
 

EXAMENSARBETE 
Högskoleexamen med inriktning mot elektroteknik 
Institutionen för ingenjörsvetenskap 
 

2010-09-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förslag till övervakningslösning 
med värmekameror för 
Magnetgärdets transformatorstation 
 
 
Eddie Carse 
Naman Garsallawi 
Christina Wennström-Juslin 
 
 

 



EXAMENSARBETE 

 i 

Förslag till övervakningslösning med värmekameror för 
Magnetgärdets transformatorstation 

Sammanfattning 

Magnetgärdets transformatorstation är belägen i Ludvika och ägs av Västerbergslagens 

Energi AB. Transformatorstationen är nyligen ombyggd och nu mer placerad inomhus, 

vilket gör att påkänningar från väder och vind minskar. För att minimera behovet av 

personlig tillsyn och öka tillgängligheten behövs dock någon form av tillståndsövervakning.  

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka om det med hjälp av värmekameror är 

möjligt att tillståndsövervaka de kritiska punkterna i transformatorstationen. För att 

fastställa detta har teori kring tillståndsövervakning, termografering och värmekameror 

sammanställts tillsammans med utförda mätningar och tester. Resultaten har sedan 

diskuterats för att se om ett möjligt lösningsförslag kan presenteras. Viktiga kriterier för att 

möjligöra tillståndsövervakning med hjälp av värmekameror har tagits fram. 

Slutsatsen är att det är möjligt, men kräver en komplicerad systemlösning. 

Lösningsförslaget bygger på flera samspelande delar och bör bli ett kraftfullt 

övervakningssystem. Huruvida värmekameror är det bästa och enda verktyget är dock 

tveksamt. Det anses därför väsentligt att även undersöka andra övervakningsmöligheter, 

som exempel termistorgivare. 

 

Datum: 2010-09-01 
Författare: Eddie Carse, Naman Garsallawi och Christina Wennström-Juslin 
Examinator: Universitetsadjunkt Lars Holmblad 
Handledare: Peter Ydersten, Västerberglagens Elnät AB 
Program: Elanläggningsteknik 
Huvudområde: Elektroteknik Utbildningsnivå: Grundnivå 
Poäng: 15 högskolepoäng 
Nyckelord: Värmekamera, Termografi, Tillståndsövervakning, RCM, Ställverk, 

Transformatorstation, Anslutningspunkter, Förbindningsklämmor 
Utgivare:  Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, 

461 86 Trollhättan 
Tel: 0520-22 30 00  Fax: 0520-22 32 99  Web: www.hv.se 



UNIVERSITY DIPLOMA THESIS 

 ii 

Suggestion for a monitoring solution with infrared 
cameras in the substation Magnetgärdet 

Summary 

The substation called Magnetgärdet is located in Ludvika, Sweden and it is owned by 

Västerbergslagens Energi AB. The substation has recently been renovated and is now 

placed indoors, which reduces the influence of weather on the station. To decrease the 

need for personal supervision and increase the availability of the station a monitoring 

solution is needed. 

The purpose of this degree thesis is to examine if it is possible to monitor the condition of 

critical items in the station with infrared cameras. To determine this, theory on condition 

monitoring, thermography and thermal imaging cameras has been compiled together with 

relevant measurements and tests. The results are then discussed to see if a possible solution 

can be presented. Important criteria for making condition monitoring with infrared 

cameras possible have also been formulated in this degree thesis. 

The conclusion is that it is possible, but a complicated system is required. The solution we 

have given is based on different parts interplaying with each other and it should become a 

powerful monitoring system. It is however uncertain whether infrared cameras are the only 

and best tools, therefore other tools should be considered. It might be possible to use 

thermistors with, or instead of infrared cameras. 
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Förord 

Detta examensarbete utfördes under försommaren 2010 hos Västerbergslagens Energi AB 

i Ludvika. Examensarbetets frågeställning grundar sig efter en ombyggnation av 

Magnetgärdets transformatorstation. Då den personliga tillsynen vill minimeras, ansågs 

transformatorstationens nybyggda högspänningsställverk utmärkt för att undersöka 

möjligheterna till ett automatiskt, tillståndsbaserat övervakningssystem med värmekameror. 

Peter Ydersten, Nätchef vid Västerbergslagens Energi AB, kontaktade således Linda 

Nilsson på High Voltage Valley som förmedlade examensarbete vidare via Internet. Vi 

nappade snabbt på detta examensarbete då kunskapen inom detta intressanta och framtida 

område behövdes utökas. Efter ett positivt svar från Linda Nilsson formulerades en 

projektbeskrivningen var vid arbetet påbörjades. 

Vi vill tacka följande personer som gjort detta examensarbete möjligt, för engagemang, 

kunskap och tid: 

Peter Ydersten, nätchef och handledare vid Västerbergslagens Energi AB 

Lars Larsson, elektriker och termograför vid Västerbergslagens Energi AB 

Linda Nilsson, administratör vid High Voltage Valley 

Joakim Axelsson, Universitetsadjunkt och handledare vid Högskolan Väst 

Johny Haraldsson, El- och instrumenttekniker vid Högskolan Väst 

Vi vill även tacka övrig personal vid High Voltage Valley och Västerbergslagens Energi AB. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Följderna av eldriftstörningar i samhället innebär onödiga och tilltagande kostnader 

för både elnätsföretag och deras kunder. Uppkomsten av fel i en elanläggning beror 

oftast på mekaniska effekter som sker när oregelbunden ström går igenom nätet. 

Smuts, fukt och korrosion är även andra faktorer som kan påverka uppkomsten av fel, 

då dessa sliter ner komponenternas material och ökar värmeutvecklingen. Med en 

värmekamera kan dessa temperaturstigningar upptäckas innan driftstopp eller brand 

uppstår. 

Efter en ombyggnation där högspänningsställverket konstruerats om och förlagts 

inomhus, togs Magnetgärdets transformatorstation i bruk under juli 2009. Stationen 

matar nu bland annat ABB och andra delar av centrala Ludvika. Fördelarna är att 

drift- och underhållskostnader på sikt kommer att reduceras när komponenterna 

skyddas mot väder och vind. Stationen ingår även i ett projekt som går ut på att 

minska antalet luftledningar i Ludvika, detta för att säkerställa strömförsörjningen och 

frigöra markyta. I skrivande stund matas stationen endast via en jordkabel men planer 

finns för att ansluta en till inom en snar framtid [1]. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det med hjälp av värmekameror går att 

tillståndsövervaka kritiska komponenter och högspänningsapparater i Magnetgärdets 

transformatorstation. Målet är sedan att presentera ett möjligt lösningsförslag som 

baseras på den samlade kunskapen som erhålls under arbetets gång. Delmål är att 

utreda vilka komponenter som är de mest kritiska i transformatorstationen. Ytterligare 

delmål är att sammanställa resultat från mätningar och tester för att försöka finna 

användbara samband gällande larmfrågor. 

1.3 Avgränsningar 

Ovanstående problematik avgränsas till ställverket i Magnetgärdets 

transformatorstation. I studien undersöks möjligheten till tillståndsövervakning med 

hjälp utav värmekameror. Lösningsförslaget beskriver hur ett 

tillståndsövervakningssystem med värmekameror skulle kunna vara utformat. 
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1.4 Metod 

Inledningsvis genomförs en litteraturstudie inom ämnet termografi, samt närliggande 

områden för att skapa en bred kunskapsbas. Diskussioner förs med fackkunniga 

personer från VB Energi, FLIR och Vattenfall för att undersöka och fastställa 

möjligheten att använda värmekameror till nämnda ändamål. Tester och mätningar 

med värmekamera utförs även i undersökande syfte. Uppmätta temperaturer 

sammanställs för att finna möjliga samband, dessa används sedan för att ta fram 

förslag till lämpliga rapporterings- och larmgränser. 
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2 Magnetgärdets transformatorstation 

Transformatorstation LT7 Magnetgärdet ligger placerad utmed Lyviksvägen i 

Ludvika. Stationen matas från 130 kV nätet och matar mellanspänningsnätet med 55 

och 10 kV. Transformatorstationen består av flera rum, där det största är 

ställverksrummet. Intill ställverksrummet ligger två transformatorrum som är 

avgränsade från ställverksrummet med hjälp av betongväggar. Ställverksrummet samt 

de två transformatorrummens väggar och tak är konstruerade av balkar med 

korrugerad plåt. Se Bilaga A för transformatorstationens utförande. 

2.1 Ställverk och transformatorer 

I stationen finns två transformatorer med tillhörande ställverkslinjer på 130 kV som 

även är sammankopplade med varandra, samt en mindre ställverkslinje för 55 kV. 

Transformatorn med benämningen T1 är trelindad och transformerar ner spänningen 

från 130 kV till både 55 och 10 kV, medans transformator T2 endast transformerar 

ner spänningen till 10 kV. 

Ställverkslinjerna är i dagens läge färdigbyggda och i bruk, enda undantaget är att den 

ingående matningen via jordkabel till T1s ställverkslinje inte är ansluten än. När denna 

är ansluten kommer båda linjerna att börja med inkommande 3-fas jordkablar med 

tillhörande strömtransformatorer som skyddas av ventilavledare. Därefter leds 

strömmen vidare till Combinedbrytare vilka består av en LTB-brytare, som är en 

kombinerad brytare och frånskiljare, samt tillhörande Motor Drive system [2]. Från 

brytaren leds strömmen vidare genom spänningstransformatorer och 

strömtransformatorer till transformatorernas genomföringar, även här används 

ventilavledare som skydd. Från Combinedbrytarna går även en sammanslutningslinje 

mellan ställverkslinjerna, som även denna består utav Combinedbrytare. Se Bilaga A:3 

för en bild på T2s ställverkslinje från sidan. 

2.2 Kritiska komponenter 

I detta examensarbete har fokus lagts på förbindningsklämmorna som hädanefter 

benämns klämmor. VB-energi anser att klämmorna är de viktigaste kritiska 

komponenterna i transformatorstationens ställverk [10]. Anledningen till detta 

framgår i bakgrunden till arbetet. 

Klämmorna som används i ställverket är tillverkade av Tyco och Gorny GmbH i flera 

utföranden beroende på behov. Klämmorna är gjorda av aluminium och de klämmor 

som används för 130 kV finns sammanställda i Bilaga B. 
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2.3 Kommunikation 

Transformatorstationen är utrustad med kontroll- och övervakningsutrustning från 

ABB. Till stationen finns optisk fiber framdraget och inkopplat, detta gör det möjligt 

att överföra information från värmekameror och annan utrustning i ställverket till 

driftcentral eller berörd person. 
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3 Tillståndsbaserad övervakning 

Driftsäkerhet och tillgänglighet är två vitala funktioner för att elkundens behov ska 

säkerställas men även för att företag ska kunna bedriva en lönsam verksamhet. 

Tillståndsövervakning syftar till att så tidigt så möjligt upptäcka möjliga fel och 

avvikelser i utrustning som skulle kunna påverka dessa faktorer, generellt delas 

tillståndsövervakning in i två delar; subjektiv- och objektiv. Vid subjektiv 

tillståndsövervakning används människans sinnen för att urskilja avvikelser, medans 

givare och andra registreringssystem används vid objektiv tillståndsövervakning. Båda 

typerna av övervakning är viktiga men sett från elbranschens förutsättningar uppfattas 

objektiv tillståndsövervakning som bäst. Detta beroende på elnätets komplexitet och 

stora geografiska spridning. För att ett eventuellt system ska kunna tillståndsövervakas 

på distans bör dock vissa krav uppfyllas [3]. 

 Systemet bör vara utformat så att mätningarna kan ske i realtid och ha hög 

driftsäkerhet. 

 Systemet skall i tidigt stadium klara av att identifiera och åtgärda blivande fel, 

samt vid inträffat fel snabbt kunna identifiera feltyp och vart det är beläget. 

 Olika larmnivåer skall finnas beroende på feltyp, varvid larm sedan presenteras 

på ett begripligt sätt för ansvarig personal. 

De parametrar som är tänkta att övervaka måste även de uppfylla ett par krav för att 

automatisk tillståndsövervakning ska vara möjlig. 

 Mätningen skall vara reproducerbar. 

 Parametern måste vara långtidsstabil. 

 Parametern måste uppvisa gradvis förändring vid fel. 

 Mätningen skall kunna utföras under drift. 

 Låga omgivningsstörningar vid mättillfället. 

3.1 Reliability Centered Maintenance 

Ett underhållskoncept som stämmer bra överens med de höga kraven som ställs på 

elnätet är RCM. RCM står för Reliability Centered Maintenance och grundar sig i den 

amerikanska flygindustrin då mer invecklade flygplan började tillverkas [4]. Dessa 

tenderade till att kräva mer underhåll och inspektion samtidigt utdelningskraven inom 

verksamheten ökade. Ett funktionsinriktat och tillförlitlighetsinriktat underhåll där 

fokus flyttades från beståndsdelarna till systemet som helhet krävdes. RCM är således 

en strävan efter kvalitetssäkring då de gäller att välja rätt underlag och metod för att 

förebygga allvarliga fel. 
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Svensk energi sammanställde 2001 en studie för implementering av RCM i 

elnätssammanhang [4]. Studien utgår från en förenklad modell kallad SRCM – 

”Streamlined” RCM. Det möjliga elnätssystemet avgränsas och delas upp i ett fåtal 

block som till exempel de i Figur 1. 

 

 

Figur 1. Blockschema för möjliga funktioner mellan överföring från HSP (>35 kV) till MSP (1-35 kV). 

Varje block analyseras sedan enligt följande punkter: 

1. Ingående komponenter identifieras. 

2. Gränssnitt identifieras och väljs. 

3. Viktigaste funktionerna väljs ut. 

4. Felfunktioner kopplas till funktioner. 

5. Feleffekter kopplas till felfunktioner. 

6. Felorsaker kopplas till felfunktioner och feleffekter. 

7. En konsekvensklassning genomförs. 

8. Val av förebyggande åtgärd upprättas. 

I Bilaga C följer ett exempel från ovanstående punkter gällande en transformator. 

  Överföring 
MSP 

Överföring 
HSP 

Överföring 
LSP 

Fördelning 
HSP 

Transformering 
till MSP 

Fördelning 
MSP 

Kompensering 
HSP 

Kompensering 
MSP 

Hjälpfunktioner 
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4 Infraröd termografi 

Själva ordet termografi betyder ”att skriva med värme”. De bilder som tas benämns 

som termogram eller värmebilder [5]. Infraröd termografi definieras enligt följande: 

 

Infraröd termografi är den vetenskap som behandlar insamling och analys av termisk 
information från anordningar för skapande av värmebilder med beröringsfri teknik [5]. 

 

Fördelarna med att använda infraröd termografi i elkraftsammanhang är flera, en är 

bland annat beröringsfriheten vilket gör att strömförande eller farliga områden kan 

undvikas. En visuell bild med temperaturskalor erhålls från det strömförande objektet 

utan att något påverkas. Visualiseringen av objektet görs i realtid där kamerans 

mätparametrar justeras så att mönster och intressanta punkter kan urskiljas. En annan 

fördel är att värmebilderna erhålls som tvådimensionella vilket gör det möjligt att mäta 

och jämföra flera punkter på objekt, detta för att få en helhetsbild av 

temperaturspridningen. [5]  

4.1  Temperatur och värme 

Medans värme är det lagrade energiinnehållet i en massa, är temperatur ett mått på 

molekylernas och atomernas genomsnittliga rörelsehastighet [6]. Temperatur är bara 

relativt jämförbar med värmeenergi. Ett exempel kan vara när en enhet med 

temperaturen 100°C och ett energiinnehåll på 100 J slås samman med en likartad 

enhet på 100°C och 100 J, resulterar detta i två enheter 100°C med 200 J. När 

temperatur avläses bildas inte någon uppfattning om energiinnehållet. 

Temperaturskalor som används är antingen absoluta eller relativa. Kelvinskalan är 

absolut och har ingen negativ del, medans Celsiusskalan är relativ och är definierad 

efter vattnets frys- och kokpunkt. 
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4.2 Termodynamik 

Att behärska och förstå värmeöverföring är absolut nödvändigt för en termograför. 

Termodynamik är läran om värmets natur och dess omvandling till andra 

energiformer, detta beskrivs med ett antal lagar. 

 

Två kroppar som var för sig är i termisk jämvikt med en tredje kropp, står även i termisk jämvikt 
med varandra [7]. 

 

Detta är den nollte huvudsatsen, som förklarar att två objekt som har förbindelse med 

varandra antar samma temperatur, skulle de ha olika temperatur övergår värmeenergin 

från den varmare kroppen till den svalare. Där efter lyder den första huvudsatsen som 

beskriver energins oförstörbarhet: 

 

Energi kan inte förintas eller nyskapas; den kan endast omvandlas mellan olika energiformer [7]. 

 

Andra huvudsatsen beskriver principen för värmens flödesriktning och kan uttryckas 

enligt Clausius på följande sätt: 

 

Det finns ingen process vars enda resultat är att värme överförs från en kallare till en varmare 
kropp [7]. 

 

Värme förflyttar sig från en varm kropp till en kallare, aldrig tvärtom. 

Värmeöverföring mellan olika objekt kan gå till på fyra olika sätt; Konduktion, 

konvektion, kondensation eller avdunstning och strålning. 

4.2.1 Konduktion 

Konduktion är när värme överförs mellan oliktempererade objekt som är fysiskt 

anslutna till varandra eller inom objektets egen kropp. Konduktivitet är såldes ett mått 

på värmeledningsförmågan i ett material. 

4.2.2 Konvektion 

Konvektion är när ett flytande ämne som vätska eller gas börjar cirkulera, blandas och 

värmeöverföring sker inom ämnet. Ett exempel är temperatursprångskiktets 

upplösning när vår- och höststormar påverkar sjöar och hav. 

4.2.3 Kondensation eller avdunstning 

Kondensation eller avdunstning är varandras motsatser då en gas övergår in i 

vätskefas eller tvärtom. Följderna av ovanstående är att objekt värms upp vid 

kondensation och kyls av vid avdunstning. 
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4.2.4 Strålning 

Strålning kan beskrivas som överföring av energi utan något medverkande medium. 

Detta behandlas ytterligare i följande avsnitt gällande strålningslära. 

4.3 Strålningslära 

Infraröd strålning, som även kallas för värmestrålning, är den del av den 

elektromagnetiska strålningen som har sitt våglängdsområde inom området 0.7 µm till 

14 µm vilket är strax över våglängderna för synligt ljus. Strålning definieras som 

förmågan att överföra värme genom emission (ε) och absorption (α). Emission är när 

ett objekt avger energi och absorption är dess förmåga att ta upp och behålla energi 

genom strålning. [5,6] 

När objektet utsätts för elektromagnetisk strålning kan även den infallande strålningen 

reflekteras eller transmitteras. Reflektivitet ( ) är den strålningsenergin som studsar 

tillbaka och transmissivitet ( ) är objektets förmåga att släppa igenom strålningsenergi. 

Summan motsvarar den infallande strålningen, vilket visas i Ekvation 1, samt vid 

utgående strålningskällor i Ekvation 2 

1   (1) 

1 (2) 

Då mätobjekt för det mesta ej är genomskinliga blir transmissiviten lika med noll. 

Emissivitet och absorptivitet är alltid av samma storleksordning, de olika 

benämningarna används för att skilja på infallande respektive avgiven värmestrålning 

[5,6]. 

Då ingen reflektion eller transmission förekommer, alltså när emissiviteten är lika med 

ett kallas detta en svartkropp. Svartkroppen har ideala strålningsegenskaper då den 

absorberar all infallande elektromagnetisk strålning. I praktiken är detta svårt att finna 

en svartkropp då ett objekt alltid reflekterar den infallande strålningen.  

I hålrumsformationer på objekt kan dock liknande strålningsegenskaper erhållas, dessa 

hålrum kallas kaviteter. [5,6] 
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Tabell 1 listar några exempel på emissivitet för olika material [5]. Noterbart är 
skillnaden mellan oxiderade och blanka metaller. 

Tabell 1. Emissivitetstabell med olika material. 

Material 

 

Emissivitet ε 

Absorption α 

Svartkropp 1,0 

Hud 0,98 

Eltejp, svart 0,96 

Koppar, oxiderad 0,7 

Koppar, polerad 0,03 

Aluminiumfolie 0,04 

 

Ett exempel på emissivitetens betydelse kan ses i Figur 2, där ett objekt har emissivitet 

0,8 och den faktiska temperaturen är 20°C. Vid en inställd emissivitet 1,0 registrerar 

värmekameran en temperatur på 5°C vilket ger ett avvikelsevärde på 15°C. Vid 

emissivitet 0,5 registrerar värmekameran en temperatur på 55°C, vilket ger en 

avvikelse på 25°C. [6] 

 

Figur 2. Kamerans uppmätta temperatur som en funktion av inställd emissivitet. 
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4.4 Värmekamerans princip  

Värmekameran är ett passivt elektrooptiskt system som för det mesta arbetar inom 

långvågsområdet 8 till 14 µm [8]. Värmekameran består i princip av 4 olika delar likt 

Figur 3 [9]. 

 

Figur 3. Förenklat blockschema av värmekamerans delar. 

Objektivet är uppbyggt av ett antal germaniumlinser och har till uppgift att fokusera 

värmestrålningen på detektorn. Linser av germanium används eftersom de har väldigt 

hög transmissivitet i långvågsområdet till skillnad från vanliga glaslinser. 

Detektorn består av element (bolmetrar), som är mycket små motstånd. Den visuella 

upplösningen beror på hur många element som sitter i detektorns matris. En detektor 

med upplösningen 640*480 har då 640 horisontella och 480 vertikala element. När 

elementen utsätts för värmestrålning ändras dess resistans, varefter varje elements 

resistans uppmäts för att fastställa strålningsintensiteten i värmekamerans ”synfält”. 

Denna detektortyp brukar kallas FPAdetektor (Fokal Plane Array). Det finns dock två 

nackdelar med denna typ av detektor. Den första är att utrymmet mellan detektorn 

och linsen har en högre strålningsintensitet än den som faller på från utsidan via 

objektet. Därför är de viktigt att ha en känd temperatur mellan detektorn och linsen 

för att kunna kompensera för omgivningstemperaturen. Det andra är att varje element 

har en egen värmeutveckling vilket över tid påverkar mätvärdet. Detta löses genom en 

paddel som med känd temperatur förs ner framför detektorn, varefter värmekamerans 

dator kompenserar för den termiska driften [6]. Elementens resistans omvandlas via 

värmekamerans dator till värmebilder. Användargränssnittet visar sedan värmebilden 

tillsammans med information och funktioner på displayen. 

4.4.1 Värmebildsanalys 

Det finns två olika sätt att utföra termografering; kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ 

termografering är den väsentligaste delen inom termografering där objekt undersöks 

för att finna avvikande värmemönster. Vid en kvantitativ termografering används 

temperaturmättningar för att avgöra omfattningen av avvikelsen så att en 

felklassificering kan ske.[5] 
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För att förstå och tolka strålningsintensiteten i en värmebild används olika 

färgpaletter. Det vanligaste är att använda regnbågsspektret där kalla mörka färger 

övergår till varma ljusa färger, men även andra inställningsmöjligheter finns som till 

exempel gråskala. 

Värmebilder kan analyseras i realtid eller efterhand, för att sedan användas som 

rapportunderlag. Vid realtidsanalys söks värmemönster som avviker från känd 

referens. Utgångsläget är att börja söka med ett brett temperaturspann för att erhållas 

så mycket information som möjligt på displayen. Vid avvikelse trappas 

temperaturspannet ner för att få tydligare värmebild. Värmekameran har olika 

markeringsverktyg som visar temperatur och förhållanden mellan olika punkter eller 

områden (punkt, area och linje). För att skapa en bra rapport måste termografören när 

värmebilden tas försöka minimera reflektioner genom att undersöka olika vinklar.  

Det är också viktigt att ha bra avstånd, fokus samt tänka på förhållanden som råder 

vid mättillfället. Om inte rätt faktorer ställs in för objektet erhålls en okompenserad 

avläsning, så kallad skenbar temperatur. Den skenbara temperaturen motsvarar all 

strålning som värmekameran fångar upp vilket kan ge missvisande värden [6]. 

4.4.2 Värmekamerans funktioner 

FLIR och Fluke, som är ledande inom värmekameror, har olika modeller av 

värmekameror beroende på tillämpning. I Bilaga D:1 listas egenskaper för de 

värmekameror som används våren 2010, i Bilaga D:2 redovisas de mest väsentliga 

funktionerna. Varje tillverkare av värmekameror inkluderar även egna programvaror 

för deras produkter. Ett exempel är FLIR som har ett antal program för kompabilitet, 

efterbehandling, analys samt rapportering, dessa kan ses i Bilaga D:3. 

Dataöverföring sker via USB, Firewire, Videoutgång och/eller Gigabit Ethernet. För 

lagring av bilder används formaten JPG, BMP, GIF, TIFF och PNG, för video 

MPEG-4, AVI och WMF. 
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5 Mätningar 

Mätningarna i detta arbete utfördes vid olika tillfällen under våren 2010. För att 

analysera bilder och skapa rapporter användes ThermaCAM Reporter 8.2 och 

Microsoft Word 2007. 

Värmekameran FLIR P660 användes i Magnetgärdets transformatorstation för att 

utföra termograferingarna. För övriga mätningar som ej utförts i Magnetgärdets 

transformatorstation användes en FLIR ThermaCAM™ E2, dessa mätningar utfördes 

för att erhålla elementära kunskaper. Information om värmekamerorna finns på 

FLIR’s hemsida, www.flir.com. 

5.1 Termograferingar i Magnetgärdet 

Termograferingarna i Magnetgärdets transformatorstation utfördes endast på 

klämmor från Tyco på T2s ställverksdel, se Bilaga A:3. Tre termograferingar utfördes 

totalt under arbetets gång. Första och andra termograferingen utfördes med fokus på 

varje enskild fas. I den tredje termograferingen lades fokus istället på klämmorna som 

har samma position på varje fas. 

Den första termograferingen utfördes under förmiddagen den 29 april 2010 vid last 

78A och omgivningstemperaturen 14ºC. Därefter utfördes en andra termografering 

samma dag på eftermiddagen, med 63A last och en omgivningstemperatur 16ºC. 

Under natten den 26 maj 2010 vid 53 A last och omgivningstemperatur 10ºC utfördes 

en tredje termografering för att se om takets värmestrålning, samt reflektioner kunde 

reduceras. 

5.2 Värmespridningstest  

Syftet med dessa tester var att bilda sig en uppfattning om hur värmen sprider sig från 

förbindningspunkten och vidare i klämman. Detta för att definiera vart 

värmekamerornas mätpunkter bör placeras så att fel kan upptäckas på tidigt stadium. 

Det första testet utfördes på PTC, Trollhättan, där ett aluminiumrör fick symbolisera 

ställverkslina. Aluminiumröret monterades ihop med en klämma, som lånats från 

Vattenfall Service Syd AB. Denna liknar de som är monterade i Magnetgärdets 

transformatorstation, allt fästes sedan i ett skruvstäd. Som värmekälla användes en 

gasolbrännare vars låga riktades emot röret. Temperaturen på klämman avlästes med 

hjälp utav en värmekamera. 

Ytterligare ett test utfördes med hjälp utav spisplatta, kopparlina samt en klämma. 

Kopparlinans ena ända monterades fast på tvären i klämman och den andra 

placerades på spisplattan. En stekpanna placerades över plattan för att försöka minska 

den utgående värmestrålningen från plattan. Under ett intervall på 30 minuter togs 

sedan kontinuerligt värmebilder för att se hur värmen spred sig över klämman. 
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5.3 Emissionstest  

Under det första värmespridningstestet utfördes även ett emissionstest i syfte att se 

skillnaden mellan skenbar och faktisk temperatur efter emissionskompensering. Halva 

klämman spraymålades svart med känd emissionsfaktor 0,96 medans andra halvan 

lämnandes obehandlad. I testet uppmättes även temperaturen i de kaviteter som bildas 

mellan röret och klämman på den behandlade respektive obehandlade sidan. Detta för 

att se om den faktiska temperaturen går att erhålla i svartkroppsliknande kaviteter. 

Det andra värmespridningstestet utfördes i syfte att bestämma emissionsfaktorn på 

den klämma som används. Svart eltejp med emissionsfaktor 0,96 fästes på en av 

klämmans långa flata sidor. Uppmätt temperatur jämfördes sedan mellan det tejpade 

området och det utan. För att bestämma emissionsfaktorn på klämman ställdes 

emissionsfaktor 0,96 in och temperaturen på området med eltejp uppmättes, därefter 

stegades värmekamerans emissionsinställning ner tills området utan eltejp hade 

samma temperatur som området med eltejp. 

5.4 Reflektionstest 

Detta test utfördes i syfte att se om höjd emissionsfaktor på objektet minskar 

påverkan av reflektion. Emissionsfaktor bestämdes genom samma metod som i 

emissionstestet. En kastrull som är relativt matt blank användes, där eltejp fästes på 

undersidan. Temperaturen utan reflekterande värmekälla uppmättes sedan på eltejp 

samt direkt på kastrullen. Därefter användes en uppvärmd stekpanna som 

reflekterande värmekälla, denna placerades på en halvmeters avstånd varvid 

motsvarande mätning utfördes. ΔT beräknandes för objektet, med och utan påverkan 

av värmereflektion på de två mätområdena. 
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6 Resultat 

6.1 Termograferingar i Magnetgärdet 

Förutom klämmornas individuella temperatur sammanställs även ΔT, vilket är 

skillnaden mellan högsta och lägsta avlästa temperaturvärde för varje klämma som har 

samma position vid varje fas. 

Mätobjekten är klämmorna som har samma position vid varje fas. Mätobjekt som 

hänvisas till i nedanstående tabeller kan ses i Bilaga A:3. 

I Bilaga E:1 ses en termografisk rapport för en klämma vid första termograferingen. I 

Tabell 2 har klämmornas temperaturer samt ΔT sammanställts. Generellt så ses att ΔT 

håller ett relativt lågt och stabilt värde på 0,5ºC genom alla mätobjekt. Det första 

mätobjektet är den enda som avviker, där ett ΔT värde 1,4ºC erhölls. 

Tabell 2. Sammanställning av temperaturer och ΔT för klämmor från den första termograferingen. 

Mätobjekt Fas Temperatur [ºC] ΔT [ºC] 

1 L1 11,4 1,4 

L2 12,0 

L3 10,6 

2 L1 12,1 0,5 

L2 12,4 

L3 11,9 

3 L1 12,0 0,5 

L2 12,4 

L3 11,9 

5 L1 10,4 0,5 

L2 10,9 

L3 10,8 

7 L1 10,9 0,6 

L2 11,5 

L3 11,3 
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I Bilaga E:2 ses en termografisk rapport för en klämma vid andra termograferingen. I 

Tabell 3 har klämmornas temperaturer samt ΔT sammanställts. Ett något större ΔT 

än vid föregående termografering kan ses. Mätobjekt 7 har lägst ΔT jämfört med de 

andra värdena. 

Tabell 3. Sammanställning av temperaturer och ΔT för klämmor från den andra termograferingen. 

Mätobjekt Fas Temperatur [ºC] ΔT [ºC] 

1 L1 16,4 1,3 

L2 17,7 

L3 17,5 

2 L1 20,6 1,7 

L2 20,3 

L3 18,9 

3 L1 18,4 1,3 

L2 18,1 

L3 17,1 

5 L1 17,5 1,2 

L2 16,4 

L3 16,3 

7 L1 15,7 0,6 

L2 16,3 

L3 15,7 
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I Bilaga E:3 ses en termografisk rapport för en klämma vid tredje termograferingen. I 

Tabell 4 har klämmornas temperaturer samt ΔT sammanställts. Ett jämnt ΔT på alla 

mätobjekt uppfattas. 

Tabell 4. Sammanställning av temperaturer och ΔT för klämmor från den tredje termograferingen. 

Mätobjekt Fas Temperatur [ºC] ΔT [ºC] 

1 L1 11,0 0,3 

L2 11,3 

L3 11,1 

2 L1 10,5 0,3 

L2 10,2 

L3 10,3 

3 L1 11,3 0,3 

L2 11,4 

L3 11,1 

5 L1 11,2 0,5 

L2 11,7 

L3 11,6 

7 L1 10,2 0,3 

L2 10,5 

L3 10,4 

 

I Tabell 5 sammanställs ΔT värden från alla tre ovanstående termograferingar. 

Tabell 5. ΔT för de olika termograferingstillfällena på respektive mätobjekt. 

Termograferings-

tillfälle 

Mät-

objekt 1 

Mät-

objekt 2 

Mät-

objekt 3 

Mät-

objekt 5 

Mät-

objekt 7 

1 1,4 0,5 0,5 0,5 0,6 

2 1,3 1,7 1,3 1,2 0,6 

3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 
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6.2 Värmespridningstest 

Vid första testets start avlästes temperaturen 25,5ºC på klämman. Efter 7 minuter 

avtog värmestigningen till jämn nivå och temperaturen 86ºC uppmättes. 

När mätningarna påbörjades under andra värmespridningstestet var klämmans 

temperatur ca 28ºC. Efter 15 minuter, då kopparlinan börjat leda värme till klämman, 

kunde varma områden urskiljas kring anslutningen mellan linan och klämman. Efter 

30 minuter uppgick temperaturen på klämman till ca 50ºC. Vissa temperaturskillnader 

kunde urskiljas på ytan under testet, men mot slutet var temperaturen relativt jämnt 

fördelad över klämman. 

6.3 Emissionstest 

Vid första testet uppmättes den faktiskt temperaturen till 86ºC och den skenbara 

temperaturen till 52ºC på den obehandlade ytan. Kavitetstemperaturen på den 

obehandlade sidan uppgick till 84ºC och den svartmålade till 85ºC. Då ett objekt har 

låg emissivitet bör värmekamerornas mätpunkter, om möjlighet finns, placeras där 

kavitetseffekter finns för att erhålla ett optimalt mätvärde. Se Figur 5 för mer 

information. 

 

Figur 5. Skillnaden mellan faktisk och skenbar temperatur, samt kavitetseffekten på respektive sidor av 
testklämman. 

Vid andra testet fastställdes klämmans emissionsfaktor till 0,6. 
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6.4 Reflektionstest 

Emissiviteten för kastrullens undersida bestämdes till 0,6. I Tabell 6 visas att högre 

emissionsfaktor minskar påverkan av reflekterade värmekällor, till skillnad från när ett 

objekt har en låg emissivitet.  

Tabell 6. Sammanställning av temperaturer och ΔT från reflektionstestet. 

Mätområde Utan 

värmereflektion [ºC] 

Med 

värmereflektion [ºC] 

ΔT [ºC] 

På eltejp 28 31 3 

Direkt på objektet 37 65 28 
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7 Diskussion 

Utgångsläget för examensarbete har varit att definiera de kritiska komponenterna och 

orsakerna till deras fel i ställverket. Klämmorna ansågs vara känsliga bland annat 

eftersom de ej är isolerade. Det stora antalet klämmor i stationen och deras funktion 

gör även att dessa blir en större felkälla än ställverkets övriga komponenter [10]. 

Klämmorna studerades enligt SRCM’s metod för att fastställa deras betydelse i 

ställverket för att därefter klassa konsekvenserna vid fel. Klämmornas funktion är att 

koppla samman olika komponenter med hjälp av linor och överföra ström, vilket ej 

kan uppnås om klämmorna brister i sin funktion. Då klämmorna brister i sin funktion 

ökar deras temperatur och ledningsförmågan förminskas. Orsaker till detta kan vara 

slitage, produktionsfel, korrosion etc. Konsekvenserna av fel på dessa klämmor anses 

vara grava. 

Det som gör Magnetgärdets transformatorstation lämplig att tillståndsövervaka är: 

 Ett bra referensmaterial mellan faserna kan erhållas då lasterna på 

högspänningsnätet fördelar sig likartat. Detta gör att fel med utmärkande 

resistanshöjning och därmed temperaturökning lätt kan upptäckas genom 

jämförelse med de andra faserna. 

 Stationen är inbyggd vilket gör att risken för värmeöverföring genom 

konvektion minskar. Detta då luftcirkulationen blir mindre jämfört med 

utomhusställverk. Även påverkan av kondens och avdunstning blir lägre. 

 Optisk fiber är framdraget och inkopplat i stationen, vilket gör att data lätt 

kan överföras till och från stationen.  

För att implementera ett möjligt övervakningssystem är det viktigt att undersöka och 

studera relevanta faktorer, så att lämpligt analysunderlag kan tas fram. Syftet med de 

termograferingarna som utförts på Magnetgärdets transformatorstation har varit att 

skaffa sig en uppfattning om hur värmebilder påverkas av reflektioner, vinklar och 

avstånd till mätobjekt.  

Kvalitativ termografering har varit utgångsläget där en värmebild som visar 

temperaturavvikelser erhålls. För att erhålla data som kan användas till larmgränser vid 

implementering av automatisk systemlösning krävs mer information som erhållits 

genom kvantitativ termografering. 

Det största problemet för att erhålla tillförlitliga temperaturvärden är reflektion som 

påverkar mätobjekten. Vid reflektion erhålls inte korrekt temperatur, eftersom 

objektet även reflekterar värmestrålning från omgivningen. Då stationen är inbyggd 

antogs inkommande yttre strålning inte vara ett stort problem, men så var tyvärr fallet. 

Tak och väggar värms upp och avger därefter värmestrålning inuti 

transformatorstationen. Denna värmestrålning emitteras och reflekteras sedan av 
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ställverkskomponenterna. Samtidigt är transformatorstationen inte helt innesluten 

vilket gör att värmestrålning även tar sig in genom skarvar mellan tak, väggar, mark, 

och tryckavlastningsluckor. Genom att bygga in ställverket undviks alltså inte yttre 

påverkan av värmestrålning.  

Den värmestrålning som absorberas av klämmorna går ej att undvika, men genom att 

experimentera med olika vinklar, avstånd och förändra klämmornas emissivitet kan 

effekterna av reflektioner reduceras. Detta kan ses i reflektionstestet där det visas att 

en höjd emissivitet innebär att reflektioner inte påverkar den faktiska temperaturen 

märkvärt. Objekten kommer dock att ta upp och avge mer värmestrålning på de 

platser där emissiviteten är högre. 

Strömförande komponenter i ställverk består antingen av koppar eller av aluminium, 

och dessa är oftast blanka vilket medför låg emissivitet. Detta gör att skenbar 

temperatur uppmäts om emissionsfaktorn inte korrigeras för mätobjektet. I 

termograferingarna användes en emissivitet på 0,9 för alla mätobjekt, då hög 

emissivitet ger mindre avvikelse mellan faktisk och skenbar temperatur. Detta 

fastställs även av de tester som utförts utanför Magnetgärdets transformatorstation. 

Eftersom värmeavvikelser eftersöktes i experimentellt syfte var den faktiska 

temperaturen inte vital, vilket även stöddes av instruktören under arbetets gång. Han 

menade att om den skenbara temperaturen är lägre än den faktiska temperaturen så 

erhålls fortfarande liknande avvikelsemönster [11]. Den faktiska temperaturen bör 

dock ej helt försummas eftersom den kan användas för att avgöra om objekts 

temperatur ligger inom det driftoptimala. I emissionstesten syns tydligt hur 

missvisande temperaturen kan vara beroende på objektets yta och rätt emissivitet. Vi 

ser gärna att tillverkare av känsliga ställverkskomponenter anpassar sina produkter för 

att lösa detta problem vid termograferingar. Det kan vara att lacka eller sätta dit en 

klisterlapp med känd emissionsfaktor eller att skapa naturliga kaviteter om detta är 

möjligt. Dessa små ändringar tror vi inte påverkar vare sig komponenten eller 

tillverkningskostnader nämnvärt. 

En del av problematiken ligger även i hur värmebilderna ska termograferas. Ska 

enskilda värmebilder tas på varje objekt eller ska större helhetsbilder tas på flera 

likartade objekt samtidigt? Det är här vikten av fokus kommer in då dålig fokus på 

objekt gör att korrekt temperaturavläsning blir svår att utföra, eftersom konturer och 

värmemönster blir mer svårlästa. Även reflektioner blir svårare att urskilja och 

undvika i värmebilden. En missvisande temperatur erhålls och tillförlitligheten hos 

värdena är något mindre än om objektet hade haft full skärpa. 

Tre termograferingar utfördes för att studera skillnaderna mellan olika vinklar och 

avstånd. De två första termograferingarna utfördes under samma dag, då ett fel efter 

första termograferingen upptäckts i en av genomföringarna. Detta medförde ett 

oplanerat avbrott där laster omfördelades och nya förutsättningar skapades för en 

andra termografering.  
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Vid jämförelse av lasten, klämmornas temperatur och omgivningstemperatur från 

första och andra termograferingen ses det motsägelsefulla att klämmornas temperatur 

vid andra termograferingen är högre med ett genomsnitt på 6ºC, trots att lasten är 

reducerad 15 A vid likvärdig omgivningstemperatur. Detta antas inte ha med lasten att 

göra, utan snarare att taket värmts upp under dagen vilket sedan avspeglats i 

mätresultaten. Medelvärdet för ΔT från första och andra termograferingen blev 0,7 ºC 

respektive 1,2 ºC. Den tredje termograferingen utfördes nattetid för att se om 

reflektionspåverkan kunde minimeras. Medelvärdet på ΔT från denna 

termograferingen blev 0,3ºC, och av detta kan ej någon slutsats dras huruvida 

reflektioner minskade eller om det berodde på sämre fokus. 

En slutsats som kan dras från termograferingarna är att lasten således inte är en 

betydande faktor när det gäller klämmornas temperatur, utan betydande är snarare 

reflektioner och omgivningens värmeutstrålning. Den bästa metoden för att uppfatta 

avvikelser vid ett automatiserat system borde vara att jämföra temperaturen på 

klämmor med samma position längs faserna. Detta eftersom klämmor med samma 

position borde ha en snarlik påverkan från reflektioner och omgivningens 

värmeutstrålning, sedan är det även mindre troligt att fel på alla klämmor med samma 

position uppstår samtidigt.  

I försöken uppvisar ΔT inga förändringar förutom vid fel eller skarpa reflektioner 

vilket gör ΔT lämplig att basera larmgränserna på. Under termograferingar låg det 

skenbara ΔT under 2 ºC vilket gör att en larmgräns bör ligga över detta tillsammans 

med viss felmarginal. Ett möjligt övervakande gränssnitt bör sedan innefatta ett 

område med övre och undre styrgräns inom vilket ΔT kan variera innan larm 

indikeras eller utlöses.  

Då termograferingarna gett oss mycket information känns resultatets tillförlitlighet 

ändå svagt. Med bara tre termograferingstillfällen, där förutsättningar varit olika, är det 

svårt att koppla samman informationen för att dra vettiga slutsatser. Vid 

implementering av ett automatiskt system bör således en trendanalys utföras med flera 

termograferingar över en längre tid. Detta för att noggrannare kunna kartlägga 

variationer och påverkande faktorer. Larmgränsområden samt frekvensen med vilken 

värmebilder ska tas får definieras efter detta. Om en larmgräns skall baseras på 

procentuell avvikelse är det lämpligast att temperatur uppmäts i Kelvin, eftersom den 

skalan är absolut. 
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8  Lösningsförslag 

För att kunna tillståndsövervaka Magnetgärdets transformatorstation behövs 

värmekameror med en del specifika egenskaper och funktioner. En av de väsentligaste 

egenskaperna är att det skall gå smidigt att överföra data och styra värmekamerorna, 

detta bör lämpligen ske genom Ethernet. Fördelarna med att använda Ethernet som 

överföringsmedium är att det då behövs väldigt lite extrautrustning och att stora 

mängder data snabbt kan överföras till önskad destination. Andra väsentliga 

egenskaper är att värmekameran skall kunna korrigera fokus automatiskt beroende på 

avstånd till objektet som skall termograferas, samt ha en någorlunda bra prestanda 

och hög upplösning på bilderna. De modeller som har dessa egenskaper är de som går 

under A-serien från FLIR, de lämpligaste modellerna i dagsläget, våren 2010 är A310 

eller A315. Vilken av dessa som är lämpligast beror på de medföljande programmens 

funktioner och värmekamerornas kompabilitet. 

I Magnetgärdets transformatorstation anses det lämpligt att ha minst fyra 

värmekameror för att övervaka de kritiska punkterna.  Antalet värmekameror som 

föreslagits beror på att klämmorna är placerade i de två transformatorrummen och i 

ställverksrummet, dessa rum är separerade från varandra av betongväggar och bör 

förmodligen inte förändras av kostnads- och säkerhetsskäl. Då värmekamerorna 

behöver kunna flyttas för att få en bra bild, vinkel och fokus på de olika objekt som 

skall termograferas behövs någon form utav förflyttningssystem till varje 

värmekamera. Varje transformatorrum får då ett eget system med tillhörande 

värmekamera, i ställverksrummet behövs det förmodligen två system grund av dess 

stora yta och ställverkets uppbyggnad. 

Dessa förflyttningssystem bör lämpligen placeras på de balkar som håller upp taket, då 

dessa ger en bra konstruktionsgrund. För att värmekamerorna skall kunna förflyttas 

och ändra riktning är ett förslag att använda linjärmotorer med kamerahus fästa under. 

Det finns kamerahus tillverkade för värmekameror av ungefär samma modell som de 

till CCTV kameror. Dessa kamerahus gör att värmekameran kan roteras i horisontellt 

led och vinklas en bit neråt, samtidigt finns det tillbehör som bland annat kan hålla 

kamerans drifttemperatur. Hur nu än detta system konstrueras så får systemet ställas 

in så det följer en förinställd rutt där värmebilder tas på de olika klämmorna.  

Denna rutt får efter att systemet konstruerats definieras, så lämpliga vinklar och 

punkter att ta värmebilderna från kan fastställas. Därefter appliceras antingen eltejp, 

svart matt lack eller lappar med känd emissivitet på klämmorna, detta skapar lämpliga 

punkter att avläsa temperaturen från efter att värmebilderna tagits. Kaviteter kan 

också användas då detta är möjligt. Värmebilderna tas under nätter då det är minst 

påverkan av värmestrålning från taket och detta skall ske någon eller några gånger i 

veckan. Någon gång i månaden kan även mer överblickande värmebilder tas på de 

andra objekten i stationen. 
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De värmebilder som tas överförs via transformatorstationens nätverksanslutning till 

en dator, antingen i stationen eller på driftcentralen, där värmebilderna analyseras och 

bearbetas av någon form av program.  

Detta program skall analysera de värmebilder som tagits på klämmorna och avläsa 

deras temperatur. Temperaturen skall lagras tillsammans med uppgifter om vilken 

klämma temperaturen tillhör, tidpunkten då värmebilden togs samt filnamnet på 

värmebilden. Programmet skall lagra minst en värmebild på varje objekt varje vecka 

för referens och att kunna följa värmemönstrens utveckling. Därefter jämförs 

temperaturen på de klämmor med samma position på de olika faserna för varje 

ställverkslinje.  

Från denna jämförelse erhålls ΔT på varje serie klämmor med samma förutsättningar. 

Även här får larmgränsen definieras efter systemet är konstruerat då data och 

samband från mätningar av denna typ kan erhållas. Om larmgränsen överskrids skall 

någon form av larm utlösas samt en automatisk rapport skapas, larm och rapport bör 

gå till företagets termograför eller driftoperatör för vidare undersökning. 

För att undersöka felets vikt skall användaren i programmet kunna se och analysera 

själva värmebilden, se hur ΔT utvecklats för den berörda klämserien i diagram och 

tabeller. Om felets orsak är en klämma med avvikande temperatur skall dess 

temperaturvariationer kunna följas i diagram och tabeller, de olika värmebilderna som 

tagits på klämman under de senaste sex månaderna skall även gå att komma åt. 

När detta är klart kan åtgärder vidtas, som till exempel att skicka ut en termograför för 

vidare undersökning eller skicka ut en reparatör.  
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9 Slutsats och framtida arbeten 

Med dagens teknik och förutsättningar är det möjligt att tillståndsövervaka 

Magnetgärdets transformatorstation med hjälp av värmekameror.  

Efter de mätningar som utförts uppfattas värmekameran som ett bra verktyg för att 

övervaka områden med okända felställen, vilket är vanligt i elsammanhang. I 

försöksuppläggen i Magnetgärdets transformatorstation är förhållandet dock det 

omvända då möjliga felställen redan är kända i form av klämmorna. Vid kända 

felställen används teknik i andra tillämpningar som till exempel vid kontroll av 

kretskort, svetsning eller pressgjutning. I Magnetgärdets transformatorstation verkar 

en övervakningslösning med värmekameror vara aningen komplicerad då flera kända 

kritiska punkter är spridda över ett stort mätområde. Det finns möjligtvis mindre 

komplicerade, samt billigare lösningar med hjälp av eller i kombination med andra 

verktyg som till exempel termistorgivare, vilket är värt att undersöka. 

Förslag till framtida arbete: 

 Undersöka andra verktyg som till exempel termistorgivare kan användas för 

att tillståndsövervaka klämmorna.  

 Utarbeta en teknisk lösning för hur förflyttningssystemen skall konstrueras.  

 Konstruera ett eventuellt program som skall kunna styra samspelet mellan 

förflyttningssystem, kamerahus och värmekameror, samt vilka 

programfunktioner som är önskvärda 

 Skapa en form av kunskapsbibliotek med avsikt att kunna förutsäga klämmors 

temperatur baserat på last och omgivningstemperatur. Detta för att kunna ge 

förslag på gränsvärden för larm och larmnivåer genom att ta fram och studera 

mätvärden ytterligare. 
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A. Ställverkets utförande, konstruktion och valda 
mätpunkter 

 

Figur A1. Översikt av Magnetgärdets transformatorstation som färdigställd. (Västerbergslagens Energi AB) 
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Figur A2. Översikt ovanifrån av Magnetgärdets transformatorstation i färdigställd version med alla klämmor i 
ställverksrummet markerade av röda ringar. (Västerbergslagens Energi AB) 
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Figur A3. Sidovy av T2s ställverksdel i Magnetgärdets transformatorstation med parallella klämmors position 
på de tre faserna numrerade och markerade av röda ringar. (Västerbergslagens Energi AB) 
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B. Materiallista, klämmor 

 

Figur B1. Materiallista för Magnetgärdets transformatorstation, klämmor, sida 1. (Västerbergslagens Energi 
AB) 
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Figur B2. Materiallista för Magnetgärdets transformatorstation, klämmor, sida 2. (Västerbergslagens Energi 
AB) 
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Figur B3. Materiallista för Magnetgärdets transformatorstation, klämmor, sida 3. (Västerbergslagens Energi 
AB) 
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C. Beslutsmetod för SRCM 

Tabell C1. Tabellen visar möjligt uppkommande fel och felorsaker på funktioner för en transformator. Denna 
metod används för att definiera och förebygga konsekvenserna av dessa fel. 
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D. Värmekamerors egenskaper och funktioner 

Nedan listas ett antal egenskaper för de flesta värmekameror som finns idag. 

 Fast, mekanisk eller automatisk fokus 

 Pixel upplösningar på 80*80, 180*180, 320*240 eller 640*480 

 Hög detektorkänslighet 

 Lagring på SD-kort 

 Inbyggd digitalkamera 

 Laserpekare 

 Utbytbara IR-objektiv 

 Pekskärm 

 Ström över Ethernet 

 IP54-standard 

 Inbyggd GPS 

 Digitala ingångar och utgångar 
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Följande funktioner finns att tillgå på det flesta av dagens värmekameror. Dessa kan 

användas direkt vid termografering genom värmekamerornas egna operativsystem, men 

även senare vid rapportskrivning med hjälp av PC och programvaror.  

 Flyttbara mätpunkter används för att jämföra olika punkter direkt på värmebilden. 

 Automatisk detektering av varma eller kalla punkter inom ett område. 

 Isoterm – Isoterm ersätter vissa färger i skalan med en kontrasterande färg vilket 

gör det enklare att upptäcka ett problem. En isoterm har en bredd och en 

temperaturnivå som kan flyttas och sträckas uppåt och nedåt i skalan för att 

detektera höga, låga och intervalltemperaturer. 

 ΔT-beräkning – Delta Temperatur utgör skillnaden i resultatet mellan två 

mätpunkter eller en mätpunkt och en manuellt angiven referenstemperatur. 

 Objektparametrar gör det möjlig att ange värden för emissivitet, reflekterad skenbar 

temperatur, relativ luftfuktighet, avstånd och atmosfärens temperatur. 

 Programmerbara snabbfunktionsknappar. 

 Meddelandefunktion som skickar ett automatiskt meddelande vid schemalagda 

tider, eller vid ett larm. 

 Laserlokaliserare kan riktas mot ett intressant område i värmebilden för att 

underlätta lokalisering. 

 Thermal Fusion - IR-bilden och den digitala bilden sammanfogas i realtid till en 

mer informativ bild.  

 Bild-i-Bild funktion – Liknande Thermal Fusion, men bilderna smälter ej samman 

utan en del av värmebilden överlappar istället digitalbilden. 

 Automatisk bildlagring vid förinställda tidsintervaller. 

 Stöd för panoramabilder vilket gör att flera bilder kan tas i en sekvens och 

automatiskt sammanfogas till en stor bild. 

 Text-, röst- och skisskommentarer kan lagras direkt vid fotografering. 

 Fuktlarm och isoleringslarm som varnar för områden med risk för kondens, 

isoleringslarmet kan även visa områden där isoleringen är bristande. 
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FLIRs egna program för kompabilitet, efterbehandling, analys samt rapportering. 

 IR-övervakningsprogramvara med stöd för upp till nio kameror samtidigt. 

 GigETM Vision och stöd för protokollet GenICam™ som gör det möjligt att 

använda utrustning och programvaror från olika tillverkare. 

 FLIR QuickReport används för att organisera, analysera och presentera 

värmebilder i en rapport. 

 FLIR VideoReport skapar icke-radiometriska filmer av videoklipp för att vissa 

händelseförlopp. Mätningar går ej att göra i dessa filmer. 
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E. Termografiska rapporter 

 
Figur E1. Termografisk rapport av LTB-Brytare på L2 i Magnetgärdets transformatorstation. 
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Figur E2. Termografisk rapport på sammankoppling mellan jordkabel, ventilavledare och LTB-Brytare i 
Magnetgärdets transformatorstation. 
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Figur E3. Termografisk rapport på sammankopplingen från en genomföring till ventilavledare i T1s ställverk, 
Magnetgärdets transformatorstation. 


