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SAMMANFATTNING 
Denna rapport behandlar ett examensarbete utfört på Freudenberg Household Products AB, 
(FHP). 
 
Examensarbetet omfattar mätningar och analys av elnätet hos FHP Basproduktion. Innehållet 
är uppdelat på en teoridel, en dokumentationsdel över mätningarna samt slutsatser och 
åtgärdsförslag. 
 
Under projektets framskridande vinklades syftet och begränsningen om från en elkvalitet 
undersökning till att bara titta på övertoner och finna själva orsakerna till övertonerna och 
deras verkan, samt att finna en lösning på övertonsproblemet. 
 
Resultatet av mätningarna visar att elnätet innehåller övertoner av olika slag och av olika 
grad. Höga halter främst under transformator T-7. 
 
Tidigare var problemet med övertoner inte känt, därför antas att det finns flera inbyggda 
frekvensomriktare utan filter till pumpar, kompressorer och maskiner över hela nätet. Efter ett 
antal mätningar kan antas att vissa delar av FHP Basproduktions elnät är ostabilt. I ett ostabilt 
svagt elnät genererar frekvensomriktaren mycket övertoner. I alla de fall där stora halter av 
övertoner har spårats har nästan alltid spåret slutat i en central där antingen en pump, 
kompressor eller värmeelement finnes. 
 
Värt att notera är att på samma transformator ligger både belysning, omriktare och 
styrelektronik. 
 
Slutsatsen blir att åtgärder mot övertoner både kan och bör göras i många fall. Insatserna bör i 
första hand utföras lokalt, så nära störkällan som möjligt, för att spridning inte ska ske vidare 
ut i nätet. Målet är att nätströmmen ska vara så sinusformad som möjligt. 
 
Syftet kunde inte uppfyllas till fullo då rapporten ej visar hur allvarlig denna höga halt av 
strömövertoner är för driften av fabriken. Den allmänna uppfattningen är dock att övertonerna 
bör reduceras till en lägre nivå. 
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ABSTRACT 
This report is a degree project performed at Freudenberg Household Products AB, (FHP). 
 
The degree project comprises measurement and analysis of the power net at FHP 
Basproduction. The content is divided between one theory-part, one document-part with 
measurements and also conclusions and a list of measures to be taken.  
 
During the project the purpose and restriction change from a quality investigation to only 
concentrate on harmonics and finding the reason why they exist, and also to find a solution to 
the problem with harmonics. 
 
The measurements shows that the power net contains harmonics of different order and 
intensity. High harmonic rate is found under the transformer T-7. 
 
The problem with harmonics was not known earlier and therefore it can be assumed that there 
are more built-in frequency converters without filter in pumps, compressors and machines in 
the whole net. After a number of measurements one can suppose that some parts of the FHP 
power net is unstable. In an unstable weak power net frequency converters produce a large 
number of harmonics. In all the cases where large numbers of harmonics have been detected 
the trace has ended in a power central where a pump, compressor or heating element is. 
 
Worth to be noticed is that under the same transformer there are strip lights, converters and 
control electronics. 
 
The conclusion is that measures against harmonics are possible and necessary to do in most 
cases. The measures should be made local, as close to the disturbing object as possible, to stop 
the disturbance to get out in the net. The aim is that the current should stay sinus. 
 
The purpose with the project could not be fulfilled because the report do not tell about how 
serious the high number of current harmonics are for running the factory. The opinion is that 
the harmonics should be reduced to a lower level. 
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FÖRORD 
Det här är ett examensarbete som syftar till att vara de avslutande 10 poängen i 
ingenjörsutbildningen Data och Elektroteknik 120 poäng på Linköpings universitet Campus 
Norrköping. Tid till detta projekt är satt till 10 veckor men efter problem med leverans av 
mätutrustning drogs tiden ut. 
 
Vid starten av detta projekt bestämdes det att FHP själva skulle köpa in ett eget instrument för 
elkvalitémätningar, Qualistar C.A8332 från Chauvin Arnoux. Emellertid var det flera veckors 
leveranstid samtidigt som den lovade leveranstiden inte hölls så att jag inte fick tillgång till 
detta instrument förrän efter 12 veckor. Examensarbetet förlängdes då till 14 veckor men fyra 
veckor i mitten får nu räknas bort då vi väntade på leverans av instrumentet. Oturen höll i sig. 
När instrumentet väl hade kommit så hade saltet tagit slut och fabriken stod stilla. Det var 
ingen mening att göra några mätningar den veckan heller. 
 
Den som söker djupare kunskaper eller vill veta mer efter att ha läst denna rapport kan med 
fördel fördjupa sig i den litteratur som anges under referenser/källförteckning. 
 
Jag vill tacka följande personer som på olika sätt hjälpt mig med att genomföra detta projekt. 
Ari Jääskeläinen ( FHP) för mycket kunnig handledning och min examinator Lars Backström 
(ITN) för värdefulla synpunkter och stöd. 
 
Pär Söderström Kolmården 030820 
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INLEDNING  
FHP har ganska ofta elrelaterade fel i sin anläggning som misstänks härröra från dålig 
elkvalitet. Med elkvalitet syftas här främst till övertoner på interna elnätet samt eventuella 
spänningsspikar respektive spänningsdippar. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här rapporten är att beskriva den kartläggning av elkvaliteten på 
Basproduktion hos FHP som utarbetades genom examensarbetet. Andra frågor som FHP vill 
ha svar på är om anläggningen behöver kompletteras med kompenseringsutrustning för att 
minska allvarliga störningar samt vilka krav på elkvalitet som bör ställas vid framtida 
upphandlingar. 

1.2 Avgränsningar  
Kartläggningen omfattar 10 veckors arbete (40h/vecka) och endast mätningar utförda på 
anläggningen Basproduktion. 10 veckor kan vara lite snålt med tid för att gå igenom en hel 
anläggning men avgränsningarna får sättas efter hand som mätningarna ger resultat. 

1.3 Metoder 
Litteraturstudie, inledande mätningar, dygnsloggning på utvalda delar och bearbetning av 
mätresultat.  
 
Under litteraturstudien studerades anläggningens befintliga dokumentation och för att 
grundligen sätta sig in i anläggningens uppbyggnad användes metoden att rita om 
enlinjescheman på ett mera överskådligt sätt (samla alla enlinjescheman på en väggplansch) 
och komplettera scheman och övrig dokumentationen där det fanns luckor. Under arbetets 
gång byggdes även väggplanschen på med utskrifter av mätvärden där övertoner visade sig. 
Färgpennor och post-it-lappar markerar resultat och åtgärder. 
 
Vid de inledande mätningarna som endast varade under några minuter/mätning, användes 
Fluke 43 och resultatet analyserades i FlukeView. De utvalda delarna av anläggningen mättes 
med Chauvin Arnoux C.A8334 och pågick i vissa fall över ett dygn. Det har ingen betydelse 
när på dygnet mätningarna görs för fabriken har kontinuerlig drift. 
 
Bearbetning av mätresultatet skedde i en sammanvägning och tolkning av alla olika mätningar 
och härledning till litteraturen. 
 
När jag skulle skriva kort om företagets historia fick jag tillgång till originaldokument från 
tidigt 50-tal och framåt, miljökontroller, brev mellan ägarna och produktionssiffror. Detta var 
en spännande läsning men hamnade dessvärre utanför ramen av denna tekniska rapport. 

1.4 Källor 
De källor jag använt mig av är i första hand litteratur från kurserna TNDE65 Kraftelektonik, 
se Ref [1], [14]. TNDE86 Elektriska drivsystem, se Ref [10], [11]. Manualer för Fluken, se 
Ref [5], och C.A8334, se Ref [6], var en förutsättning för att hantera instrumenten på rätt sätt. 



 
 

 
Utfärdare: 
Pär Söderström, ITN
 

 
Dokument: 
Examensarbete 

 
Datum: 
2003-11-13 

 
 

 
  
 
 

     
2 

1.5 Struktur 
Den här rapporten är utformad på så sätt, se Ref [13], att efter de inledande kapitlen följer en 
omfattande teoridel som syftar till att ge läsaren den teoretisk bakgrund, vad övertoner är för 
något och hur de uppkommer, som ligger bakom resonemanget i analysen. Däremellan 
beskrivs hur mätningarna gick till och rapporten avslutas med att rekommendera vissa 
åtgärder. 

2 Freudenberg Household Products AB 
Freudenberg Household Products AB (FHP) är ett tyskt företag som tillverkar städutrustning. 
I koncernen ingår före detta svenska Wettex som har haft en fabrik i Norrköping sedan 30-
talet. Norrköpingsfabriken som ligger på Hospitalsgatan 40 har under olika etapper byggts ut 
och renoverats, det finns dock vissa delar av fabriken som inte har förändrats allt för mycket 
under årens lopp. FHP AB ingår i FHP KG som i sin tur ingår i Freudenberg Group och som 
har en omsättning på 4 billion Euros och har 28 000 anställda i 43 länder. 

2.1 Hemligheten med Wettex 
Wettex hushållsduk suger upp elva gånger sin egen vikt och är en ren naturprodukt som är 
biologisk nedbrytbar, tillverkad av bomull och cellulosa i en unik kombination. 
 
Massan till duken består av viscos (upplöst cellulosa), bomull, salt och färg. Massan valsas ut 
i en svampduksmaskin där den koaguleras med värme och saltet smälter ut (90% av saltet 
återvinns). Nu består den färdiga duken endast av bomull och cellulosa. Det är håligheterna 
efter saltet som ger sugförmågan. 

2.2 FHP:s Historia 
Moderbolaget Freudenberg & Co startade i läderbranschen, vilket nu är ett minne blott. År 
1849 tog en herr Carl Johan Freudenberg över ett litet garveri (skinnberedning) i västra 
Tyskland och företaget har sedan dess utökats till vad det är i dag (154 år). Några exempel på 
produkter som tillverkas inom den koncern där FHP ingår är tillverkning av nonwoven-
material (fiberväv som till exempel används i blöjor), elektronik, formdetaljer, packning av 
vibrationssystem, golvbeläggningar och smörjmedel. 
 
Det företag, som numera heter FHP, har sedan 30-talet tillverkat olika viskos-baserade 
produkter i Sverige. Nordisk Silkecellulosa, som det hette i Norrköping, började sin 
verksamhet med en tillverkning av acetatcellulosafolie, cellulosalacker och grammofonskivor. 
Senare startades tillverkning av Rayonull, Cellofan, Alofan, korvskinn och tvättsvamp. Men 
efter att svampduken Wettex uppfanns så försvann de andra produkterna och man satsade bara 
på storsäljaren Wettex. 
 
Kort om Wettex historia i kronologisk ordning: 
1931 Nordisk silkescellulosa grupp i Norrköping grundas av Kooperativa förbundet. 
1949 Hushållsduken Wettex uppfinns och patent söktes. Wettex är en sammandragning av 
uttrycket ”wet textile”. 
1960-talet Varumärket Wettex är registrerat i mer än 50 länder. 
1971 Flera varianter av disktrasor börjar att tillverkas, Soft & Fresh. 
1990 Wettex AB köps av Tyska Freudenberg 
1996-99 Kraftig utökning av produktionen. 
1999 50 års jubileum, invigning av en ny maskin för tillverkning av våtduk. 
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2.3 Elhistoria 
I FHP:s nuvarande fabrik har det varit många olika verksamheter under årens lopp. I stort kan 
man säga att förut var elstrukturen som sådan att en matning från stadens elverk matade en 
panna (nuvarande panna1) och en andra matning från elverket matade ställverk HB 12kV som 
fördelade ut till 3st transformatorer (11/0,4kV), T6, T7 och T8.  
 
Transformatorerna fördelade sedan ut 400V till ett rent fördelningsnät dvs. till gruppcentraler 
som fanns utspridda över hela fabriken, se figur 1. 

 
Figur 1. Enlinjeschema ga: fabriken. 

När nya saltfabriken sedermera uppfördes byggdes även lågspänningsställverket MCC04 och 
transformator T6 flyttades dit, g:a lågspänningsställverket T6 blev nu T7-underställverk. 
 
För några år sedan byggdes en ny panna (panna 2) och ett helt nytt ställverk, HA. De två 
separerade 12kV matningarna från elleverantören lades ihop till en gemensam matning till 
nya mottagningsställverket HA. HA matar i sin tur HB. 
 
MCC01 och MCC02 byggdes i samma tidsanda som saltfabriken för att gå som underställverk 
och mata SL-1 och SL-2 som är två olika maskiner för den våta duken Wet (en disktrasa som 
redan är blöt när man öppnar förpackningen). 
Nu började ställverksgrupper användas som motorgrupper, med andra ord så ligger lasten, 
direkt på utgående fack, se figur 2 eller bilaga 1. 
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Figur 2. Nuvarande enlinjeschema. 

I samband med att SL-1, SL-2 samt nya saltfabriken byggdes investerade FHP i ett DCS 
(överordnat styrsystem), ett system från Hartman & Braun som heter Freelance 2000. Nu 
mera ingår detta i ABB:s sortiment under namnet Advant Controler 800F (AC800F). Elsag 
Baily köpte H & B som sedan såldes vidare till ABB Elsag Baily. 
Systemet är uppbyggt i en trädstruktur, se bilaga 2, där PS står för processtationer och OS 
betyder operationsstationer. 
 
Eftersom anläggningen byggts ut i olika skeden så har delarna blivit av olika fabrikat. 
Ställverket HA är av fabrikatet Alstom, HB är en ABB safering (GIS), MCC04 är av typen 
ABB MNS, ställverk T7 är från AEG, T7-underställverk är av typen ASEA UMG, ställverk 
T8 är ett ABB Center 5000, MCC05 är ett Alstom SEV32, MCC04 är ett ABB MNS. 
MCC01.SA är ett ABB MNS, MCC01.SB och MCC02.SA ABB MNS Light. 
 
Att beakta i denna anläggning är att på samma transformator ligger både belysning, omriktare 
och styrelektronik vilket bör undvikas med tanke på spridningen av övertoner från 
störkällorna belysning och omriktare till den känsliga styrelektoniken (se tumregel i kap 3). 
 

3 Teori 
I dagens elnät förekommer mycket störningar. Dessa störningar förorsakas bl.a. av 
in/urkoppling av stora laster, faskompensering och icke linjära laster. 
 
Icke linjära laster är t.ex. lysrörsarmaturer, kvicksilverlampor, frekvensomriktare och 
mjukstarter för elmotorer, UPS- anläggningar för avbrottsfri kraft samt all 
elektronikutrustning med s.k. switchade nätaggregat. Denna typ av nätaggregat finns i datorer, 
hemelektronik etc. 
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De icke linjära lasterna förorsakar även övertoner på nätet som i sin tur förorsakar skador på 
kondensatorbatterier, uppvärmning av ledningar, motorer, transformatorer samt störningar i 
en del processer. Vid höga övertonshalter kan även skadliga vibrationer uppstå i elmotorer. 
 
Det problem som en allt för stor övertonshalt kan medföra är av så stor vikt att en kontroll av 
dem med jämna mellanrum är att rekommendera. 
 
Vid in/urkoppling av stora laster uppstår störningar på spänningen. Dessa störningar kan bestå 
av kortare eller längre spänningstoppar eller dippar som förorsakar skador eller störningar hos 
känslig utrustning. 
 
En tummregel är att inte koppla känslig elektronik till samma transformator som en omriktare, 
såvida man inte reducerar övertonsinnehållet med en fas-spole eller högpasskondensator. 
Fas-spolen förlänger kommuteringsintervallet och på samma gång så reduceras amplituden på 
kommuteringshacken som blir ”längre och vidare”, se Ref [1]. 

3.1 Övertoner 
Problemet med övertoner kommer sällan från de produktionsanläggningar som framställer el 
såsom kärnkraftverk, kraftvärmeverk eller vindkraftverk. Problemen kommer snarare från 
utrustningen som är ansluten till nätet. Framförallt är det utrustning som innehåller olika typer 
av logik eller frekvensstyrningar med snabba flanker, ju snabbare flanker desto större 
övertonsinnehåll. Om spänningen blir ojämnt fördelad över positiv och negativ halvperiod fås 
en likspänningskomponent vilken vid för stora värden kan orsaka problem, se nedan. 
 
Övertoner är inte bara övertoner utan varje ton har sina speciella egenskaper och anledning till 
att tonen uppstår. De beskrivs som multiplar av grundtonen och i RMS-värde (se kap 3.4). 
Om grundtonen I(1) (kallas även 1:a övertonen) är 50 Hz så blir 2:a övertonen I(2) 100 Hz, 3:e 
övertonen 150 Hz, 4:e övertonen 200 Hz, 5:e övertonen 250 Hz, 7:e övertonen 350 Hz o s v. 
Amplituderna förhåller sig så att 3:e övertonen är 1/3 av grundtonens amplitud, 5:e övertonen 
är 1/5 av grundtonens amplitud osv. Jämna övertoner har ett resulterande RMS-värde som är 
noll och är därmed försumbara. 
 
Det finns också mellantoner och disharmoniska övertoner som inte är heltalsmultiplar av 
grundtonen. 
 
För att man ska kunna se övertonsinnehållet i en signal används olika analysmetoder. Vilken 
metod som bör användas regleras av standard (se kap 4). Ett av det vanligaste sätten är att 
använda DFT, Discret Fourier Transform, eller en snabbare variant FFT, Fast Fourier 
Transform. 
 
Övertoner ligger överlagrade på grundtonen vilket skapar en periodisk återkommande 
distorsion. 
 
1:a tonen är grundtonen. I Sverige har vi grundfrekvensen 50Hz ±0.5 Hz på elnätet. 
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2:a övertonen, 100Hz, är visserligen en jämn multipel och borde följaktligen vara försumbar 
men inte i vissa fall, tex. belysning, finns det risk för att ström lagras i nollan med oönskade 
följder (se kap 3.2.4 osymetri). 
 
3:e övertonen, 150Hz, kan orsaka ett speciellt problem nämligen nollströmar. Alla toner som 
är jämt delbara med 3 (3, 9, 15 osv.) i ett symmetriskt 3-fas nät har ett resulterande RMS 
värde som är noll och är därför också försumbara. Men då nätet ej är symmetrisk medverkar 
just 3:e övertonen till att en av faserna blir dominerande vilket leder till nollström. Övertoner i 
form av heltalsmultiplar av 3 kommer att summeras till en ström i nolledaren vilket leder till 
onödig uppvärmning av kablar och utrustning. Nolledaren är oftast inte dimensionerad för 
dessa nollströmmar. 
 
5:e – 21:a räknas som lägre ordning och kan orsaka värmeförluster i transformatorer, kablar 
och växelströmsmotorer som oftast är dimensionerade för endast grundtonen. 
 
23:e – 50:e räknas som högre ordning och kan orsaka störningar på elektronisk utrustning så 
som tex. styrutrustning och kommunikationsutrustning. 
 
Se Ref [1]. 
    

3.2 Uppkomsten av övertoner 
Kraftelektronik med snabba flanker alstrar övertoner, t.ex. frekvensomriktaren som kort sagt 
först likriktar strömmen för att sedan växelrikta strömmen till lämplig frekvens. Att producera 
en fin sinusvåg utan roterande delar är oerhört svårt. Därför produceras istället en fyrkantsvåg, 
som med lite fantasi kan ses som en väldigt kantig sinusvåg. Naturligtvis skiljer sig 
exempelvis medelvärde och effektivvärde åt mellan en ren sinusvåg och en fyrkantsvåg med 
samma frekvens. 
Fyrkantsvågen ”hackas”(engelska chop) upp tills summan av den blir ”sinuslik”. Hacken som 
görs har väldigt snabba flanker och ger därför upphov till övertoner som fortplantar sig i nätet. 
Fyrkantsvågen har nu en grundton på 50 Hz, men den area som blir kvar av fyrkantsvågen 
kallas harmoniska övertoner. Man kan även få disharmoniska övertoner, dessa förekommer 
exempelvis vid transienta förlopp. Disharmoniska övertoner behandlas emellertid inte i detta 
arbete. 
 
Belastningar som matas med växelström kan indelas i linjära laster och icke linjära laster. 
Linjära laster drar sinusformad ström då de matas med sinusformad spänning. Icke linjära 
laster däremot drar ström som inte är sinusformad trots att de matas med sinusformad 
spänning. 
 
Exempel på linjära laster är resistiva, kapacitiva och induktiva laster. Icke linjära laster kan 
vara likriktare, tyristorstyrningar, vissa tyngre motorlaster samt elektronik som datorer, faxar, 
monitorer osv. Även lågenergilampor samt andra typer av urladdningslampor utgör icke 
linjära laster. 
 
En icke linjär last som drar ström, genererar strömmar i elsystemet med frekvenser som 
avviker från nätfrekvensen. Förklaringen till detta är att det bara är sinusvågen som består 
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endast av en enda ren ton. Alla vågformer som avviker från sinusformen är sammansatta av 
ett stort antal olika toner. 
 
Om ytterligare (oändligt många) strömmar med samma frekvens- och amplitudintervall 
adderas till samma signal, kommer den till slut att resultera i en ren fyrkantvåg. 
 
Omvänt gäller att då man på något sätt genererar en fyrkantvåg så skapas ett oändligt antal 
toner (övertoner) med frekvenser som är heltalsmultiplar av grundtonen. Strömändringar med 
korta stig- och falltider (liknar fyrkantvågens flanker) genererar rikhaltigt med övertoner. 
Både udda och jämna övertoner uppkommer och påverkar systemet men det är de udda 
övertonerna som blir störst och blir därmed det största problemet. 
 
I en last som matas av en övertonshaltig växelström så kommer grundtonen samt var och en 
av övertonerna att orsaka effektutveckling. Om vi betecknar grundtonen med F (Fundamental) 
och respektive överton med 3,5,7 o s v så blir strömmens effektivvärde följande: 

...2
5

2
3

2 IIII FRMS ++=   
 
Se Ref [1], [2].  
 

3.2.1 Switch/strömriktare 
Strömriktaranläggningar belastar sina matande nät med övertoner. För att bibehålla kvaliteten 
hos nätspänningen är det nödvändigt att i samband med konstruktionen av 
strömriktaranläggningen noggrant beräkna vilka övertoner som kan uppstå. I vissa fall måste 
speciella åtgärder vidtas för att undertrycka övertonerna. 
 
För att beskriva den principiella funktionen för en omriktare har här valts att visa en tvåpuls 
tvåvägs likriktare, se figur 3 och Ref [11]. 

 
Figur 3. Tvåpuls tvåvägskoppling. 

Tvåpuls tvåvägskoppling känns igen som Graetzbryggan eller helvågsbryggan. Vid resestiv 
last får utspänningen och belastningsströmmen samma kurvform. Vid fullständig glättning har 
induktorn så stor induktans så att strömmen blir konstant dvs: 
 

R
U

Ii d
d ==        

Id = Utströmmens medelvärde 
Ud = Utspänningens medelvärde 
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Kopplingen kallas då för strömstyv koppling. Som det framgår av figur 4 så har nu en 
växelström omvandlats till en likström. 

 
Figur 4. Likriktad ström och spänning. 

 
Om vi nu vill likrikta alla tre faserna samtidigt i ett trefasnät kan sexpuls tvåvägskoppling 
användas, se figur 5. Den fungerar efter samma principer som tvåpuls kopplingen. 

 
Figur 5. Sexpuls tvåvägskoppling. 

För att variera utspänningens storlek används tyristorer i stället för dioder, vilket ger en styrd 
likriktare. Genom att tända tyristorerna vid olika tidpunkter i förhållande till den matande 
nätspänningen nollgenomgång, kan spänningen varieras. Det kallas att styrvinkeln α varieras, 
ju mindre styrvinkel desto högre utspänning. 

3.2.2 Frekvensomriktare 
Med variabel statorfrekvens från en frekvensomriktare ges den tekniskt bästa regleringen av 
en asynkronmotor. Verkningsgraden blir hög och vilket ger möjligheten att använda den 
robusta kortslutna asynkronmotorn. 
 
Omvandlare genererar övertoner på växelströmssidan och rippel på likströmssidan, vilket kan 
ställa till med problem. För att reducera övertonerna och rippel till en acceptabel nivå kan 
filter som innehåller spolar och kondensatorer användas. 
 
Att konstruera sinusformad spänning med variabel frekvens utifrån den matande 
nätspänningen på 50 Hz går till på följande sätt: Först likriktas nät spänningen och utgående 
från denna likspänning skapas en växelspänning. Följaktligen så består frekvensomriktaren 
av: 
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1. En likriktare 
2. Ett likspänningsmellanled vilket innehåller en mellanledsreaktor och ett 

kondensatorbatteri. 
3. En växelriktare. 

En nätstyrd växelriktare är en styrd likriktare som arbetar i s k växelriktarmode. Likriktaren 
beskrevs ovan. 
 
Den enklaste varianten av växelriktare skapar en fyrkantspänning enligt figur 6. Vi 
konstaterar direkt att detta ej är en ren sinusspänning men den innehåller en grundton, dvs. en 
spänning med den frekvens som motsvarar det önskade varvtalet, och oönskade övertoner. 
 

 
Figur 6. Fyrkantsspänning. 

 
Det är uppenbart att dessa övertoner måste bort, alternativt reduceras. Ett första steg till att 
reducera övertonsinnehållet är att gå över till vad som kallas kvasifyrkantspänning, se figur 7. 
 

 
Figur 7. Kvasikantspänning. 

Ovanstående spänning innehåller en grundton samt övertoner med multipel 
n=5,7,11,17,19,23… Vi har alltså minskat övertonsinnehållet jämfört med den tidigare 
fyrkantsspänningen. 
 
Kvasifyrkantspänning innehåller dessvärre fortfarande övertoner, nästa steg  blir då att 
manipulera spänningen genom att ta bort spänningar enligt ett förutbestämt schema, 
pulsbreddsmodulering (Pulse Width Modulation, PWM) se figur 8. Moduleringsmetoden gör 
att spänning över tidsytan per period hålls konstant oberoende av frekvensen. 
Övertonsinnehållet har nu ytterligare reducerats och minskat störningarna på det matande 
nätet samt besvärande vibrationer på motorn. 
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Figur 8. PWM. 

 
Med korrekt vald kretslösning och lämpliga filter kan nätåterverkan hållas inom föreskrivna 
gränser. 
 
Se Ref [10]. 

3.2.3 UPS 
UPS står för Uninterruptable Power Supply, d.v.s. oavbruten kraftförsörjning. Det finns olika 
typer av UPS:er. Skillnaden ligger förutom i effekt och design i den tid det tar för UPS:en att 
börja leverera el efter att strömmen har försvunnit från matningen. En ”äkta” UPS har ingen 
sådan omkopplingstid och kallas för on-line-UPS. Det finns också off-line-UPS som har en 
liten omkopplingstid.  
 

 
Figur 9. On-line UPS. 

 Figur 9 visar att UPS:en matas via två ingångar. Matningen från Nät 2 likriktas först och 
används under normaldrift som batteriladdare och filter. Efter batteriet växelriktas sedan 
matningen. Under normaldrift fungerar alltså UPS:en som ett filter som alltid levererar en 
spänningen fri från transienter och störningar. Den statiska switchen möjliggör en avbrottsfri 
omkoppling till enbart nätdrift om man exempelvis behöver byta batterier. 
Konstruktionen är följaktligen uppbyggd av både en likriktare och växelriktare där signalen 
hackas upp med snabba flanker. Detta inebär att den störningsfria utsignalen innehåller 
övertoner. 
 

3.2.4 Osymmetri 
Osymmetri mellan de tre faserna orsakar uppkomsten av nollströmmar. Obalans ger 
potentialskillnader mellan jordningspunkterna och störningar uppstår (längs- och 
tvärspänningar). 
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3.2.5 HF-don 
Det är sedan länge känt att om lysrör drivs med högfrekvent ström i stället för nätets 50Hz, 
ökar verkningsgraden med ca 10%. För att höja frekvensen till över 20 000Hz måste 
elektronik användas. Det var först i mitten av 80-talet som komponentpriser och kvalité 
utvecklades så pass att tekniken kunnat bli kommersiellt tillämpbar. 
 
Undersökningar visar att personer som arbetar i en miljö med HF belysning, mår bättre, 
känner sig mindre trötta och presterar mer. Fördelarna med HF don är snabb blinkfri start, 
flimmerfritt ljus, låga magnetiska fält, alltid optimala värden och rätt ljusflöde, uppemot 50% 
längre livslängd, sparar minst 20% energi, låg andel oönskad värme, ingen stroboskopeffekt 
och låg andel övertoner. 
 
Nackdelarna däremot är färre, man tycks inte vara helt överens om att filtreringen av 
övertoner är tillräcklig och vad händer om donet matas med övertoner? Det får väl framtiden 
utvisa. 
 

 
Figur 10. Schematisk bild av ett HF don. 

 
Ett HF-don är uppbyggt av ett nätfilter, likriktare, högfrekvensgenerator och 
lampkontrollkrets, se figur 10. 
Nätfiltrets kondensatorer (Cy) har till uppgift att reducera radiostörningar från donet mot 
nätet. Likriktaren likriktar genom en tvåpuls- tvåvägsbrygga. Högfrekvensgeneratorn hackar 
upp likspänningen (med snabba flanker) till högfrekvent ström som anpassas till röret via små 
transformatorer. Lampkontrollkretsen bevakar att röret får sin förvärmning och kontrollerar 
att det fungerar. När det är förbrukat ser denna del till att röret släcks och inga irriterande 
försöks att tända görs, se Ref [3]. 

3.3 Mätteknik 
Det gäller att kunna lokalisera övertonerna på elnätet om man vill förbättra kvaliteten på 
spänningen. Att mäta rätt är därför viktigt. Mätteknik har blivit en central del vid analys av 
övertoner på nätet. Mätinstrument C.A8334 som användes följer gällande standard för 
mätinstrument och frekvensanalys, dessutom används den senaste mättekniken. Vi börjar med 
att reda ut några mättekniska begrepp. 

3.3.1 RMS 
RMS betyder Root Mean Square, eller på svenska effektivvärde. Effektivvärdet är ett mått på 
signalens effektinnehåll. Effektivvärdet av en växelspänning definieras som det 
likspänningsvärde som ger samma genomsnittliga effektutveckling i t ex en resistor som 
växelspänningen. 
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Totala RMS-värdet på övertoner definieras enligt följande: 
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Där (n) är n:te övertonen relativt grundtonen. Samma formel gäller för att beräkna ström (U 
byts ut mot I), se Ref [2], [6]. 

3.3.2 Klirrfaktorn 
Klirrfaktor förkortas KF eller K-faktor och är en svensk enhet för att ange mängden 
övertoner i strömstyrkan. Höga övertonsvärden påverkar KF mer än låga övertonsvärden. 
Enligt Chauvin Arnoux, se Ref [6], så definieras K-faktorn enligt 
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I denna rapport kommer inte K-faktorn att användas för att instrumentet använder THD i 
stället. 

3.3.3 THD 
THD betyder Total Harmonic Distorsion och visar förhållandet av r.m.s. -värdet på summan 
av alla övertonskomponenter för ström eller spänning. Enligt standard, se Ref [8], definieras 
THD enligt följande: 

∑
=







=

H

n G
GnTHD

2

2

1
 

Symbolen G ska bytas ut mot antingen ström eller spänning. Symbolen H betyder vilken grad 
som man önskar mäta upp till. (Enl. SS421 18 11 normer för industrianläggning ska max 
spänning vara 4% av märkspänning för enskild ton och 5% THD). 
 

3.3.4 DFT/FFT 
DFT, Discret Fourier Transform, är en algoritm som transformerar den insamplade signalen 
från tidsdomänen (spänning över tid) till frekvensdomänen. En Fouriertransformation är en 
matematisk beräkning som utförs i instrumentets programmvara och visar signalens 
frekvensinnehåll. En ideal sinusspänning består som bekant endast av en frekvenskomponent 
och kommer då att efter fouriertransform representeras med endast en stapel efter 
frekvensaxeln, se Ref [2], [12]. 

∑
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   där k=0, 1, 2…N-1 

  
FFT, Fast Fourier Transform, är en DFT fast snabbare. En direktimplementerad DFT är ett 
långsamt sätt att beräkna spektrum på en samplad signal och är en helt omöjlig metod när man 
vill behandla signalen i realtid. En FFT bygger på en intervallhantering där beräkningarna 
reduceras till ett antal 2-punkters-DFT vilket minskar beräkningstiden med 99% eller mer. För 
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att denna beräkning skall fungera måste antalet sampel vara en heltalspotens av 2 och 

samplingsteoremet beaktas (samplad frekvens
2

sω
ω <  annars uppstår vikningsdistortion, sω = 

samplingsfrekvens), se Ref [2], [12]. 
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Det instrument som används beräknar FFT med 1024 sampel på 4 cykler utan fönster och 
hänvisar till standard CEI 1000-4-7 (fransk standard). 

3.3.5 Reaktiv effekt 
Det är viktigt att göra effektmätning i kraftnät. Man eftersträvar att hålla effektfaktorn cosφ så 
nära värdet 1 som möjligt, med andra ord fasvinkeln mellan ström och spänning så nära noll 
som möjligt för att hålla den skenbara effekten nere. Distrubitionsnätet behöver då inte 
dimensioneras för högre strömmar än vad som aktivt förbrukas av användarna. 
 
Man måste mäta effektinnehållet i övertonerna och få fram den riktiga effektfaktorn. En 
sönderhackad ström som består av övertoner har inte en effektfaktor PF som är lika med cos 
φ, utan effektfaktorn minskar. Detta betyder att den skenbara effekten måste ökas för att 
bibehålla samma aktiva effekt. 
 
Produkten av effektivvärdena på ström och spänning genom en icke rent resistiv last i en 
växelströmskrets benämns skenbar effekt. Om man betraktar den skenbara effekten komplext 
kan man dela upp den i en reell del som benämns aktiv effekt och en imaginär del som 
benämns reaktiv effekt. Vinkeln mellan vektorerna är effektfaktorn, se figur 11. 

 
Figur 11. Effekttriangel. 

 
Den aktiva effekten (P) är den effekt som kan omvandlas till nyttigt arbete eller värme. Den 
reaktiva effekten (Q) utför inget arbete och utvecklar ingen värme. Des uppgift är att ladda 
upp kondensatorer och skapa magnetfält i spolar. Den skenbara effekten (S) bestämmer för en 
given driftspänning den maximala strömmen i en anläggning. Säkringar i systemet måste 
dimensioneras efter den skenbara effekten och inte efter den lägre aktiva effekten, se Ref [2]. 

3.3.6 Standard 
Vid analys av mätvärden bör dessa jämföras mot en standard. Det svåra är att veta vilken 
standard som handlar om den här typen av mätningar, vilken som är den senaste och så tillslut 
hur man ska tolka den! 
De frågor som jag ville ha svar på var vilka gränsvärden för THD som gäller i detta fall och 
vart gränsen går till ofarliga övertoner dvs. toner med för låg strömstyrka? 
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Efter en hel del undersökningar kom jag fram till att SS-EN 61000-3-2 och SS-EN 61000-4-7 
kunde vara passande för mätningar i detta nät. Dessa två standarder köptes härav in till detta 
projekt, se Ref [7], [8]. 
 

3.3.7 SS-EN 61000-3-2 
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)- 
Del 3-2: Gränsvärden- 
Gränsvärden för övertoner förorsakade av apparater med matningsström högst 16A per 
fas 
 
Som svensk standard gäller europastandarden EN 61000-3-2:2000. Det är inte helt klart hur 
denna standard bör tolkas men troligt är att man först bör klassificera den utrustning man vill 
mäta på i en A- B- C- eller D-klass (sid 5 eller sid 10) och sedan läsa av den maximalt tillåtna 
strömmen per ordningsnummer i olika tabeller (sid 15). 
 
Klassificeringen för FHP:s del ger att en balanserad 3-fas utrustning är av klass A, belysning 
klass C och PC klass D. Tabellerna 1 tom 3 nedan visar gränser för A-, C- och D-klass 
 

Tabell 1. Gränser för klass A utrustning. 
Övertonsordning 

n 
Maximal tillåten ström 

A 
3 2.30 
5 1.14 
7 0.77 
9 0.40 

11 0.33 
13 0.21 

15<n<39 0.15*8/n 
 

Tabell 2. Gränser för klass C utrustning. 
Övertonsordning 

n 
Maximal tillåten ström i procent av huvudtonen % 

2 2 
3 30*λ 
5 10 
7 7 
9 5 

11<n<39 3 
(λ är kretsens effektfaktor) 
 

Tabell 3. Gränser för klass D utrustning. 
Övertonsordning 

n 
Maximal tillåten ström per watt 

mA/W 
Maximalt tillåten ström 

A 
3 3.4 2.30 
5 1.9 1.14 
7 1.0 0.77 
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9 0.5 0.40 
11 0.35 0.33 

13<n<39 3.85/n Se tabell 1 
 
Strömövertoner mindre än 0.6% av inströmmen eller under 5mA är försumbara. 

3.3.8 SS-EN 61000-4-7 
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)- 
Del 4-7: Mät- och provningsmetoder- 
Vägledning vid övertonsmätning på elnät och på nätansluten utrustning 
 
Som svensk standard gäller europastandarden EN 61000-4-7:2002. I denna skrift står det 
beskrivet vad det instrument som skall användas ska klara av tex. att räkna DFT eller FFT, ha 
högohmig ingång och ha lågpassfilter, sampla med dubbla maxfrekvensen och hur man bör 
koppla in instrument och last för att mäta på bästa fall. Här följer en kortfattad beskrivning av 
innehållet. 
 
Kapitel 1 är ett inledande kapitel om att standarden omfattar frekvenskomponenter upp till 9 
kHz. 
Kapitel 2 refererar till IEC standard ICE 60050-161, ICE 61000-3-2 och IEC 61967-1. 
Kapitel 3 innehåller definitioner av symboler och index tex Fourierserie (f(t)), 
övertonsfrekvens (Fn), övertonsordning (n), övertonskomponenter (Gn), total harmonisk 
distortion. 
Kapitel 4 beskriver generella koncept och gemensamma krav på alla typer av instrument, 
karakteristik på signal, klassning av instrument, typ av gränser (upp till 9kHz), generella 
strukturer på instrument, ska använda algoritm DFT eller FFT, vad som bör visas i utsignalen. 
Kapitel 5 övertonsdimensionering: vad ingången bör klara av, tabeller på max felvisning och 
mer hur resultatet ska presenteras. 
Annex A-C ger läsvärd information med olika exempel på grupperingar av övertonerna. 

3.3.9 Filter 
För att eliminera övertoner kan filter användas. Det finns i princip två olika sorters filter, 
aktiva och passiva, se Ref [14]. 
 

3.3.10 Passivt filter 
Inom kraftförsörjningen använder man sig i huvudsak av två varianter: 
 

• Bandpassfilter som består av en kondensator kopplad i serie med en resistor och 
spole som ger en mycket bra filtrering vid en specifik frekvens. 

• Högpassfilter som dessutom har ett dämpmotstånd som effektivt dämpar höga 
frekvenser och ger en större bandbredd. 

 
Ett exempel på ett passivt filter är det s.k. LC-filtret. Det påminner om de RC-kretsar som ofta 
förekommer i analog filterkonstruktion. Det som skiljer typerna åt är L och R, dvs. resistorn 
är utbytt mot en induktor. Principen för filtret är att släppa igenom grundtonen och dämpa de 
andra frekvenskomponenterna, se figur 12. 
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Figur 12. Ett LC-filter. 

Nedan följer ett räkneexempel för ett LC-Filter, nU är spänningsamplituderna för olika 
övertoner. 
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Det syns tydligt att amplituderna från övertonerna har undertryckts av filtret. 
 

3.3.11 Aktivt filter 
Principen för aktiva filter är att generera övertoner av samma frekvens och amplitud som den 
som finns i nätet. Därefter injicerar man dem i motfas. På så sätt kommer övertonshalten helt 
att dämpas i en given mätpunkt. 
Ett aktivt filter kan bestå av en digital kontrollenhet som mäter övertonsinnehållet på nätet 
och styr IGBT transistorerna som genererar övertoner i motfas till nätet. Filtret har även 
kapaciteten att själv kunna generera reaktiv ström om det finns överkapacitet i nätet. Eftersom 
filtret är programmerbart går det att prioritera vilka frekvenser som skall filtreras och till 
vilken nivå det ska undertrycka övertonerna ifråga. 
 

3.4 Sammanfattning litteraturstudie 
 
En linjär last drar sinusformad ström om den matas med sinusformad spänning. 
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En icke linjär last drar en icke sinusformad ström även om den matas med en sinusformad 
spänning och då bildas övertoner på strömmen. 
 
En icke sinusformad ström är sammansatt av sinusformade komponenter bestående av 
grundtonen = 1:a överton (50 Hz) samt heltalsmultiplar av denna, t ex 3:e överton (150 Hz), 
5:e överton (250 Hz), 7:e överton (350 Hz), osv... 
 
Kvasikant kallas formen på den signal som bildas då likström växelriktas till lämplig 
frekvens. En kvasikantformad signal innehåller samma effektivvärde som en ren sinussignal 
skulle ha gjort men byggs även upp av övertoner. 
 
Övertoner mäts i enheten THD. 
 
För att eliminera övertoner kan filter användas. 

4 Mätningar 
Först utfördes inledande mätningar, mätning 1, som gjordes med ett från ITN (Institutionen 
för teknik och naturvetenskap) lånat instrument Fluke 43. Tyvärr mäter instrumentet en fas i 
taget och med ganska enkelt gränssnitt. Dessutom gick det inte att komma åt med dess 
strömtänger vid flera viktiga mätpunkter. Denna mätning gav ingen helhetsbild och inte nog 
med underlag för någon slutsats. 
 
Mätning 2 utfördes med det kraftfulla instrumentet C.A8334 som dessutom kunde välja 
mellan tångampermeter 200A MN probe eller AmpFLEX som är ett par gummiringar med 
diameter cirka 150mm. Detta gav ett mycket bättre underlag och mätningarna kunde bearbetas 
i en dator på ett helt annat sätt, se bilaga 4. För den som vill veta mer om detta instrument 
hänvisas till www.chauvin-arnoux.com. 

4.1 Mätning 1 
Första steget i mätning 1 var att pejla in var i anläggningen övertonerna befann sig. Detta 
gjordes genom att utgå från de fyra transformatorerna T5, T6, T7, T8 och övertonsmäta 
utgående fack med hjälp av Fluke 43 Power Quality Analyzer och strömtång, se figur 13-14. 
 

 
Figur 13. Enlinjeschema T5-T8. 
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Det gick tämligen snabbt att se att T8 inte hade några problem medan T7 Underställverk hade 
desto större problem. Sex stycken centraler valdes då ut för en noggrannare granskning. De 
utvalda centralerna och deras undercentraler lokaliserades i fabriken och fördes in i en 
orienteringsritning. Även kopior av gruppförteckningarna samlades in för att dokumenteras. 
 
Desto värre blev det med mätningar i T5 och T6 där MCC05 och MCC04 är uppbyggda på ett 
annorlunda sätt. Här finns inga gruppcentraler utan alla pumpar, motorer och 
frekvensomriktare matas direkt från ställverket. Av det som gick att mäta kunde konstateras 
att MCC04 hade tämligen högt övertonsinnehåll vid vissa pumpar och i UPS:en men relativt 
låga strömmar. MCC05 hade endast övertoner från UPS:en. 
 
Tyvärr kunde T7, som var mest intressant, inte mätas med strömtång i de utgående facken 
utan vi var tvungna att vänta på det nya instrumentet. 
 

 
Figur 14. Mätning på AE L1 med Fluke 43. 

4.2 Resultat av mätning 1 
Resultatet av de inledande mätningarna inriktades nästan bara på att mäta övertoner på 
strömmen och kan kortfattat beskrivas enligt följande: 
 
Ställverk MCC04 har höga värden på några pumpar, tex. SA.3 G9 saltpump med en 
strömförbrukning på 19.5A och en THD på 55.3% med höga värden på 5:e och 7:e övertonen. 
Även UPS:en uppvisar en THD på runt 55% med främst 5:e och 7:e övertonen men strömmen 
ligger bara runt 7A. 
 
MCC05 ser bra ut förutom UPS:en ger övertoner. 
 
Underställverk MCC07 visade rena strömmar utan övertoner, förutom jordningen som har 
hög THD men låga strömmar. 
 
Ställverk T8 har mycket fina värden där 3:e, 5:e och 7:e övertonen endast visar sig lite 
blygsamt. 
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I underställverk MCC01 kan noteras att central  DF förbrukade 9.64A med 43.8% THD där 
3:e tonen var utmärkande och DC har en snedbelastning med 11.5A i nollan och THD 67,4%. 
 
T7-underställverk är det värsta stället när det gäller strömmens THD. Vad det beträffar 
spänningens THD så är den 1.8% och det är klart under gällande gränser. De centraler som 
inte hade onormalt höga strömövertoner är AN och AF. Central B ligger tämligen lågt i 
strömförbrukningen och med snedlast, se bilaga 1. Enlinjeschema. 
 

4.3 Mätning 2 
Mätning 2 gjordes med instrumentet CA8334 som gav en hel del andra möjligheter att mäta 
och presentera mätresultat. 
 
Om instrumentet sätts i övertonsmätning och i expert mode så kan övertonernas riktning 
indikeras, dvs. om de induceras i positiv eller negativ riktning och dessutom hur mycket som 
adderas i nollan. Detta är mycket användbart om man vill dektera uppvärmning i nollan eller i 
roterande motorer. 
 
Detta instrument har även möjligheten att redovisa loggade värden i en 3D representation av 
övertonerna i ett VAharm-tid diagram. Tyvärr är det svårt att se variationerna i 3D-bilden på 
grund av färgerna och kontrasterna men det är möjligt att det senare går att hitta ett sätt att 
förändra inställningarna så att det går att se bättre. Därför har jag ännu inte börjat att använda 
denna funktion. 
 
Eftersom det tog hela 4,5 minuter att överföra en enda sparad mätning från instrumentet till 
datorn bestämdes att det för varje mätpunkt skulle sparas tre bilder. Dessa var 
övertonsmätning i stapeldiagram, expert mode och strömmens RMS kurva. Dessutom 
antecknades alla fasernas THD värde i en tabell, se bilaga 3. Trots denna besparing tog det 55 
minuter att tömma instrumentet på 12 mätningar, se figurer 15-17. 
 

 
Figur 15. Övertonsmätning i stapeldiagram. Central AE. 
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Figur 16. Expertmode, ström. Central AE. 

 

 
Figur 17. Strömmens effektivvärde. Central AE. 

 
Det uppstod också problem med varierande mätresultat eftersom pumpar och värmeelement 
slår till och från lite då och då. I det läget var det bättre att logga under en längre period och få 
ut medelvärde, men då kan man inte titta på övertonerna i ett stapeldiagram utan endast i 
Athd-tid-diagram. Vid de loggningar jag gjorde kunde noteras att övertonerna varierade 
ganska mycket under en längre period, se figur 18. 
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Figur 18. Loggning på BD i Athd, Arms och VAthd-3D. 

 
Ett annat problem var att det inte gick att mäta överallt på grund av svårigheter att koppla in 
instrumentet. Detta resulterar bla. i att jag inte har några mätningar ovanför transformatorerna 
och inte heller mellan ställverk och underställverk. 
 

4.4 Resultat av mätning 2 
Ställverk T7 har höga THD värden på strömmen men inte på spänningen, som håller sig runt 
2%. Den enda centralen som inte har höga värden är T. Det går inte att mäta på T7-
underställverk, distrubitionsställverk D (MCC01) och BU från T7. BC som är en IR-värme  
till maskin Wettex 4 loggades och en övertonsmätning lyckades passa in när torken var aktiv. 
Stora mängder övertoner kunde avläsas, se bilaga 4. 
 
Underställverk T7 mättes igenom igen men inga större skillnader från mätning 1, förutom att 
central B inte var belastad och följaktligen inte gav några mätvärden. AK loggades under en 
helg och start av vissa maskiner kunde avläsas. AE.20 undersöktes noggrant. Central BU:4 
där huvuddelen av anläggningens datorer finns mättes och 3:e, 5:e, 7:e och 9:e är tydliga men 
inte så farligt stora däremot råder sned belastning och stor andel toner i nollan, se bilaga 4. 
 
För att skydda motorer och system från för höga strömmar används ett motorskydd som bryter 
kretsen i händelse av oväntade spikar. Ett av de motorskydd som krånglar i den här fabriken 
är av fabrikatet Moeller PKZ 2. 
Central T, där problem med ett motorskydd var av intresse, undersöktes noggrant . 
Motorskyddet loggades under ett dygn men inga slutsatser kan dras på så här kort tid och efter 
endast en loggning. 
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5 Analys 
Icke linjära belastning skapar strömövertoner vilket kan ge distorsion av spänningen i 
svagare nät. Genom att mäta strömövertoner i ett distributionssystem kan man fastställa 
övertonernas källa. Ju närmre källan man kommer desto allvarligare blir strömstyrkans THD. 

5.1 Gränsvärden 
När det gällde att bestämma vilka gränser för övertoner som i dag gäller så tog det väldigt 
mycket tid att leta efter lämpliga standarder, men till slut enades vi om att för övertoner med 
en grundton på mindre än 16A så gäller standard SS-EN 61000-3-2, för vilken tabeller finns 
redovisade under rubrik 3.3.7 och gäller för emission från enskilda apparater (SS-EN 61000-
4-7 gäller för hur man mäter denna emission från enskilda apparater). 
 
För fundamentala strömmar över 16A så gäller standard SS 421 18 11, normer för 
industrianläggningar, men eftersom jag själv inte sett denna standard så bär det emot att stödja 
sig alltför mycket på den. Därför beställdes i sista minuten av detta projekt en SS-EN 61000-
2-4 från 29 januari 2003, kompabilitetsnivåer för ledningsburna störningar i industri. I denna 
standard finns det gränser endast för spänningen. 
 
I ett telefonsamtal med en handläggare på Semco så rekommenderade han SS-61000-3-4 som 
är en teknisk specifikation från 1998 som handlar om ”Gränsvärden för övertoner förorsakade 
av apparater med matningsström mer än 16A per fas”. Men eftersom detta inte är en standard 
utan en rekommendation så tycker Semco att det inte finns några egentliga gränsvärden för en 
industris egna nät utan att man får då skylla sig själv om man har övertoner, bara man följer 
EMC direktivet som finns som lagtext och lyder att du inte ska störa andra. 
 
Slutligen ringde jag till en person på Sydkraft som sitter med i en IEC kommitté vilket är det 
internationella råd som har utarbetat SS-EN 6100-3-2. 
 
Enligt honom bör man använda EN 61000-2-4 från Januari 2003 som handlar om 
kompabilitetsnivåer för ledningsbundna störningar i industri. I denna Europastandard så delas 
störningarna upp på olika miljöer. Klass 1 som är den renaste miljön för styrutrustning och 
liknande samt klass 2 och 3 som är den mest okänsliga miljön som fabrikslokal och dyl. Dessa 
gränsvärden är endast för spänning och är för klass 1 5%, klass 2 8% och klass 3 10%. 
Dessutom fanns det även tabeller för obalans. Skillnaden mellan positiv och negativ obalans 
bör ej överstiga 2-3%. 
 
Men på frågan om elkvalité och övertoner fick jag svaret att övertoner sällan ställer till 
problem i driften av en fabrik. Skulle så vara fallet så ville han gärna höra av oss igen för då 
skulle det vara aktuellt att ta fram en ny standard. 
 
Vidare lämnades det rekommendationer att när det gäller elkvaliteten så bör man börja i andra 
ändan och titta på de delar i processen som krånglar. Först logga spänningen och därefter leta 
efter spänningsvariationer och spikar eller transienter på grund av att en annan motor startar. 
Sedan undersöka vad den krånglande apparaten är känslig för, tex. motorskydd är känsliga för 
övertoner och spänningsspikar. 
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Sydkraft garanterar att de levererar en bra ström enligt EN 51 160 ”Allmän distrubition, 
gränser”. Men om någon klagar på leveranserna så går Sydkraft ut och kontrollerar alla 
grannar enligt SS 61000-2-2 ”Nivåer för ledningsburna störningar för elnät lågspänning”. 
Skulle det då vara någon som inte håller sig innanför gränserna tvingas denna abonent att rätta 
till det. 
 
Om man har ett starkt nät så påverkar inte strömmens övertoner spänningen, och då spelar 
dessa ej någon roll. Därför kan nätägaren själv bestämma sina egna gränsvärden på strömmen 
efter hur starkt nät man har, bara det inte påverkar spänningen att gå över standardens 
gränsvärden och att inte stör andras nät genom den gemensamma nätleverantören. 
 
Enligt mannen i IEC kommittén kommer det snart att komma ut en ny standard som nu heter 
ISC 61000-4-30 och handlar om EMC testning av elkvalitet och mätmetoder. 
 
Efter ett telefonsamtal till FHP´s nätleverantör, Sydkraft i Norrköping, för att ta reda på vad 
som gäller för det distributionsnät som FHP tillhör, gavs svaret att nätleverantören inte har 
egna gränsvärden för övertoner, men att det finns med i de allmänna avtalsvillkoren att 
kunden skall följa gällande normer, föreskrifter och god teknisk praxis. 

5.1.1 God teknisk praxis 
#2.1 
Vi som nätägare skall följa gällande normer vilket Nätägaren skall eftersträva att hålla 
variationerna i spänning samt andelen övertoner inom gränser, som överensstämmer med god 
teknisk praxis, se tabell 4. 
  
#3.18  
Kunden skall se till att andelen övertoner eller annan påverkan från hans anläggning på andra 
kunders eller nätägarens anläggningar inte strider mot god teknisk praxis eller orsakar 
olägenhet för nätägarens övriga kunder. 
 

Tabell 4. God teknisk praxis. 

Udda övertoner  Udda övertoner  Jämna övertoner  
Ej multipel av tre  Multipel av tre     

N Un/U %  N Un/U %  N Un/U %  
 U kV   U kV  U kV  

 1-36 40-145  1-36 40-145 1-36 40-145
5 3,6 1,2 3 3 1,2 2 1,2 0,9 
7 3 1,2 9 0,9 0,6 4 0,6 0,6 
11 2,1 0,9 15 0,18 0,18 6 0,3 0,3 
13 1,8 0,9 21 0,12 0,12 8 0,3 0,24 
17 1,2 0,6 >21 0,12 0,12 10 0,3 0,24 
19 0,9 0,6 12 0,12 0,12 
23 0,9 0,42 >12 0,12 0,12 
25 0,9 0,42  

N står för vilken multipel av grundtonen och THD-värdens maxgräns i % av grundtonen presenteras uppdelat på 
en tabell för nät inom 1-36kV och en tabell för 40-145kV området. 
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5.1.2 Mätningar på lysrör 
Vid mätning av belysning ska enligt Flukes manual  THD<20% för att vara acceptabel, annars 
bör lamporna bytas ut mot en bättre kvalité, som ger mindre med övertoner, eller installera 
övertonsfilter (nollfilter). 
 
Cosϕ Induktiv belastning tex lysrör, orsakar en fasförskjutning mellan spänning och 
strömstyrkan. Detta påverkar den verkliga strömförbrukningen. 
 
Ett lågt Cosϕ betyder att det måste vidtas korrigerande åtgärder, tex installera kondensatorer, 
för att korrigera fasförskjutningen. Man bör observera att om effektfaktorn PF och Cosϕ visar 
stor skillnad vid mätning tyder det på att det finns övertoner. Innan kondensatorer installeras 
bör emellertid en kontroll med en övertonsmätning ske, se Ref [5]. 
 

5.1.3 Mätningar på motorer 
En effektfaktor hos en 3-fasmotor som är minde än 1 leder till reaktiva strömmar. Detta 
kräver grövre kraftledningar och större transformator. Detta ger även större energiförluster i 
distributionsledningarna. Om matningsspänningen deformeras av övertoner kan dessutom 
motorn utsättas för överhettning. 
 
Övertonerna skapar motsatt roterande magnetiskt fält inom motorn. Detta orsakar 
upphettning. 
5:e 11:e 17:e osv övertonen försöker köra motorn långsammare än grundtonen och 7:e 13:e 
19:e osv försöker köra motorn snabbare än grundtonen. 
 
För induktionsmotorn gäller enligt Flukes manual THD<5%, se Ref [5].  
 

5.2 Stickprov i anläggningen 
På grund av tidsbrist gjordes den sista veckan ett stickprov på AE.20.Gr9 
Tryckluftkompressor, Atlas Copco GA50. 
 
Efter samtal med först Atlas Copco Compressor AB och sedan Siemens tekniska support tfn. 
0200-282800 och sedermera  uppringd av tekniker, visade det sig att denna kompressor även 
innehöll en frekvensomriktare. 
 
Omriktaren tillhör familjen Siemens masterdrive och är inköpt 1998. Enligt teknikern 
levereras dessa omriktare inte med filter utan att det finns mätdrosslar som standard tillbehör 
att köpa. En mätdrossel är en spole som dämpar amplituden på strömmen på grund av 
”trögheten”. 
 
Det nät omriktaren ska verka i avgör vilken mätdrossel som passar. Om det är ett ostabilt 
(icke styvt) nät så genereras det mycket mer övertoner än om nätet är styvt. Likriktardelen tar 
då osymmetriskt från det matande nätet och detta resulterar i övertoner ”bakåt” där främst 5:e, 
7:e och 9:e strömtonen kan bli hög. 
 
Detta är en 6-puls likriktare så det går även att koppla en 12-puls 130° fasförskjutet för att 
minska andelen övertoner. Det som hände då är att ripplet på den likriktade spänningen 
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minskas. Ripplet får genom fasförskjutningen högre frekvens och mindre amplitud så att det 
blir lättare att glätta. 
 
Hade jag vetat serienumret så kunde jag ha fått reda på exakt vilken modell på 
frekvensomriktaren som detta är men tyvärr så sitter den bakom kontrollpanelen, som inte går 
att öppna under drift, så det får bli en senare fråga. 
 
Värme-element i torkpartier antas vara av den typ som torkar med ”torklampor” och fungerar 
av samma princip som en dimmer, dvs. tyristorer i en likriktare vinkelstyrs och klipper bort 
delar av arean under den matande sinusvågen så att önskat effektivvärde erhålles. 
 
I alla de fall där stora halter av övertoner har spårats har nästan alltid spåret slutat i en central 
där antingen en pump, kompressor eller värmeelement finnes. 
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6 SLUTSATSER 
 
Efter ett antal loggningar kan antas att nätet under transformator T7 är ostabilt. Därför 
genererar frekvensomriktaren mycket övertoner i den delen av nätet. 
Tidigare togs förmodligen ingen hänsyn till strömmens övertoner vid inköp av nya 
kompressorer, pumpar och maskiner med inbyggda frekvensomriktare, därför antas att det 
finns flera inbyggda frekvensomriktare utan filter över detta nät som dessutom samverkar i 
genererandet av övertoner. 
 
Likriktaren till värmeelementen saknar filter för strömmens övertoner. 
 

6.1 Åtgärdsförslag 
1. Bestäm vilka gränser som skall gälla för denna industris egna nät. 
 
Jag rekommenderar att gränsen för spänningens övertoner bör vara den samma som de krav 
nätleverantören har på sina kunder, se tabell under kap 5.1.1, och för den totala THD:n 5% 
enligt SS-EN 61000-2-4 tabell 5. 
 
När det gäller övertoner på strömmarna finns det inga krav eller standarder för industrins egna 
nät ännu, men eftersom detta är ett tämligen instabilt nät så rekommenderar jag med tanke på 
SS-EN 61000-3-2 som gäller för emission från elektriska apparater med matningsströmmar på 
högst 16A per fas, att max 30% THD för strömmen på 400V sidan bör ge en bra marginal för 
att spänningens THD inte ska bli påverkad. 
 
Denna rekommendation ges utifrån en sammanvägning av allt det material som jag har gått 
igenom. 
 
2. Om så är fallet att mina rekommendationer för strömmen antas så bör de 

frekvensomriktare som inte har någon filtrering kompletteras med standardtillbehör i form 
av drosslar och filter så att främst 5:e och 7:e strömövertonen dämpas. 

 
3. I de fall där osymmetri och nollströmmar förekommer bör åtgärd göras. Osymmetri 

åtgärdas genom att flytta om i gruppcentraler.  Nollström åtgärdas genom att filtrera 3:e 
och 9:e strömövertonen. 

 
4. Det vore bra om anläggningen långsiktigt kunde separera olika typer av belastning och 

renodla ställverksgrupper för att ha belysning, frekvensomriktare och känslig 
styrelektronik åtskilda, enligt SS-EN 61000-2-4 ”Ledningsburna störningar i 
industrimiljö”, sida 47. 

6.2 Övrigt 
När det gäller att reda ut de elektriska fel anläggningen lider av så började jag i fel ända, jag 
borde ha loggat händelserna runt den utrustningen som krånglade och sedan undersökt vilka 
av de loggade händelserna som utrustningen inte klarar av. Detta får ligga i nästa etapp utöver 
detta examensarbete. 
 



 
 

 
Utfärdare: 
Pär Söderström, ITN
 

 
Dokument: 
Examensarbete 

 
Datum: 
2003-11-13 

 
 

 
  
 
 

     
29 

7 Litteraturförteckning 
 
[1] Thorborg, Kjeld (1993), Power electronics – in theory and practice, Lund: 
Studentlitteratur. ISBN 91-44-38091-7 
 
[2] Carlsson, Per (1997), Modern elektronisk mätteknik, Eskilstuna 2000:  
Liber AB. ISBN 91-47-01098-3 
 
[3] Produktinformation Fagerhult, HF-information. 
 
[4] Produktinformation Moeller-industri Automation, Motorskydd. 
 
[5] Manual Fluke 43. 
 
[6] Manual Qvalistar CA8334. Three Phase Power Quality Analysers. Chauvin Arnoux. 
 
[7] Svensk standard SS-EN 61000-3-2. 
 
[8] Svensk standard SS-EN 61000-4-7. 
 
[9] Svensk standard SS-EN 61000-2-4. 
 
[10] Nilsson, Guy (1998), kompendium frekvensomriktare. 
 
[11] Nilsson, Guy (1998), kompendium likriktare. 
  
[12] Merkel, Magnus (1999), Tekniska rapporter och examensarbeten. Linköpings universitet. 
 
[13] Lynn, Paul (1989), Introductory digital signal processing, Chichester 2000: John Wiley 
& sons Ltd. ISBN 0471 97631 8 
 
[14] ABB kraft, Nya lösningar för bätter elkvalitet (Broschyr från kursen TNDE 65). 



 
 

 
Utfärdare: 
Pär Söderström, ITN
 

 
Dokument: 
Examensarbete 

 
Datum: 
2003-11-13 

 
 

 
  
 
 

     
31 

8 BILAGOR  
Bilaga 1. Enlinjeschema.  
Bilaga 2. Processbild. 
Bilaga 3. Tabell över THD mätningar. 
Bilaga 4. Mätprotokoll. 
 



 
 

 

Bilaga 1. Enlinjescema. 

 



 
 

 



 
 

 

Bilaga 2. Processbild. 

 



 
 

 



 
 

 

Bilaga 3. Tabell över mätningarna. 
 
 
 

Tabell över de tre fasernas övertonsinnehåll i THD
Central L1 L2 L3 Spänning

T 3.0 2.8 3.4 2.0
BJ 63.6 65.7 66.8 2.0
BF 20,3 11,3 11,6 2.0
BD 19,4 22,2 32 2.0
BP 26 21,8 16,6 2.0
BC 102,5 97,8 98,4 2.0

AK 111,6 108,8 112 1,8
E 42,1 9 4,5 1,8

AM 50,9 48,8 57,4 1,8
B Ingen ström Ingen ström Ingen ström

AE 49,5 75,1 73,8 1,8
AE20 19,2 7,6 51 2,2

AF 2,5 3,7 3,2 1,8
AA 4,5 27,7 25,2 1,8

AD5 25,5 5,5 6,8 1,8

AE:Gr9 76,9 79,3 80,2 2,4
AM:Gr16 11,4 12,2 12,4 2,4

BU.4 42,5 21,8 30,7 2,3
T1 5,4 3,9 4,2 1,9

T1:12 5,4 5,3 5,2 2,1



 
 

 



 
 

 

Bilaga 4. Mätprotokoll. 
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