502 

5 140 25,86529 
Tabell 11 Beräknad kortslutningsström för en transformator med 2 MVA, 30/0,4 kV 

Impedans      Kortslutningseffekt    MVA. Kortslutningsström   
       

10 20 28,86751 

9 22,22 32,0718 

8 25 36,08439 

7 28,57 41,23724 

6 33,33 48,10771 

5 40 57,73502 
Tabell 12 Beräknad kortslutningsström för en 1,6 MVA, 3/0,4 kV  

Impedans      Kortslutningseffekt    MVA. Kortslutning ström   
       

10 16 23,09 

9 17,78 25,66 

8 20 28,86 

7 22,86 32,99 

6 26,67 38,46 

5 32 46,19 

 

 

Figur 23 Linjediagram till Tabell 12 

12.4 Märkström 

Märkstoms beräkningar man kan se i Tabell 13. För en transformator på 7 MVA och 30/3,125 

kV kommer det att vara; 
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Tabell 13 Märkströmmar för respektive sida beräknad enligt formeln ovan med data från bilagor 

Transformator data Märkström primär sida i A Märkström sekundär sida i A 

       Spänning i kV   

7 30/3,125 134 1293 

2 30/0,4 38 2886 

1,6 30/0,4 30 2309 

1,6 3/0,4 308 2309 

 

13 Diskussion 
Alla transformatortillverkare har unika kunskaper för att konstruera och inreda 

transformatorer efter dina behov. Rönnskärverket borde återge de tilltänkta 

driftsförhållandena och informera transformatortillverkaren att sådana förhållanden är 

sannolika och de måste ange rätt information för att konstruera och bygga driftsäkra 

transformatorer. 

Transformator tillverkare kan anpassa transformatorer efter Rönnskärverkets behov. Vid 

transformator köpt Rönnskär borde fråga transformatorleverantören om: 

 Referenser från tidigare leveranser 

 Har man andra lindningar? Är den dyrare/billigare? 

 Hur synkroniseras lindningsmaterial med valet av isolationsmaterial? 

 Kan man göra speciella applikationer vid behov? 

 Kan man ändra temperaturklass eller göra alternativa temperaturstegringar? 

 Typprovningsresultat från stötspänningsprov av tidigare leveranser 

 Alternativ till föreslagen kärnplåt 

 Elektrisk isolationsklass 

 Hur påverkas lindnings mekaniska styrka vid valet av lindningsmaterial? 

 Gjuthartsens beståndsdelar och kvalitetssäkring av innehåll 

 Kvalitetssäkringsrutiner i samband med vakuumingjutningen[16] 

 Hur kortslutningshållsfasthet är verifieras? 

 Kortslutningsprov 

Kvaliteten uppnås i ett bra samarbete med beställaren 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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Krafttransformator måste väljes beroende på omständigheterna och driftförutsättningar. Man 

ska bestämma vilken av parametrar är viktigaste beroende på driftsvillkoren; 

belastningsförluster eller tomgångsförluster. 

Rönnskärverket bör ta hänsyn till att de normer som innehåller en mängd beslut som man 

måste ta ställning till under köpprocessen. Det är viktigt att veta att formelhänvisningar till 

normen inte är tillräckliga. Man kan bygga en transformator med samma elektriska prestanda 

på många olika sätt och den ska ha: 

• Miljöklass för transformator ska vara E2  

• Temperatur klass C2 

• Brandklass F1 

• Isolationsklass föredras högre än den som anges i standarden 

Transformatortillverkaren måste ha kännedom om den miljö som transformatorerna kommer 

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

och i vilken tillämpning den är avsedd att användas i. Aggressiv miljö nära havet skaffar 

isolationsproblem pågående hög luftfuktighet. Forskning har visat att torrisolerade 

transformatorer är känsliga för miljö nära havet[17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Ataniyaz Ataniyazov 

Vårtermin 2014 

Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp 
 

40 

 

 

14 Referenser 
1. NEW Boliden, Rönnskärverket, 

http://www.boliden.com/sv/Verksamheter/Smaltverk/Ronnskar/ (2014-04-29) 

2.  Energimyndighet, https://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Nya-

krav-pa-transformatorer-ska-spara-energi-motsvarande-40-000-svenska-villor/ (2014-

05-07) 

3. Transformator tillverkare http://www.unitrafo.se/produkter/storre-

transformatorer/index.aspx (2014-05-10) 

4. Transformator tillverkare http://www.abb.com/ 

5. Transformator tillverkare http://www.elnord.se/ 

6. Svensk standard Krafttransformatorer SS-EN 60076, Europastandard EN 60076:2011 

7. Alfredsson, Alf & Cronqvist, Anders (2002). Elkrafthandbok. Elmaskiner.  Andra uppl. 

Liber AB Stockholm. 

8. Blomqvist, Hans (2003). Elkrafthandbok. Elkraftsystem 1. Tredje uppl. Liber AB 

Stockholm.  

9. Blomqvist, Hans (2003). Elkrafthandbok. Elkraftsystem 2, Tredje uppl. Liber AB 

Stockholm. 

10. Svensk Energi – EBR. Kostnadskatalog (2011 mars) Lokalnät 0,4-24 kV 

Beställningsnummer KGL 1:11. 

11.  Applikationsguide från ABBs transformatorskydd 

http://library.abb.com/global/scot/scot349.nsf/veritydisplay/7766d254ca8b98b3c1257

5550081da1d/$File/AG03-5005_sv_Transformatorskydd_applikationsguide.pdf  

(2014-04-28) 

12. Svensk Standard SS-IEC 60076–12 fasställd 2004-10-25 

13. Tekniska bestämmelser E. ON. Elnät Sverige AB http://www.eon.se/Extranet/EON-

Nordic-Inkop/EONs-Leverantorsportal/Leverantorsdokument/Tekniska-

Bestammelser-EON-Elnat-/ (2014-04-26) 

14. Pomer Systen Protection, Buchholz Relay, http://power-systems-

protection.blogspot.se/2011/01/buchholz-relays.html  (2014-04-29) 

15. Gustavsson, Rejdar(2003). Praktisk Elkvalitet. Norbo Kraft Teknik AB. 

www.norbo.info  

16. Svensson, Mårten.(juni 2005) Elforsk rapport 05:26. Genomgång av gällande normer 

för torrisolerade transformatorer och deras tillämpning i vindkraftinstallationer. 

Elforsk AB, Stockholm. 

17. Svensson, Mårten & Larsson, Åke(december 2004). Transformatorer i 

vindkraftsanläggningar. Elforsk AB, Stockholm. 

18. Whitaker, Jerry C (1999) AC Power Systems Handbook. Andra upplagan. CRC 

PressLLC. Boca Raton 

19. Svensk informationsförlag  http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/396L0059.htm (2014-

04-25) 

20. Larsson, Åke & Larsson Richard. Elforsk rapport 06:79 Anslutning av större 

produktionsanläggningar till elnätet. Elforsk AB, Stockholm. 

21. Svenska Elektriska Kommissionen, SEK. Svensk Standard SS 421 01 01 Utgåva 2 

22. Elsäkerhetsverket, ELSÄK-FS 2008:1. (2008) Elsäkerhetsverkets föreskrifter och 

allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda. 

23. NUT-090914-015: (2009). Teknisk bestämmelse kraftransformator. 2.utg. E. ON Elnät 

Sverige AB, Nätplanering/Projektering-Regionnät 

24. Sanerings företag SAKAB. www.sakab.se 

25. Ansvarig myndighet för elsäkerhet frågor http://www.elsakerhetsverket.se/sv/ 

http://www.boliden.com/sv/Verksamheter/Smaltverk/Ronnskar/
https://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Nya-krav-pa-transformatorer-ska-spara-energi-motsvarande-40-000-svenska-villor/
https://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Nya-krav-pa-transformatorer-ska-spara-energi-motsvarande-40-000-svenska-villor/
http://www.unitrafo.se/produkter/storre-transformatorer/index.aspx
http://www.unitrafo.se/produkter/storre-transformatorer/index.aspx
http://www.abb.com/
http://www.elnord.se/
http://library.abb.com/global/scot/scot349.nsf/veritydisplay/7766d254ca8b98b3c12575550081da1d/$File/AG03-5005_sv_Transformatorskydd_applikationsguide.pdf
http://library.abb.com/global/scot/scot349.nsf/veritydisplay/7766d254ca8b98b3c12575550081da1d/$File/AG03-5005_sv_Transformatorskydd_applikationsguide.pdf
http://www.eon.se/Extranet/EON-Nordic-Inkop/EONs-Leverantorsportal/Leverantorsdokument/Tekniska-Bestammelser-EON-Elnat-/
http://www.eon.se/Extranet/EON-Nordic-Inkop/EONs-Leverantorsportal/Leverantorsdokument/Tekniska-Bestammelser-EON-Elnat-/
http://www.eon.se/Extranet/EON-Nordic-Inkop/EONs-Leverantorsportal/Leverantorsdokument/Tekniska-Bestammelser-EON-Elnat-/
http://power-systems-protection.blogspot.se/2011/01/buchholz-relays.html
http://power-systems-protection.blogspot.se/2011/01/buchholz-relays.html
http://www.norbo.info/
http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/396L0059.htm
http://www.sakab.se/
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/


 

  

Ataniyaz Ataniyazov 

Vårtermin 2014 

Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik, 180 hp 
 

41 

 

 

26. Statliga Akademiska Hus AB (1995), Övertoner i elnät, AKADEMISKA HUS AB, 

Stockholm 

Bilaga A Jämförelse tabell för torrisolerade transformator på 7 MVA 

Teknisk specifikation 
Tabell 14 Teknisk specifikation för 7 MVA torrisolerade transformator 

 Tomgångs- belastningsförluster anges med tolerans enligt IEC 60076.  

 Alla mått är preliminära och bekräftas vid order 

Rönnskärverket kan beställa mera prov vid behov t.ex. Stötprov, värmeprov, ljudnivåprov, 

och isolationstest. 

Verkningsgrader med olika belastningskoefficient 

Utrustning för 7 MVA torr transformator 
Tabell 15 Kompletterande utrustning för torr transformator med 7 MVA 

Bilaga B Jämförelse tabell för oljeisolerad transformator på 7 MVA 

Teknisk specifikation 
Tabell 16 Teknisk specifikation för 7 MVA oljeisolerade transformator 30/3,125 kV 

Verkningsgrader med olika belastningskoefficient 
Tabell 17 Verkningsgrad tabell med olika belastning 

Utrustning för 7 MVA oljeisolerad transformator 
Tabell 18 Kompletterande utrustning för oljeisolerade transformator med 7 MVA 

Bilaga C Jämförelse tabell för torrisolerade transformator på 2 MVA 

30/04 kV 

Teknisk specifikation 
Tabell 19 Tabell med teknisk specifikation för 2 MVA 

Verkningsgrad med olika belastningar 

Kompletterande utrustning 
Tabell 20 Utrustning för torrisolerade transformator på 2MVA 30/04kV 

Bilaga D Jämförelse tabell för torrisolerade transformator på 1,6 MVA 

30/04 kV 

Teknisk specifikation 
Tabell 21 Tabell med teknisk specifikation för 1,6 MVA 
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Verkningsgrad med olika belastningar 

Kompletterande utrustning 
Tabell 22 Utrustning för torrisolerade transformator på 1,6MVA 30/04kV 

Bilaga E Jämförelse tabell för torrisolerade transformator på 1,6 MVA 

3/04 kV 

Teknisk specifikation 
Tabell 23 Teknisk specifikation för 1,6MVA 3/0,4 kV 

Verkningsgrad med olika belastningar 

Kompletterande utrustning 
Tabell 24 Utrustning för torrisolerade transformator på 1,6MVA 3/04kV 

Bilaga F Enlinjeschema över 30 kV nät 

Tillverkarens referenslist  

Relevanta formler använda vid beräkningen 

Cu-lindning        
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Al-lindning        
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  =tillförd effekt 

  = avgiven effekt 

  = tomgångsförluster 

  = belastningsförluster   

   = belastningsförluster vid märkström 

  = transformatorn märkeffekt 

 = belastningsgraden som är 1,00 vid märklast 
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