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Sammanfattning 
Elkvalite är ett samlingsnamn för störningsfri energileverans. I takt med att 
teknikutvecklingen producerar mer komplexa apparater anslutna till elnätet så ökar kraven på 
störningsfri elleverans. Syftet med rapporten var att sätta sig in i begreppet elkvalite för att 
sedan undersöka elkvaliten på utvalda platser vid E.ONs kraftvärmeverk på Händelö. 
Examensarbetet är utfört hos företaget ES ElektroSandberg som har bemanning på Händelö. 
Utifrån analysen var det meningen att resultat skulle redovisas samt att eventuella 
åtgärdsförslag ges.  
 
De senaste 10-15 åren har det fokuserats mycket på övertoner och dess inverkan på elnätet när 
man talar om elkvalite. Det är då lätt att dra slutsatsen att övertoner skulle vara ett stort 
problem i våra elnät men så är inte fallet. Visserligen kan ett nät som uppvisar större mängder 
vara ett problem men det största problemen i elnäten är de spänningsvariationer som erhålls. 
Därför har det i rapporten inte bara fokuserats på övertoner utan på fler störningsmoment som 
behandlar elkvalite.  
 
Mätningar har utförts med en inlånad nätanalysator C.A 8334, från företaget CA Mätsystem 
AB. Mätningarna har skett under ett dygn där data sedan överförts till en dator för att sedan 
kunna analyseras.  
 
Rapporten inleder med övergripande teori för att ge en så bra plattform som möjligt för 
analysen och slutsatsen. Efter teorin presenteras företagen. Detta följs av en redovisning av de 
resultat som nätanalysatorn erhöll. Slutligen avslutas rapporten med en slutsats och diskussion 
kring resultatet.  
 
Slutsatsen behandlar vissa problematiseringar där det är nödvändigt att granska mer 
processmässigt. Generellt är det inga större övertonsnivåer i de ställverk där mätningar har 
utförts. Övertonsnivån är störst vid frekvensomriktarna vilket inte var någon överraskning. I 
transientanalysen påträffas flera stora transienter som kan medföra skador på utrustningar om 
de inte är dimensionerade för stora transienter. I diskussionen presenteras också förslag till 
framtida arbeten inom anläggningen.  
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Abstract 
Electric quality is a common concept for a energy delivery without interference. In time with 
the development of the technology which produce more complex devices connected to the  
electric mains increase the demands on a electric delivery without interference. The purpose 
with this report was to investigate the electric quality to chosen places at the combined power 
and heating plant of E.ON in Händelö. The degree thesis is performed at the company ES 
ElektroSandberg which have their manning/crew at Händelö. From the analyse it was suppose 
to show the result and give proposal to any problem that may arise.  
 
The last 10-15 years it’s been a great focus on harmonics and its influence on the electric 
mains. It’s easy to make the conclusion that harmonics are a great problem in our electric 
mains but it isn’t always like that. Certainly a net which shows a lot of harmonics can be a 
problem but the greatest problem in the electric mains is the variation of voltage. That’s the 
reason why this report doesn’t only limits to harmonics but also includes other factors in 
relation to electric quality.  
 
The measurements are performed with a power quality analyser C.A 8334, from the company 
CA Mätsystem AB. The duration for the measurements are 24 hours. When the measurements 
were done, the data transfers to the PC where it can be analysed. 
 
The report begins with a general theory to give such a good platform as possible for the 
analysis and the conclusion. After the theory the companies are presented. This follows by an 
account of the results that power quality analyser received. The report ends with a conclusion 
and a discussion about the result. 
 
The conclusion treats interesting problems where it’s essential to inspect more in the process. 
Through the result it can be concluded that the level of harmonics are pretty low in the plants. 
The result shows that the levels of harmonics are greatest at the converters which should not 
be such a surprise. In the transient analysis you will find several big transients which could 
lead to damages on equipments if they are not designed for big transients. The discussion does 
also presents some proposals to carry through in future on the plants of Händelö. 
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Förord 
Under mina studier på utbildningen Data –och Elektroteknik har jag kommit i kontakt med 
många teorier relaterat till elkraft. Detta har då lett fram till förståelsen om hur pass viktigt det 
är med en god elkvalite ute i anläggningen. Detta examensarbete omfattar 10 poäng (15 
högskolepoäng enligt det nya systemet) som är ett obligatoriskt moment för min utbildning 
vilken är på 120 poäng (180 hp).  
 
Examensarbetet har varit väldigt givande och intressant. Och det är också roligt att arbetet 
kommer vara till nytta för E.ON.  
 
Jag vill rikta ett varmt tack till mina handledare Roger Jansson på E.ON och Thomas 
Engstrand på ES ElektroSandberg. Diskussionerna och stödet har känts inspirerande. Vill 
också tacka Risto på E.ON för dom fina enlinjescheman han har ritat i CAD. Ett tack ska 
också ges till övriga på ES ElektroSandberg som har hjälpt mig med inkopplingar i 
anläggningen.  
 
Ett tack till CA Mätsystem AB som har varit hjälpsamma med att låna ut instrumentet samt 
till frågor angående instrumentet.  
 
Slutligen vill jag tacka mina handledare/examinatorer på skolan, Lars Backström och Per-
Johan Samuelsson som hjälpt till att utforma rapporten så bra som möjligt.
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1 Inledning 
Detta avsnitt är en introduktion till rapporten så att läsaren på ett enkelt sätt kan sätta sig in i 
ämnet. Inga resultat eller detaljerad information om utförandet kommer att presenteras här. 

1.1 Bakgrund 
På senare år har elkvalite blivit ett mer känt begrepp. Då det är nödvändigt att ha en god 
elkvalite på anläggningen har det medfört allt större fokus på elkvalitetsanalyser. Att göra en 
elkvalitetsanalys kan ses förebyggande mot haverier och liknande som inte skulle vara 
ekonomiskt försvarbart. 
 
Att E.ON:s anläggning ute på Händelö kraftvärmeverk har en bra elkvalitetsanalys är av stort 
intresse för företaget. Vet man med sig att en anläggning ofta för med sig störningar av olika 
slag kan det leda till haverier, vilket skulle kosta åtskilliga miljoner kronor. Utifrån 
elkvalitetsanalyser går det att förebygga anläggningen på ett bra sätt. På de mätstationer som 
denna rapport kommer att behandla har det knappt gjorts elkvalitetsmätningar förut därför är 
det av intresse och se vad man har.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med examensarbetet är att sätta sig in i begreppet elkvalite. För att sedan undersöka 
elkvaliten på utvalda platser vid E.ON:s kraftvärmeverk, och utifrån analysen ge eventuella 
förslag till förbättringar om det skulle vara nödvändigt. De frågor man är intresserad av är vad 
som finns ute vid anläggningen angående elkvaliten. Påverkas anläggningen av elkvaliten så 
pass mycket att det behövs vidta åtgärder för detta? Det är även intressant att veta 
effektuttaget på vissa mätstationer för eventuella utbyggnader av anläggningen. 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningar för detta examensarbete är ett måste. Bland annat för att det finns näst intill 
oändligt många mätstationer att göra elkvalitetsanalyser på. Eftersom examensarbete är 
planerat för 10 veckor skulle det inte räcka till för fler mätningar än de som planerats. 
Avgränsning utgörs även i samspel med mätinstrumentet. Dels på grund av att 
mätinstrumentet var under bara fyra veckor och för att det inte uppfyller alla 
elkvalitetsbegrepp som till exempel EMC-fenomen (se avsnitt 3.8) .  

1.4 Målgrupp 
Målgruppen för examensarbetet är främst de personer som arbetar med elkraft. Det bör även 
intressera studerande och forskare inom framförallt elkraft och även andra olika inriktningar 
inom elområdet. Att ha en grundläggande förståelse för elektronik och olika el-relaterade 
begrepp underlättar läsandet i rapporten. 

1.5 Metod 
Till en början av examensarbetet fördes samtal med företagen E.ON och ES ElektroSandberg. 
Detta för att planera hur examensarbetet skulle utföras och vad man ville få ut av 
examensarbetet.  
 
I väntan på nätanalysatorn (mätinstrumentet) som skulle användas för elkvalitetsanalysen 
utnyttjades tiden till att sätta sig in i Händelös kraftvärmeverk. För att få en viss insyn i de 
företag som angår examensarbetet inhämtades en översiktlig information av företagen.  
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För att erhålla en så bra plattform som möjligt för den senare analysen i mätningarna gjordes 
en omfattande teorifördjupning i ämnet elkvalite. Informationen hämtades från böcker och 
Internet. I den teoretiska analysen tas det bland annat upp olika störningsfenomen, hur och 
vad som kan orsaka detta och så vidare. Olika filter behandlas eftersom det kan komma till 
användning vid eventuella åtgärdsförslag i slutsatsen. Även standarder tas upp i ett visst 
omfång. I teorin behandlas även vissa delar som inte kommer ha med mätningarna att göra 
men som kan vara bra för läsaren att ha kunskap om, till exempel EMC-fenomen.   
När sedan mätinstrument mottogs blev det ingen introduktion som utlovat utan undertecknad 
fick själv pröva sig fram och se hur det fungerade. Detta tog lite extra tid då det hade varit 
mer tidseffektivt om man fått en introduktion innan mätningarna skulle utföras.  
 
När det var dags för mätningar togs det först kopior på el-scheman där det skulle mätas. För 
att göra en inkoppling av mätinstrumentet kontaktades person med behörighet att koppla. 
Mätningarna varade vanligen under ett helt dygn, alltså 24 timmar. Även vid urkoppling av 
instrumentet kontaktades person med behörighet. Vid mätningens slut överfördes all data till 
en bärbar dator.  
 
Efter att mätningarna med nätanalysatorn var det dags att analysera data som hade överförts 
till den bärbara datorn för att sedan dra slutsatser av dessa. Under examensarbetets gång har 
intervjuer skett i spontana samtal med kunniga inom området på E.ON och ES 
ElektroSandberg. 

1.6 Källkritik 
Eftersom det är mycket som ges ut angående elkvalite är det bra att kritiskt granska dessa. Att 
välja så många referenser som möjligt kan ha både för- och nackdelar. Fördelen är att man 
utvidgar sitt perspektiv för ämnet. Nackdelen kan paradoxalt nog vara att man rör till det i 
ämnet och dessutom att man får med icke-relaterad information. Att göra en avvägning 
däremellan är det bästa vilket har beaktats i rapporten. Eftersom Internet idag producerar 
mycket opålitlig information har sökning via Internet inom ämnet elvaklite bortsetts ifrån. För 
den stora teoretiska delen användes böcker från biblioteket samt olika forskarrapporter. Med 
mätinstrumentet tillkom en manual för att sätta sig in i applikationen.   

1.7 Struktur 
Nedan följer hur rapporten för examensarbetet är strukturerad. 
 

• Inledning: Här presenteras syftet, avgränsningar, målgrupp, metod och källkritik för 
rapporten. 

• Introduktion av företag: Innehåller lite information om företagen E.ON och ES 
ElektroSandberg. 

• Övergripande teori: Innehållet i det här avsnittet är stort och behandlar teori 
angående elkvalite. 

• Introduktion av mätstationer på Händelöverket: Här beskrivs de mätstationer vilka 
mätningar ska utföras på. 

• Mätningar och analys av mätresultat: Först en kortare introduktion av det använda 
mätinstrumentet. Sedan läggs mätdata fram för en senare analys av dessa värden. 

• Slutsats och diskussion: Efter mätanalysen följer en sammanfattande slutsats och 
diskussion angående det teoretiska och praktiska i examensarbetet.  

• Referenser: I detta avsnitt finns de använda källorna tillgängliga. 
• Bilagor: Bifogas i nummerordning längst bak i rapporten. 
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2 Introduktion av företag 
Detta avsnitt avser en kortare översiktlig introduktion av företagen E.ON och ES 
ElektroSandberg, den senare bemannar E.ON:s kraftvärmeverk ute på Händelö (strax utanför 
Norrköping).  

2.1 E.ON 

2.1.1 Kort fakta om E.ON 

 

2.1.2 Historik 
År 2000 slogs industriföretagen VEBA (f.d. statlig energikoncern) och VIAG (f.d. statsägt 
tyskt företag) ihop och bildade E.ON. De båda industriföretagen innehar en lång och 
framgångsrik historia vilket skulle ligga till grund för dess framgång inom energibranschen.  
Då E.ON bildades var syftet att företaget skulle bli ett renodlat energiföretag med inriktning 
på främst gas och el men även i Nordens fall på värme. Därför såldes vissa delar av koncernen 
hos E.ON, t.ex. VIAG:s mobiltelefondel såldes till British Telecom. För att expandera sig som 
ett energiföretag började man köpa upp energiföretag istället. E.ON:s logotyp är den som ses i 
figur 1 [1].  
 
 

 
 

FIGUR 1. E.ON:S LOGOTYP. 

2.1.3 E.ON i Sverige 
I Sverige är E.ON:s historik bara några år gammal, år 2001 köpte E.ON upp majoriteten i 
svenska Sydkraft. Namnet Sydkraft bestod dock och 2004 köpte Sydkraft upp det svenska 
energiföretaget Graninge vilket därefter ledde till att de båda bytte namn till E.ON år 2005, 
E.ON Sverige AB [1]. 

• I energiföretaget E.ON ingår det ett 50-tal underkoncerner och 
dotterbolag belägna i Europa och USA. 

• Huvudkontor i Düsseldorf, Tyskland. 
• Omsätter cirka 800 miljarder kronor. 
• Har cirka 80 000 anställda. 
• E.ON är världens största privata energibolag med över 30 miljoner 

kunder. 
• E.ON. ägs främst av försäkringsbolag, finansbolag, fonder och 

privatpersoner. 
• Ägarskapet domineras av tyskar, ungefär hälften av ägarna befinner 

sig utanför Tyskland, 17 procent ägs av amerikanska investerare. 
• E.ON planerar att investera cirka 18,6 miljarder euro åren 2006-2008 

med inriktning på områden i Europa, främst Italien och Östeuropa.  
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2.1.4 Händelös kraftvärmeverk  
På Händelös kraftvärmeverk som ägs av E.ON inriktar man sig på att distribuera el och energi 
till sina konsumenter med hjälp av kraftvärme. På kraftvärmeverket finns det fyra pannor: 

• Panna 11 – använder träflis som bränsle. 
• Panna 12 – har kol som bränsle vilket leder till att den används minst eftersom eldning 

av kol medför höga skatter. 
• Panna 13 – träflis som bränsle.  
• Panna 14 – den senaste pannan där sopor används som bränsle för att sedan förbränna 

det. Det medför att man slipper höga skatter,  och man får även betalt för att ta emot 
soporna på E.ON [5]. 

 

2.2 ES ElektroSandberg 
ElektroSandberg AB grundades år 1958 i Malmö, är ett helägt dotterbolag till E.ON Sverige. 
Till en början inrikta man sig främst på installering och montering åt privatkunder och 
industrier. Idag har ES cirka 1700 anställda och finns belägna på ett 80-tal orter över hela 
Sverige. ES ElektroSandberg ser sig idag som ett ledande teknik- och entreprenadföretag där 
man utför arbeten inom energi- och kommunikationsbranschen. ES besitter 
specialistkompetens inom el, mekanik, automation och teleteknik. Företaget ES 
ElektroSandberg är kvalitets, miljö- och arbetsmiljöcertifierade och innehar certifikat för 
standarderna (se avsnitt 3.14) ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 och AFS 2001:1. [2] 
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3 Övergripande teori 
För att utgöra en så bra grund som möjligt för senare analys av mätvärden krävs det goda 
kunskaper inom ämnet. Därför har en omfattande studieanalys utförts inom ramen för 
elkvalite.  

3.1 Vad är elkvalite? 
När man talar om bra elkvalite menar man hur pass störningsfri energileveransen är. Det 
pratas även om elmiljö som däri befattar sig med elkvalite och eldistributionens påverkan på 
omgivningen, rapporten fokuserar på det förstnämnda. I och med att tekniken ständigt 
utvecklas, bidrar det till mer komplexa apparater vilket medför att kraven på 
störningspåverkan skärps. Begreppet elkvalite ges en någon oklar bild huruvida man ska 
definiera det, något förenklat kan det ses som att en nätansluten apparat ej ska påverkas av 
störningar från nätet eller andra apparater i samma omgivning.  
 
Man kan sedan ställa sig frågan vem som ansvarar för en god elkvalite. En god elkvalite dvs. 
fri från störningar ansvaras av tre parter: nätansvariga, apparat/anläggningsleverantör samt 
kunden. För att skapa en störningsfri omgivning krävs det att dessa tre parter samarbetar på ett 
bra sätt, dock är det oftast en eller flera av de tre ovannämnda som brister kunskapsmässigt 
vilket då medför till en sämre elkvalite.  
 
Viktigt att inte sätta enbart det matande nätet i fokus då man gör en elkvalitetsanalys, även 
apparater runt omkring kan ge ifrån sig störningar. Att en apparat ger ifrån sig störningar 
beror främst på att den antagligen är trasig eller att den inte uppfyller sina specifikationer. Det 
är viktigt att komma ihåg yttre faktorer som påverkar nätet t.ex. oväder, haveri i kablage med 
mera. Dessa yttre faktorer kan då bidra till att nätet inte fungerar som det ska  till exempel ge 
ifrån sig störningar. För apparater som endast är konstruerade för ett fungerande nät kommer 
de att inte fungera uppfylla sin specifikation eller skadas. Det är då viktigt att anordningen har 
en viss tolerans mot störningar. Ideala elnät existerar inte, det kommer alltid att finnas 
oförutsägbara faktorer som påverkar, däremot går det att utifrån elkvalitetsanalyser förebygga 
elnäten så att dessa faktorer ger en mindre påverkan [7]. 

3.2 Olika begrepp 
Vid undersökning av elkvalite på en anläggning används många olika begrepp som ger en 
enklare förklaring av anläggningens situation. Därför är det viktigt att ha en viss kunskap 
innan man sätter sig in i mätvärden och analyserar dessa. Till exempel hur man kommer fram 
till vissa värden, vilken betydelse de kan ha för anläggningen och så vidare.  

3.2.1 Effektivvärde (RMS) 
Vid mätningar är det inte intressant att veta växelspänningens likriktade medelvärde, det är 
mer intressant att veta effektivvärdet (UEFF). På engelskan benämns det som RMS, Root Mean 
Square och är ett mått på signalens effektinnehåll. Definitionen för en växelspännings RMS-
värde är, det likspänningsvärde som ger samma genomsnittliga effektutveckling i t.ex. en 

resistor som växelspänningen. Uttrycket för en sinusspänning är: 
2

Û
=RMSU  där Û är 

spänningens toppvärde [12].  
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3.2.2 TrueRMS 
TrueRMS är signalens ”sanna” effektivvärde. För att få ut TrueRMS adderas innehållet i 
växelspänningen och likspänningen. Formeln för denna är: 22

DCACTrueRMS UUU +=  [12]. 

3.2.3 DFT (Discret Fourier Transform) 
DFT är en beräkningsalgoritm som överför den samplade signalen (t.ex. mätsignalen) från 
tidsspektra till frekvensspektra.  
Vid beräkning med DFT fås det information om signalens frekvensinnehåll. 

Formel för DFT: ∑
−

=

⋅⋅⋅−

⋅⋅=
1

0

2

)(1)(
N

n

N
nkj

enx
N

kX
π

N är antalet sampels i signalen och k är ett 

godtyckligt tal [8]. 

3.2.4 FFT (Fast Fourier Transform) 
FFT ett snabbare sätt än DFT för överföring av signalen från tidsspektra till frekvensspektra. 
Algoritmen för FFT bygger på en intervallhantering där beräkningarna reduceras till ett antal 
2-punkters-DFT. Man kan lite grovt förenklat säga att den beräknar en halvperiod och sedan 
”kopierar” resten eftersom den vet hur den ska se ut istället för att gå igenom punkt för punkt 
som en DFT gör. Resultatet blir exakt likadant som motsvarande DFT-beräkning [8]. 

3.2.5 Skillnaden mellan DFT och FFT 
Den Snabba Fouriertransformen (FFT) är en klass av algoritmer som beräknar den Diskreta 
Fouriertransformen (DFT) med ett minimum av ”onödiga/överflödiga” beräkningar. 
Genom att övergå från DFT till FFT förbättras minneshanteringen, antalet multiplikationer 
och additioner minskas drastiskt. Detta ger ett bättre numeriskt resultat på en mycket kortare 
tid med ett minskat behov av minnesresurser. Beräkningstiden för en FFT-beräkning kan 
minskas upptill 99% eller mer än för en DFT-beräkning [8]. 

3.2.6 Crestfaktor och THD 
Det finns olika mått på övertoner som beskriver dess påverkan på strömmen eller spänningen. 
De två mest använda måtten är Crestfaktorn och THD (Total Harmonic Distortion). 

Crestfaktorn definieras enligt följande: 
rdeeffektivvä

toppvärdernCrestfakto = där toppvärde och 

effektivvärde är för antingen spänning eller ström. 
 
Crestfaktorn är 41,12 =  om sinusformen är helt utan distorsion. Om Crestfaktorn är mindre 
än 1,4 tenderar sinuskurvan att vara slät/platt men om den är större kan kurvan ses som 
spetsig [9].  
 
THD definieras som den totala övertonsdistorsionen av strömmen eller spänningen och är lika 
med effektivvärdet av alla övertonerna för spänning/ström dividerat med effektivvärdet för 
grundtonens spänning/ström. Nedan beskrivs olika formler för olika THD-värden som kan 
användas. [9] 
 

THD: Ger distorsionsnivån i volt eller amper ( )∑
=

=
50

2

2

h
hthd UU där h är övertonsnumret.  
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THD-R: Denna kallas även ibland för Klirr-faktor och har varit vanligast i Europa 

( )

RMS

h
h

thd U

U
RU

∑
==

50

2

2

 

THD-F: Ger distorsionsnivån av grundton, h=1, THD-F är den beräkningsgrund som används 

i USA 
( )

F

h
h

thd U

U
FU

∑
==

50

2

2

, UF står för den fundamentala spänningen, alltså grundtonens 

spänning. 
 
THD-X: Denna beräkning visar möjligheten att relatera distorsionsnivån till valfri storhet, 

t.ex. en viss spänning eller en transformators märkström 
( )

X

h
h

thd U

U
XU

∑
==

50

2

2

[7]. 

3.2.7 DPF och PF  
PF (Power Factor) är effektfaktor (brukar även nämnas som cos φ) med formeln: 

effekt(VA)Skenbar 
effekt(W) Aktiv

=PF  

 
Vinkeln som fås ut av cos φ är den mellan grundtonens spänning och ström. 
 
DPF (Displacement Power Factor) mäter upp på samma sätt som PF bara det att här 
inkluderas övertoner [9]. 

3.2.8 K-faktor 
K-faktorn visar hur pass mycket övertonsnivån påverkar virvelströmsförlusterna (se 3.4.8) i 
en transformator. K-faktorn beräknas med följande formel:  
 

 
där I = ström och h = övertonsnummer. 

 
För att få ut ett relativt bra K-värde är det bra om strömmätningen sker under en längre tid, 
beroende på variationer i transformatorns belastning [7]. 

3.2.9 Symmetriska komponenter 
Symmetriska komponenter är en matematisk modell för beräkning av osymmetrin i ett 
trefassystem. Med hjälp av amplitud och fasläge för strömmar och spänningar är det möjligt 
att ta fram olika faslägen samt feltyper. Enligt den matematiska modellen delar man upp 
trefaskomponenterna i sina så kallade symmetriska komponenter vilka är nollföljd, plusföljd 
och minusföljd vilka innefattar både ström, spänning och impedans.  
 
Beteckningar för de symmetriska komponenterna i olika enheter kan vara följande: 
 
Plusföljd: I+/I1, U+/U1, Z+/Z1 

∑
∑ ⋅

= 2

22

h

h

I
hI

K
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Minusföljd: I-/I2, U-/U2, Z-/Z2 
 
Nollföljd: I0/I0, U0/U0, Z0/Z0 
[10] 

3.2.9.1 Minusföljd 
Vid osymmetriska kortslutningar uppstår minusföljdsström. Vid en tvåfasig kortslutning kan 
man upptäcka minusföljdsströmmens storlek. Minusströmsskydd används främst för 
generatorer då det är extra viktigt att hålla reda på om eventuell osymmetrisk belastning 
förekommer som kan påverka generatorn negativt.  
För att få fram minusföljdsströmmen används ett fasvridningsfilter som matas trefasigt för IT-
nät (direktjordade nät, se 3.3.2) och tvåfasigt för högohmigt jordade nät [10]. 

3.2.9.2 Plusföljd 
Plusföljd förekommer alltid då en spänningskälla driver en ström genom nätet. Genom 
plusföljd går det att få information om storleken av en bakomliggande EMK 
(ElektroMotoriskKraft). Plusföljdsströmmen går att mäta upp med hjälp av ett filter liknande 
det för minusföljdströmmen. Plusföljdsspänning kan tillämpas vid underspänningsskydd för 
generatorer och motorer [10]. 

3.2.9.3 Nollföljd  
Nollföljdsspänningen kan fås vid direkt mätning av spänningen mellan systemets nollpunkt 
och jord. Eller vid uppkoppling av sekundärlindningarna till tre spänningstransformatorer 
vilka är anslutna mellan fasspänning och jord i en öppen D-koppling. 
För att få fram nollföljdsströmmen kan man mäta strömmen i nollpunktsjordningen eller att 
koppla upp sig på en strömtransformators sekundärlindningar som är anslutna till systemets 
tre faser i en summaströmskoppling.  
Nollföljden framträder vid jordfel. För att reläskydd ska upptäcka jordfelet kan det ske genom 
mätning av nollföljdsspänning och nollföljdsström. Amplituden hos nollföljden beror på hur 
nollpunktsjordningen ser ut [10]. 

3.3 Systemjordning 
Inkommande matning i ett ställverk är från transformatorns sekundärsida vars lindning ofta är 
Y- eller Z-kopplad. Därmed kommer lindningen ha en nollpunkt eller neutralpunkt. Med 
systemjordning menas det sätt på vilken denna nollpunkt jordas.  

3.3.1 TN-system (direktjordat system) 
En anläggning med enfasigt anslutna laster krävs det en neutralledare. Ett system med sådana 
egenskaper är TN-system, alltså direktjordat system. Enligt Elsäkerhetsverket skall alla 
vanliga allmänna distributionsnät på 230/400V vara direktjordade. TN-system förekommer 
även i industrinäten för bland annat 400 V, 500 V och 690 V. Ett TN-system har till uppgift 
att vid enpoligt jordfel snabbt koppla bort den felaktiga delen och även begränsa 
spänningsstegring från det överliggande systemet som har högre spänning. Distribueringsnät 
från 130 kV är direktjordade eftersom jordfelsströmmarna här kan bli upp till 30 kA [11]. 

3.3.1.1 TN-C-system 
TN-C-system nämns ibland som 4-ledarsystem då huvudledaren består av fyra ledare vilka är 
3-fasledare och en kombinerad skyddsledare och neutralledare (nolledare). Den kombinerade 
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skydds- och neutralledaren kallas även PEN-ledare eftersom skyddsledaren också har 
benämningen PE-ledare1.  
 
Osymmetrisk belastning är ofta förekommande i TN-C-system vilket kan bidra till en ström i 
nolledaren, I0. I TN-C-system finns det en nollskruv som sammanbinder nolledaren med 
PEN-ledaren, därigenom förväntas I0 vandra tillbaka till transformatorn. Problemet är att en 
del av I0 ofta tar en annan väg genom till exempel PE-ledare, metallföremål eller kabelstegar 
osv. tillbaka till matande transformator via systemjordningen. De strömmar som går den 
vägen kallas vagabonderade strömmar och är inte en stabil ström som den i kabeln. Denna 
kan ge upphov till EMI2, elektromagnetiska störningar, och påverka utrustningar i närliggande 
områden [11]. 

3.3.1.2 TN-S-system 
Här innehåller huvudledaren fem ledare vilka är 3-fasledare, en skyddsledare och en 
neutralledare. I TN-S-system finns ingen kombination av skyddsledaren och neutralledaren, 
därav fem ledare i systemet. I TN-S-system uppstår inga vagabonderande strömmar så länge 
systemet är rätt kopplat. I Sjukhusinstallationer och datorsalar är systemet brukbart eftersom 
utrustningen är känslig mot vagabonderande strömmar [11]. 

3.3.2 IT-system (icke direkt jordat system) 
IT-system är ett icke direktjordat system som utför en automatisk frånkoppling där det kan 
uppstå en kraftig störning. Med ett TN-system krävs en bortkoppling av t.ex. en motorgrupp. I 
ett IT-system krävs inte någon sådan bortkoppling. Om ett jordfel påträffas en andra gång i en 
annan fas i samma systemjordning kommer det ske en bortkoppling. En noggrann 
övervakning krävs för att systemet ska vara effektivt vilket kan vara svårt i system för allmän 
distribution. IT-systemet används främst inom processindustrin där spänningen vanligen är 
500 V eller 690 V. Det används sällan för den allmänna kraften som till exempel belysning i 
industrier.  
I en kraftledning beror kapacitansen dels av ledarnas kapacitans och dels av ledarnas 
kapacitans till jord. Summeringen av dessa kapacitanser har namnet driftkapacitans. Varför 
driftkapacitansen tas upp i IT-system beror på att de kapacitiva strömmarna har stor betydelse. 
Dessa strömmar är bland annat beroende av storleken på driftkapacitansen [11]. 

3.4 Övertoner 

3.4.1 Beskrivning av övertoner 
Kort och gott kan man förklara övertoner som multiplar av vår grundton som är 50 Hz. Vid 
uppkomst av övertoner kommer övertoner att innehålla de frekvenser som är udda eller jämna 
multiplar av 50 Hz. Se figur 2 med endast grundton och inga övertoner. 

                                                 
1 PE - Protect Earth 
2 EMI – Elektromagnetisk Interferens 
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FIGUR 2. ENDAST GRUNDTON. (GUSTAVSSON, 2003 S.78) 

 
I figur 2 är y-axeln spänningens effektivvärde medan x-axeln är övertonsnumren.  
Till exempel vid 3:e övertonen så kommer den ha frekvensen 3 gånger 50 Hz alltså 150 Hz. 
Ett nät med 60 Hz som grundfrekvens räknas ut på samma sätt. Det är noterbart att en 
frekvens inte nödvändigtvis behöver vara en överton bara för att den har samma frekvens som 
en multipel av en lägre utan denna frekvens kan uppstå av en annan orsak.  
 
Vid uteblivna jämna övertoner benämns det som en symmetrisk signal, det vill säga att 
kurvformens positiva och negativa sida är lika. I figur 3 illustreras grundfrekvens + udda 
övertoner, alltså symmetrisk signal.  
Den signal som samplas i figur 3 är inte en sinusformad signal utan en fyrkantsvåg vilket då 
medför de udda övertonerna i signalen.  
 

 
FIGUR 3. GRUNDTON + UDDA ÖVERTONER. (GUSTAVSSON, 2003 S.78) 

 
Vid en osymmetrisk signal erhåller man både udda och jämna övertoner, hur detta kan se ut 
illustreras i figur 4 [7].  
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FIGUR 4. GRUNDTON + UDDA OCH JÄMNA ÖVERTONER. (GUSTAVSSON, 2003 S.79) 

3.4.2 Var förekommer övertoner? 
Övertonsproblem förekommer främst i olika stadsnät vid distribuering huvudsakligen vid 
industrier, däremot finns det väldigt lite övertoner i våra elnät på landsbygden.  
De problem man har är spänningsövertoner. Det som sker är att de strömövertoner som 
existerar bidrar till ett icke sinusformat spänningsfall över nätimpedansen (t.ex. 
kortslutningsimpedans i ett nätavsnitt). 
 
Övertoner beror oftast på felaktig dimensionering, alltså att man inte har tagit hänsyn till 
omgivande miljö. Övertonsströmmar kan ofta uppgå till en viss gräns i ett nätavsnitt innan det 
erhålls en för stor spänningsdistorsion som inte är acceptabelt i nätavsnittet.  
Strömövertoner kan ge tilltagande förluster för till exempel en transformator som matar ett 
nätavsnitt, detta kan då leda till överhettning av bland annat kablage och dylikt [7]. 

3.4.3 Övertoners fasläge 
Vid undersökning av övertonernas inverkan på en anläggning måste det tas hänsyn till dess 
fasläge. Se tabell 1 för övertoners frekvens samt fasläge relativt nätfrekvensen 50 Hz. 
 

Övertonsnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Frekvens 50 100 150 200 250 300 350 400 450 
Fasföljd + - 0 + - 0 + - 0 

Tabell 1. Övertoners fasläge med nätfrekvensen 50 Hz. (Gustavsson, 2003 s.82) 
 
Som tidigare nämnts kan jämna övertoner ofta försummas så länge som kurvformen är 
symmetrisk för positiv och negativ halvperiod. Nedan beskrivs de tre fasföljderna för 
övertoner. 
 

• Plusföljd - här kommer dessa övertoner att producera ett roterande magnetfält i en 
induktionsmotor med samma rotationsriktning som det magnetfält grundfrekvensen 
orsakar.  

• Minusföljd – här kommer det att framställas ett magnetfält i en induktionsmotor med 
motsatt rotationsriktning jämfört med grundfrekvensens rotationsriktning. Nackdelen 
är den att maskinens vridmoment kommer att minskas och förlusterna därmed ökas.  
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• Nollföljd – dessa övertoner ger endast förluster i en induktionsmaskin. Övertonerna 
kommer inte ge upphov till ett roterande magnetfält i en induktionsmaskin på grund av 
att spänningskurvan för trippelövertoner ej uppvisar någon fasförskjutning [7].  

3.4.4 Nollströmmar 
Då man är medveten om att nollströmmar förekommer dimensioneras lasterna jämt över 
faserna, vilket medför att nollströmmarna ofta kan försummas. Varför de försummas beror på 
att fasströmmarnas fasförskjutning är 120° och då kommer strömmen som leds tillbaks 
upphävas. Men det gäller endast då lasterna visar ett linjärt beteende.  
Vid olinjära laster erhåller lastströmmarna ofta trippelövertonerna 3, 9, 15 och så vidare, alla 
dessa har fasläget noll. Summan av fasströmmarna är nollströmmen vilket medför att alla 
plus- och minusföljdskomponenter tar ut varandra så länge som de är lika stora och kvar blir 
endast noll-följdskomponenten.  
 
Det gäller att man dimensionerar en nolledare rätt. I vissa fall uppgår nollströmmen till flera 
100 A vilket då skulle innebära problem i form av överhettning i nolledaren. Det blir även ett 
spänningsfall över nolledaren vilket gör att dess spännings potential kommer att skilja sig från 
den i skyddsjorden. Spänningsskillnaden däremellan är godtagbar upp till 2-3 V. Vid större 
spänningsskillnad måste det dimensioneras om till större nolledare, alltså större area [7]. 

3.4.5 Övertoners påverkan 
Det är nödvändigt att ha kunskap om övertoners påverkan på anläggningen. Vid kunskap om 
påverkan förenklar det ett förebyggande arbete mot övertoner, se punktlista nedan för 
övertoners påverkan i en anläggning. 
 

• Onödig energi förloras vid övertoner till exempel ökade förluster i apparater och 
kablar.  

• Vid faskompensering används kondensatorer som kan gå sönder eller skadas vid 
överbelastning pga. övertoner.  

• I nolledaren adderas den tredje övertonen. Det gör att nolledaren kan bli överbelastad 
och ge ifrån sig vagabonderande strömmar.  

• Högfrekventa övertoner till exempel den 23:e och 25:e kan orsaka missljud i olika 
apparater.  

• I roterande maskiner kan övertoner bidra till pulserande moment som kan medföra 
lagerskador [14]. 

3.4.6 Hur kan övertoner förebyggas? 
Vill man reducera spänningsövertoner i ett nätavsnitt skulle det kunna göras genom att minska 
kortslutningsimpedansen men då uppstår samma problematik för övertoner som för 
spänningsvariationer [7]. 
Om stora övertonsströmmar flyter i nolledaren kan det som sagt bidra till överbelastning, en 
lösning kan vara att öka arean i nolledaren. Om övertoner drabbar kondensatorbatterier så 
mycket som till överhettning är det lämpligt att installera någon typ av övertonsfilter. En 
lösning som kan tillämpas i större industrier kan vara att öka pulstalet på statiska omriktare 
genom att använda 12-puls omriktare [14]. 

3.4.7 Transformator med övertoner 
Uppkomsten av distorsion i en sinusspänning beror på som sagt att strömmen inte är 
sinusformad. Alltså så länge som vi har en sinusformad ström kommer vi inte att erhålla 
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någon distorsion i sinusspänningen. Detta är viktigt att komma ihåg vid utredning av 
spänningsfall i nätet. Eftersom alla transformatorer och komponenter i nätet innehar en viss 
impedans kommer det ges ett visst spänningsfall i nätet. För att spänningsfallet inte skall 
utgöra några problem måste lastströmmen vara sinusformad, vilket betyder att även 
spänningsfallet förblir sinusformad. Kort och gott, strömdistorsion medför 
spänningsdistorsion och därigenom strömövertoner som ger spänningsövertoner [7].  
 
För en transformator som drar full last (dvs. utnyttjas till max) är den gängse tumregeln att 
strömövertonshalten i lasten får vara max 5 % för udda övertoner samt 1-2 % för jämna 
övertoner. Överskrids dessa värden måste belastningen på transformatorn reduceras. 
Egenförlusterna för transformatorn kan öka på grund av strömövertonerna vilket kan medföra 
skadliga temperaturhöjningar i transformatorn [7]. 
 

 
FIGUR 5. DISTRIBUERING I ELNÄTET. (GUSTAVSSON, 2003 S.111) 

 
I figur 5 illustreras hur en distribution i elnätet kan se ut i bland annat industrier. Vi antar att 
transformator T6 matar olinjära laster. Då övertonerna ligger på en rimlig nivå påverkar detta 
inte T1. Om belastningen i T6 ökas och man kommer till ett visst läge kommer 
spänningsdistorsionen påverka andra transformatorer under T1.  
Det vore problematiskt om de andra transformatorerna också belastas med olinjära laster 
eftersom summan av alla strömmar med hög crestfaktor kan utgöra problem för T1. I och med 
detta måste man se över anläggningen och fördela ett så kallat ”övertonsutrymme” så bra som 
möjligt. För detta finns det föreskrivna gränser [7].  

3.4.8 Mätning på transformatorer 
Önskemålet att mäta övertonshalten på en transformator beror främst på att vid för höga 
värden av dessa måste den antagligen minska belastningen som åtgärd. Ju större övertoner 
desto mer virvelströms- och hysteresisförluster i transformatorkärnan. Den förstnämnda är av 
störst betydelse. Förlusterna har följande egenskaper: 
 

• Virvelströmsförluster – ökar med kvadraten på frekvensen för övertonerna i 
transformatorns lastström. 

• Hysteresisförluster – är en funktion av spänningsdistorsionen och kärnmaterialets 
magnetiska beteende i transformatorn.  

 
Då strömdistorsionen ideligen är högre än själva spänningsdistorsionen kommer 
hysterisisförluster inte vara några större problem för transformatorn eftersom den då erhåller 
en låg övertonshalt. 
För analys av en transformator såvida vi behöver minska belastningen eller ej måste det 
självklart göras mätningar på denna. Var ska man mäta då? De flesta transformatorerna är 
D/Y-kopplade vilket leder till att alla trippelövertoner då ”fastnar” på primärsidan eftersom 
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den är D-kopplad. Om man mäter på primärsidan kommer inga trippelövertoner synas i 
fasströmmarna. Vill man mäta på en D/Y-kopplad transformator bör man alltså mäta på 
sekundärsidan [7]. 

3.5 Spänningsvariationer  
I elkvalitetsanalyser diskuteras det flitigt kring övertonsproblematiken, detta kan vara 
vilseledande då man drar slutsatsen att övertoner skulle vara det huvudsakliga problemet i 
våra elnät. Man bör dock inte bortse från de ställverk där övertoner är överrepresenterade och 
som då borde tas i beaktande för en elkvalitetsanalys och därefter åtgärdas. Det som är ett 
större problem för våra elnät är spänningsvariationer vilka kan bero på främst två orsaker:  
 

• Feltillstånd i nätet på grund av t.ex. jordfel eller åsknedslag, dessa orsaker kan aldrig 
helt förebyggas. 

• Vid lastinkopplingar i elnätet t.ex. inkoppling av transformator eller stora drifter, även 
uppvarvning av stora drifter kan ge spänningsvariation i elnätet. Med rätt 
dimensionering går detta att förhindra på ett lämpligt sätt. 

 
Den gängse orsak för spänningsfall i elnätet beror på att någonstans i nätet dras en ström som 
då ger spänningsfall över en eller flera impedanser i nätet.  
Idealiskt hade varit om elnätet innehöll en oändligt liten kortslutningsimpedans som därmed 
skulle medföra att lastströmmen gav upphov till ett oändligt litet spänningsfall oberoende av 
storlek på lastström. Detta kan dock ses som en nackdel att införa i våra elnät eftersom vi för 
det första skulle vara tvungna att bygga om elnäten helt (inte ekonomiskt försvarbart) och för 
det andra att en mycket låg kortslutningsimpedans bidrar till en än högre kortslutningseffekt. 
Ur ett säkerhetsperspektiv är det senare inget att föredra [7]. 
 
Om en lastinkoppling ger upphov till problem i nätet, kortvarigt eller varaktigt, så beror det en 
bristande kunskap för nätavsnittets egenskaper vid lastinkopplingen, alltså är den 
feldimensionerad för nätavsnittet.  
Det vanligaste problemet brukar vara att startströmmen är större än driftströmmen. Vanligen 
uppges den nominella driftströmmen på applikationen vilket då kan komplicera det en aning 
för vad som kan komma att ske vid inkoppling av lasten. 
Med kännedom om kortslutningsimpedansen och lastens inkopplingsström blir det betydligt 
lättare att förebygga en lastinkoppling mot spänningsvariationer [7]. 
 
Man kan dela in störning av spänningar i fem olika kategorier:  

• Spänningsavbrott 
• Långvarig spänningsvariation 
• Kortvarig spänningsvariation 
• Transienta överspänningar 
• Osymmetriska fasspänningar 

 
Dessa fem störningar är oberoende av spänningsnivån, alltså kan de uppstå vid distribuering 
av både låg- och mellanspänning. Nedan följer en beskrivning av dessa fem händelser[7]. 

3.5.1 Spänningsavbrott 
Man bedömer att det är spänningsavbrott då matningsspänningen är under 1 % av nominell 
matningsspänning. Korta avbrott kategoriseras inom intervallet 10 ms – 3 minuter medan 
avbrott längre än 3 minuter kategoriseras som långa avbrott. 
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Denna störning är antagligen den lättaste av nätstörningarna att upptäcka då det syns tydligt i 
diagram eller mätningar om man har spänningsbortfall eller inte. Orsaken kan vara att 
någonstans i nätet har det uppstått ett fel som utlöst ett eller flera skydd. Varför skydden löser 
ut kan bero på överbelastning, kortslutning mellan fas-fas ute eller kortslutning fas-jord.  
Vanligaste orsaken till dessa kortslutningar är väderrelaterade orsaker som åska, nedfallna 
träd osv. [7].  

3.5.2 Långvarig spänningsvariation 
Under en distributionstransformator varierar nätspänningen som en funktion av tiden 
beroende på vad man under tiden belastar transformatorn med. Då ett erhållet spänningsfall 
blir för stort finns två åtgärder vilka är att antingen minska lasten eller minska nätavsnittets 
kortslutningsimpedans. För att minska kortslutningsimpedansen kan man införa en större 
transformator eller parallellkoppla den befintliga med en ytterligare transformator. Vid 
industriella sammanhang förses en distributionstransformator ofta med en lindningskopplare 
som ger möjligheten till att växla olika spänningsnivåer (under last) på transformatorns 
primärssida. Vid en last som spänningsmatas via långa ledningar kommer det under en lång 
tid uppstå spänningsfall på grund av ledningens impedans vilket kommer att medföra relativt 
stora spänningsvariationer därav namnet på rubriken. För att korrigera felet är det inte 
tillräckligt att höja distributionstransformatorns kortslutningsimpedans. Om man däremot 
höjer sekundärspänningen med ungefär 20-420 V kan man vara ganska säker på att 
spänningen över lasten inte sjunker under minspänningen. Nackdelen med denna metod är att 
förlusteffekterna för transformatorn ökar då spänningen i närområdet hela tiden måste vara 
högt [7].  

3.5.3 Kortvarig spänningsvariation 
Vid olika lastinkopplingar av till exempel maskiner med mera uppstår det ofta kortvariga 
spänningsvariationer beroende på hur stor lastinkopplingen är. Till exempel om vi har en 
störning, om skyddet bryter efter 100 ms kan det erhållas en stor spänningssänkning till dess 
att skyddet har brutit. För att klargöra skillnaden mellan spänningsavbrott och 
spänningsvariationer kan man säga att om en kortslutning uppstår kommer den delen av nätet 
vi befinner oss i att brytas av kortslutningsskydd och då fås ett spänningsbortfall. Om detta 
inträffar i ett annat nätavsnitt kommer det att bidra till en spänningsvariation på grund av 
spänningsfallet som uppstår i det andra nätavsnittet.  
Så fort skyddet har kopplat bort den angripna delen av nätet återvänder spänningen till det 
normala.  
Vid en inkoppling av stora effektkrävande laster kan det lätt uppstå spänningsvariationer. 
Spänningsvariationen är då en funktion av lastens effektbehov och kortslutningseffekten där 
lasten befinner sig. Svaga nät är känsligare för spänningsvariationer än nät med en högre 
kortslutningseffekt [7]. 

3.5.4 Transienter 
Skillnaden mellan en spänningsvariation och en transient kan explicit beskrivas genom att en 
spänningsvariation väldigt tydligt förändrar spänningens kurvform och RMS-värde (se 3.2.1 
om RMS). Det är energiinnehållet i störningen som är stort i relation till mätpunktens 
märkeffekt. Vid en uppstådd transient kan man tydligt se hur oförändrad kurvformen på 
spänningens RMS-värde blir vid en spänningshöjning (eller spänningssänkning). Varför 
kurvformen bevaras så pass bra beror på att energiinnehållet i transienten är lågt. En transient 
med en väldigt hög amplitud kan orsaka isolationsskador på nät och ansluten apparat.  
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Transienter kan indelas i två kategorier, icke oscillatorisk (se figur 6A) och oscillatorisk (se 
figur 6B). Icke oscillatorisk transient uppstår vid urladdningar vid till exempel åsknedslag och 
andra statiska urladdningar [7].   
 

 
  

FIGUR 6. BILD A VISAR ICKE OSCILERANDE TRANSIENT OCH BILD B VISAR OSCILLERANDE TRANSIENT 
(GUSTAVSSON, 2003 S.40) 

3.5.4.1 Skada av transienter 
Spänningstransienter på det distribuerande nätet kan medföra att bland annat datorsystem slås 
ut, att frekvensomriktare löser för hög mellanledsspänning och att olika skyddsbrytare löser 
ut. Även styrsystem och apparater inom vården kan påverkas. Oscillatorisk transient inträffar 
ofta vid snabba strömförändringar vilket kan ge resonansfenomen i nätets induktiva och 
kapacitiva komponenter. Vad som bestämmer om transienten är farlig eller inte är 
amplitudens storlek, energiinnehållet och isolationens styrka hos den utsatta apparaten [14].  

3.5.4.2 Hur kan transienter förebyggas? 
Att ha en styrbar inkoppling för t.ex. kondensatorbatterier ute i industrin kan vara en billig 
åtgärd. Här måste inkoppling ske innan man slår till känslig utrustning [14]. 

3.5.4.3 Förebyggande av transienter mot åska 
Kortvariga transienter (icke oscillerande transienter) uppstår i alla ledningsnät vid åska. 
Eftersom det är en oförutsägbar företeelse är det svårt att förhindra transientens uppkomst av 
detta och kan aldrig helt förebyggas. Åtgärden gentemot detta görs i änden på de ledningar 
där objekten sitter. Varför man vill åtgärda där beror på att där ska man se till så att 
potentialen från inkommande ledningsnät under det kritiska förloppet är så lika som möjligt. 
För detta kan inledningsskydd appliceras dit, men då krävs det mycket små värden i 
induktansen för det spänningsutjämnande elementet. Dock är inte allt frid och fröjd, än så 
länge. Ett markspänningsskydd måste installeras. Eftersom inledningsskyddet bidrar till en 
potentialutjämning i ledningsnäten kan potentialskillnaden mellan byggnadens installationer 
och omgivande mark medföra byggnadsskador. Detta förhindrar märkspänningsskyddet som 
är en form av en ringledare vilken placeras runt objektet. Det ringledaren gör är att jämna ut 
potentialen i marken närmast byggnaden. Där berörings- och stegspänningsrisken är störst bör 
ringledaren placeras. Stegspänningen kan uppstå mellan fötterna på en person som har 
steglängden cirka 1 meter. I och med att vi har inlednings- och markspänningsskydd är det 
åtgärdat mot åskans alla effekter. Dock inte vid direkta tillslag från åskan, dessa sker turligt 
nog inte ofta men för skydd mot dessa finns inslagsskydd [14].  

3.5.5 Osymmetriska fasspänningar 
Ett idealt nät innehar symmetri i spänningarna, det vill säga att faserna har lika stora 
amplituder och en fasförskjutning på 120 grader mellan varje fas. Ett nät är knappast idealt 
utan det finns ofta små spänningsskillnader och fasförskjutningen är inte heller alltid 120 ° 
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mellan varje fas. Vid enfasiga stora laster (t.ex. enfas motorer) är det viktigt att fördela dessa 
jämt över faserna annars kan osymmetri uppstå, alltså stora spänningsfall över nätets 
impedanser. Osymmetri kan även orsakas av felaktig lindningskopplare, dålig övergång av 
kablage, bristfälliga trefaslaster med mera. Om det visar sig att fasströmmarna är symmetriska 
(lika stora) behöver det inte betyda att spänningarna är symmetriska. Vid ett sådant fall kan 
det bero på att spänningsobalansen kommer från ett annat nätavsnitt. Till exempel om en 
transformator ger en matningsspänning till ett ställverk och man erhåller obalans redan vid 
inkommande från transformatorn vilket då beror på att det var obalans redan innan 
transformatorn.  
 
Så länge obalansen i faserna inte sjunker alltför mycket berör det inte enfaslaster. Dock 
påverkar spänningsosymmetri trefas laster som då ger upphov till nollströmmar. En av de 
mest vanliga motorerna är asynkronmaskinen som vid spänningsosymmetri skulle påverkas 
avsevärt. Denne ger ut ett vridmoment som idealiskt sett skall vara lika över ett helt varv. 
Som så ofta förr är en anordning näst intill aldrig ideal utan i asynkronmaskinens fall uppstår 
det små momentvariationer under ett varv, vanligtvis är maskinen dimensionerad för detta.  
Vid spänningsosymmetri fås det momentvariationer under ett roterande varv som sedan ger 
upphov till torsionssvängningar i de anslutna axlarna som i sin tur ger upphov till vibrationer.  
Osymmetrin kan även ge upphov till lagerströmmar (främst i stora maskiner) då osymmetrin 
förskjuter statorfältets centrum [7]. 

3.5.5.1 Mått på spänningsosymmetri 
Vid osymmetri används ett mått som är förhållandet mellan minusföljdskomponenten och 
plusföljdskomponenten (den önskade trefasspänningen), måttet är i procent [14]. 

3.5.5.2 Vanliga värden för osymmetri 
Osymmetri ligger vanligtvis under 1 % men i lågspänningsnät kan det uppvisa osymmetri upp 
mot 2 % [14]. 

3.5.5.3 Påverkan av osymmetri 
Om osymmetri förekommer vid växelströmsmaskiner kan det orsaka överlast för dessa. För 
en frekvensomriktare kan problem påträffas redan vid en osymmetri på 1 – 1,5 %. 
Svårigheten för frekvensomriktare kan vara att den slutar fungera och att omriktaren 
producerar övertoner.  

3.5.5.4 Hur kan osymmetri förebyggas? 
Hur man kan åtgärda osymmetri beror på hur problemet har uppstått. Till exempel bör 
belastningarna fördelas jämt över faserna för en bättre balans i nätet [14]. 

3.6 Inkopplingar och starter av apparater 
Eftersom det ofta går åt mycket energi vid inkopplingar eller starter av t.ex. maskiner eller 
frekvensomriktare bör det vara intressant och se vad som kan uppstå vid sådana situationer.  

3.6.1 Resistiva inkopplingar 
Vid inkoppling av resistiv last uppstår det ofta vissa spänningsdippar (se avsnitt 3.10) i 
matningsspänningen vid inkopplingsögonblicket. Om den inkopplade kretsen knappt innehar 
induktiv påverkan av inkopplingen kommer strömmens amplitud i stort sett bara påverkas av 
matningsspänningen vid inkopplingsögonblicket, lastresistansen och transformatorns 
impedans. Denna strömökning skulle medföra ett spänningsfall över transformatorns 
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impedans vilket då kan påverka övrig utrustning som matas av transformatorn till exempel 
datorer och frekvensomriktare.  
En åtgärd för att minska inkopplingsströmmen skulle vara att koppla in en induktor i serie 
med matningen till lasten, se figur 7. Genom denna koppling ökas stigtiden för kretsen samt 
strömmens amplitud. För att slippa förluster i serieinduktorn kortslutes induktorn med hjälp 
av kontaktor K2, detta görs då lastströmmen blivit stabil [7].  
 

 
FIGUR 7. KOPPLINGSSCHEMA FÖR EN RESISTIV INKOPPLING. 

 

3.6.2 Motorinkopplingar 
När en växelströmsmaskin startas eller kanske varvas upp till väsentligt högre varvtal drar den 
vanligtvis 4-10 ggr mer än märkströmmen, ibland mer. Med en maskin som är direktstartad 
mot nätet kan det erhållas ett spänningsfall vid en utvald mätpunkt beroende på hur stor effekt 
maskinen drar i förhållande till kortslutningseffekten där den utvalda mätpunkten är [7]. 

3.6.3 Start med frekvensomriktare 
I vissa fall kan det vara väldigt lönsamt att starta en maskin med frekvensomriktare. Eftersom 
kostnadsfrågan är mycket viktig faktor bör det vara intressant att se över en sådan möjlighet. 
Frekvensomriktaren arbetar med en spänning anpassad för maskinens pågående varvtal och 
styr varvtalet genom att ändra frekvensen för matningsspänningen till maskinen. Det finns 
främst två fördelar med start av frekvensomriktaren, det första är att stora startströmmar 
undviks och maskinen arbetar med bästa möjliga moment oberoende av varvtal vilket medför 
att uppvärmning vid start av maskinen förebyggs. I och med att den reaktiva effekten varierar 
mellan maskinen och frekvensomriktaren belastar man nätet endast med aktiv effekt. Den 
reaktiva effekten som maskinen erhåller kommer från mellanledets kondensatorbatteri. Att 
välja en frekvensomriktare för start av maskin medför även nackdelar. Den största nackdelen 
är att den genererar stora övertonsströmmar i nätet. Distorsion av nätströmmen kan ligga på 
75-150 %, men så länge anläggningen är dimensionerade för detta innebär det inga större 
problem [7]. 

3.7 Flimmer (Flicker) 
Flimmer (kan även kallas Flicker) är snabba spänningsvariationer med en viss frekvens. 
Varför flimmer uppstår beror på förhållandet mellan variationerna i belastningen och 
kortslutningseffekten i punkten. Ljusbågsugnar kan vara en typisk orsak till flimmer vid större 
spänningar. Detta kan också medföra att störningen sprids i elnätet till relativt stora områden. 
Vid lägre spänningsnivåer kan flimmer uppstå på grund av hissmotorer, kompressorer, 
kopieringsmaskiner, svetsapparater och värmepumpar med mera [13]. Den vanligaste 
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uppkomsten av flimmer är dock vid snabba lastförändringar som då påverkar matande nät, 
detta kan då medföra vissa blinkningar i belysningsapparatur (främst glödlampor och 
ljusrörsarmatur). Dessa ljusvariationer som kan uppstå är frekvensberoende vilket då kan 
påverka ögat negativt, normalt är ljusvariation med frekvenserna 5-15 Hz besvärligt för ögat.  
Eftersom arbetsplatser arbetar förebyggande för en god ergonomi har man på senare år 
installerat HF-don (högfrekvent matning) som ska förhindra uppkomst av flimmer [7].  
 
Utifrån olika försök där man utsatt människor för olika flimmernivåer. I forskningssyfte har 
man sedan skapat en gemensam norm med tre olika nivåer, se nedanstående rubriker [7].   

3.7.1 Pinst (P instantaneous) 
Är ett mått där man mäter hur pass mycket flimmer påverkar en människa ögonblickligen, 
därav namnet instantaneous (ögonblicklig, omedelbar). Gensvaret för lampa-öga-hjärna 
representeras av Pinst och är under 0,64 sekunder för 50 Hz och 0,533 sekunder för 60 Hz. 
Ofta har en enstaka störning ingen större påverkan [7].  

3.7.2 Pst (P short time)  
Är en benämning för kortvariga flimmerstörningar och ger en bedömning av svårighetsgraden 
av flimret. Pst utförs under 10 minuter genom en komplex statistisk viktning. Vid ett värde 
större än 1 är det risk för att flimret ger en negativ påverkan, till exempel blinkningar som 
nämns i början av avsnittet [7].  

3.7.3 Plt (P long time) 
Plt tyder på att det en faktor för bedömning av flimret under en längre tid. Vid mätning av Plt 
används en kubisk filtreringsfunktion som utifrån en sekvens av 12 stycken Pst värden mätt 
under två timmar får fram ett Plt [7].  

3.7.4 Mätning av flimmer 
Vid analys av flicker kan det vara till stor hjälp om mätning för spänning och ström utförs 
samtidigt. Utifrån dessa mätningar kan man se till exempel om spänningsvariationerna är en 
funktion av lastens variationer. Om lastströmsvariationer uteblir och man har 
spänningsvariationer ligger störningen med stor sannolikhet utanför det nätavsnitt som 
mätningen utförs i [7]. 

3.7.5 Hur kan flimmer förebyggas? 
Flimmer påverkar som sagt belysningen, om man har glödlampor kan dessa bytas ut mot 
lågenergilampor för att öka tåligheten mot flimmer. Annat alternativ kan vara att applicera 
seriereaktorer, störande last eller styrd kompensering för motverkan mot lastens reaktiva 
effektuttag. Ökning av kortslutningseffekten som förstärker elnätet kan vara en lösning men 
en dyr sådan [14]. 

3.8 Faskompenseringsanläggning med kondensatorer 
En anordning som är speciellt känslig för spänningsövertoner är 
faskompenseringsutrustningar (dvs. kondensatorbatteri) för olinjära laster. 
Kondensatorerna till faskompenseringsanläggningen är oskyddade (går ej att skydda) och man 
kan säga att de i princip kortsluter övertonsspänningarna vilket medför att de utsätts för 
strömmar större än batteriets märkström. Det som då händer är att kondensatorerna havererar 
vilket är ett problem som har påträffats ofta i faskompenseringsanläggningar. 
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För att kondensatorbatteriet (i faskompenseringsanläggning) ska kunna arbeta med 
spänningskomponenter för 50 Hz måste det vara konstruerat som ett lågpassfilter. Ett 
nätavsnitt med stora övertonsproblem kan filtreras och därmed reducera övertonerna [7].  
 
Aktiva filter (se avsnitt 3.13) är i dagsläget de vanligaste filtren. Fördelen med aktivt filter är 
att vid en eventuell felaktig installation av sådant filter blir konsekvenserna inte så stora. Ett 
filter som är underdimensionerat medför inga större problem för nätavsnittet. Nackdelen kan 
dock vara att det är kostnaderna som ökar med ett aktivt filter [7]. 
 
I och med de allt mer komplexa apparaternas intåg har det medfört att problemet med HF-brus 
(se avsnitt 3.9.2) uppstått. Dessa störningar uppstår främst av moderna switchkomponenter i 
till exempel nätaggregat och UPS:er samt aktiva filter. Det kan tyckas konstigt att det aktiva 
filtret ger störningar då det ska vara i ett förebyggande syfte som är beskrivet ovan, dessa 
störningar är upp till 100 MHz. Vid ännu högre frekvenser erhålles radiofrekventa störningar, 
alltså ”störningar i luften”. Bekymret med dessa radiofrekventa störningarna är att de kan lätt 
påverka annan utrustning genom att till exempel kopplas elektromagnetiskt till andra ledare 
eller att helt enkelt störa radiokommunikationen [7]. 
 
EMC står för Electric Magnetic Compatibility och är ett samlingsbegrepp för oönskad 
generering, spridning och mottagning av elektromagnetisk energi.  
Genom att införa EMC-filter på nätanslutningar och även på återstående ingångar på 
apparaterna reducerar man högfrekventa störningar.  
Självklart är inte allting så lätt, ett införande av sådant filter för med sig kapacitiva 
komponenter i olika nätavsnitt. Det ökar risken för resonans (se avsnitt 3.11), strömtransienter 
och ökning av spänning vid snabba spänningstransienter i elnätet som kan uppstå genom 
bland annat inkoppling av last eller kondensatorbatterier [7]. 

3.8.1 Övertonspåverkan hos kondensatorbatterier 
Vid inkoppling av olinjära laster i anläggningar där kondensatorbatterier finns kan det uppstå 
oönskade företeelser som medför kondensatorhaverier. Om vi har en faskompenserad 
anläggning med asynkronmaskiner kommer transformatorn nästan uteslutande belastas med 
aktiva effekter. Den största delen av reaktiv effekt tas från kondensatorbatteriet. Vad händer 
om en frekvensomriktare installeras i anläggningen? Den maskin som frekvensomriktaren styr 
tar sin reaktiva effekt därifrån. Transformatorn belastas då av maskinens märkeffekt och 
förlusterna från maskin och frekvensomriktare. Med en väldigt hög kortslutningseffekt 
(närmast obefintlig impedans) för nätavsnittet kommer övertonsströmmar inte att medföra 
några problem. Om däremot kortslutningseffekten är ”normal” kommer 
kortslutningsimpedansen att föra med sig en viss påverkan på nätavsnittet. Nätavnsittet kan nu 
beskrivas stegvis enligt följande: 
 

• Asynkronmaskinen och frekvensomriktaren förbrukar aktiv effekt. 
• Frekvensomriktaren orsakar övertonsströmmar som flyter genom matningen. 
• Övertonsströmmarna ger upphov till spänningsfall över matningens 

kortslutningsimpedans vid varje övertonskomponent. Spänningsfallet medför då 
distorsion i spänningen för matande transformatorn. 

• Det erhålls ”nya spänningar” vid varje övertonsfrekvens vilket leder till att ström 
kommer att flyta genom kondensatorn vid varje övertonskomponent.  

 



 
 

 
Utfärdare: 
Stefan da Silva Larsson, 
DE3DS 

 
Dokument: 
Examensarbete 

 
Datum: 
2007-09-14 

 

 21

 
FIGUR 8. EL-SCHEMA FÖR ETT KONDENSATORBATTERI. (GUSTAVSSON, 2003 S.136) 

 
Se figur 8 som är ett el-schema för ett kondensatorbatteri. I figuren är Zk 
kortslutningsimpedansen, Q reaktiv effekt och P aktiv effekt.  
Om summan av strömmens RMS värde och alla övertonströmmar når upp till en nivå utöver 
kondensatorns märkström kan den skadas allvarligt. Om frekvensen ökas kommer följande 
komponenter påverkas enligt: 

• XL (induktiv reaktans) på grund av matningens induktiva komponenter. 
• De resistiva komponenterna förblir oförändrad. 
• XC (kapacitiv reaktans) minskar vilket medför att för högre övertoner kan en liten 

övertonsspänning ge upphov till en stor ström [7]. 

3.9 Frekvensomriktaren 
Med en frekvensomriktare kan man styra asynkronmotorns varvtal och även moment men då 
krävs mer komplexitet hos frekvensomriktaren. Man besitter dess styregenskaper genom att 
variera nätfrekvensen och spänningen. I figur 9 finnes ett blockschema för en 
frekvensomriktare som styr till exempel en asynkronmotor [7]. 
 
 

 
FIGUR 9. BLOCKSCHEMA FÖR EN FREKVENSOMRIKTARE. (GUSTAVSSON, 2003 S.97) 

 
I figur 9 ser vi att vid inkommande fasspänning till frekvensomriktaren sker det först en 
likriktning av spänningen. Därefter finns ett mellanled som är till för att förfina spänningen, 
alltså erhålla en ren likspänning. Vid tillslag av frekvensomriktaren kommer mellanledets 
filtreringskondensatorer vara urladdade, för att minska inkopplingsströmmen finns tillsatta 
resistorer. Dessa resistorer kortsluts med hjälp av ett relä när ungefär 60 % av nominell 
spänning i mellanledet uppnåtts. För att minska störningar (i form av rippel bland annat) från 
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omriktardelen finns det induktanser som reducerar detta. I figur 9 kan man tydligt se hur 
mellanledets kondensatorbatteri består av två parallellkopplade kondensatorer vilket är vanligt 
för en frekvensomriktare. Även seriekopplade kondensatorer finns för bättre hantering av 
spänningen i mellanledet. Varför man har resistorer parallellt över kondensatorbatteriet beror 
på spänningslikhet, alltså så att de seriekopplade kondensatorerna delar spänningen jämnt. De 
har även till uppgift att se till så mellanledets kondensatorer laddas ur [7].  
 
I figur 9 finns två pilar, en för P (aktiv effekt) och en för Q (reaktiv effekt). Det man vill 
påvisa är att frekvensomriktaren endast belastar nätet med den aktiva effektförbrukningen från 
asynkronmotorn och dess egenförluster, därav P-pilen. Den reaktiva effekten som en 
asynkronmotor förbrukar kommer från frekvensomriktarens mellanled, vilket Q-pilen visar i 
figuren [7]. 
 
Den nya växelspänningen med önskad frekvens skapas i frekvensomriktarens sista part som 
kallas omriktaredelen. Med hjälp av switchar (i det här fallet) produceras en fyrkantsspänning 
där switchen antingen är öppen eller stängd, tekniken kallas PWM1. Mellanläget i 
positionerna, öppen och stängd frambringar de största förlusterna som skulle erhållas om man 
istället valde att variera spänningens sinusform. För att få asynkronmaskinens önskade 
uppträdande måste dess ström vara sinusformad. Att skapa en sinusformad ström känns 
motsägande med kravet på en fyrkantsspänning från omriktaren. Men i och med att 
asynkronmaskinens statorlindningar har en induktans kan man utifrån detta skapa en 
sinusformad ström. Den önskade sinusströmmen skapas genom att man switchar med en 
tillräckligt hög frekvens och varierar pulsbredden på huvudspänningen som driver strömmen i 
maskinens lindningar [7].  
 
Switchfrekvensen för frekvensomriktarens utspänning brukar ligga mellan 2-4 kHz. Men 
beroende på anläggningens förutsättningar t.ex. vid akustiskt känsliga miljöer kan 
switchfrekvensen uppgå till 20 kHz, vilket ger tystare maskiner men högre förluster. 
I dagens läge är frekvensomriktarna väldigt bra modulerade, de önskade sinusformade 
strömmarna till maskinen ser väldigt bra ut [7]. 

3.9.1 Frekvensomriktarens nätåterverkan 
Vid mätning av övertoner för en frekvensomriktare är det lämpligt att mäta den inkommande 
spänningen. Eftersom likriktarbryggan inte alltid är symmetrisk (dioderna matchar inte 
varandra helt) kan det uppvisa större övertoner på inkommande från frekvensomriktaren än 
utgående. För reducering av EMC problem hos frekvensomriktare förses dessa ofta med 
filterdrosslar. De högfrekventa strömövertonerna minskas betydligt men även de lågfrekventa. 
Över drosseln kommer det att erhållas ett visst spänningsfall som minskar 
mellanledsspänningen. Spänningsfallet kommer vara en funktion av induktansens storlek och 
nätströmmen. På grund av spänningsfallet kommer även spänningen för asynkronmaskinen att 
minska. Och eftersom vridmomentet är kvadratiskt i proportion till matningsspänningen 
kommer även den att minskas. Konsekvensen av detta kan bli att man kanske måste inhandla 
en större asynkronmaskin, det vill säga gå upp en effektklass. Likaså med frekvensomriktaren 
som kan behöva bytas mot en annan för bättre dimensionering av drift. Vid en anläggning 
med många  frekvensomriktare vore det passande att använda sig av frekvensomriktare utan 
drosslar och istället implementera en gemensam filtrering av matningen för dessa [7].  
 

                                                 
1 PWM – Pulse Width Modulation (Pulsbreddsmodulering) 
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Vid mätning av strömmar för en frekvensomriktare kan det tyckas en aning förvirrande med 
större ström på utgående sida än på inkommande till frekvensomriktaren. Omriktaren lämnar 
större effekter än vad den förbrukar från nätet, därav större ström på utgående. 
Asynkronmotorns magnetiseringsström är ungefär 25-45 % av maskinens lastström. 
Magnetiseringsströmmen kan uppgå ända till 70-80 % av lastströmmen för små maskiner. 
Frekvensomriktaren har som sagt ett kapacitivt mellanled, från mellanledskondensatorn tar 
asynkronmaskinen sin magnetiseringsström som alltså är en reaktiv ström. Kom ihåg att 
frekvensomriktardrifter inte får faskompenseras. Vid faskompensering har man endast 
frekvensen 50 Hz att arbeta med, i frekvensomriktaren måste vi variera frekvensen för att få 
önskad utspänning [7]. 

3.9.2 HF-Brus 
Med HF-brus menas störsignaler/brus vid så höga frekvenser som 100 MHz eller högre. 
Uppkomsten av detta kan vara från switchar i frekvensomriktare, UPS:er, aktiva filter med 
mera. Spridningen kan ske som radiostörning eller ledningsbunden störning, den senare av 
dom två anses vara mest bekymmersam eftersom den ofta visar höga amplituder. Störningen 
sprids ofta genom bland annat elektriska ledare, jordplan, vattenledningsrör med mera. 
Eftersom apparaterna allt mer arbetar i högre frekvenser blir HF-bruset ett mer aktuellt 
problem. Till exempel i vissa nätavsnitt där man använder sig av fjärravläsning av en elmätare 
kan det förekomma ledningsbundna störningar i och med att det är ledningsbunden 
kommunikation [7]. 

3.10 Spänningsdippar 
I vissa rapporter nämns spänningsdippar som den största påverkande faktorn i avseende på 
elkvalite för industrier.  
I juni år 2004 slutfördes ett projekt med namnet Utveckling Elkvalitet (UE), projektet 
finansierades av elbranchen genom Elforsk, Energimyndigheten och Teknikföretagen inom 
Svenskt Näringsliv. I undersökningen fann man att spänningsdippar och korta avbrott kostade 
samhället 1-1,5 miljarder kr/år. Den årliga nätavgiften för ett år är 20 miljarder kr och då kan 
man förstå vikten av att förebygga mot spänningsdippar. I forskningsrapporten påpekas det att 
utan elnätets skyddssystem skulle flertalet dippar och korta avbrott lett till långa avbrott. 
Upphovet av dippar och avbrott kan bland annat vara kortslutningar, jordfel, omkopplingar av 
transformatorer på olika spänningsnivåer, inkopplingar av motordrifter osv. Dock nämns 
grundorsaken till dipparna åskurladdningar. Att eliminera dippar och korta avbrott är näst 
intill omöjligt i elnäten, då vissa orsaker är oförutsägbara [15]. 

3.10.1 Definition av spänningsdippar 
Om spänningssänkningen är större än 10 % av den nominella spänningen och varar mellan 10 
ms till 90 s definieras det som en spänningsdipp. Efter ”dippen” skall spänningen återvända 
till ett värde som är större än 90 % av nominell spänning. Kortvariga avbrott är då en 
spänningssänkning som går ner ända till 0 V eller nära 0 V. Tiden för kortvariga avbrott är 
densamma som för spänningsdippar. Den amplitud som man anger spänningsdippen i är 
skillnaden mellan aktuell spänningen och nominell spänning. Amplituden anges i procent av 
nominell spänning [14].  

3.10.2 Spänningsdippars påverkan 
Mest känslig för spänningsdippar är elektriska maskiner med varvtalsstyrda drivsystem. 
Spänningsdippar ger även en påtaglig påverkan hos reglerutrustningar, datorer, 
urladdningslampor som slocknar och kontaktorer som slås ifrån m.m. [14] 
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3.10.3 Spänningsnivåer 
En tillverkad apparat är konstruerad för en viss arbetsspänning. Om arbetsspänningen 
överträds kan det påverka apparatens egenskaper så att den inte fungerar som den ska. 
Motorer är mest känsliga för detta, avvikelsen måste vara inom ± 5 V för maximal 
arbetsförmåga. Strömförsörjningsenheter är däremot inte alls lika känsliga utan kan acceptera 
en spänning mellan t.ex. 95 - 270 V [14]. 

3.10.4 Identifiering av spänningsdippar 
Oftast innehar elektriska apparater ett sorts lager där energi lagras. Om en 
spänningsminskning uppstår kommer energin i lagret förbrukats. Nätaggregat har ofta en 
kondensator för spänningslikning, denna fungerar som energilager. I frekvensomriktaren är 
det som redan nämnts mellanledskondensatorn som lagrar energin. UPS används vid 
spänningsavbrott och för att den ska kunna leverera energi innehar den stora kondensatorer 
eller batterier.  
 
En frekvensomriktares lastström ökar vid en spänningssänkning vilket medför ökade 
förlusteffekter. Varför förlusteffekter ökar beror på att regleringen försöker hålla 
energiförbrukningen varaktig. Hos en asynkronmaskin skulle det medföra minskat 
vridmoment samt ökad eftersläpning för motorn och ökad strömförbrukning i 
frekvensomriktaren. Frekvensomriktaren löser ut för underspänning i mellanledet vid 
tillräckligt stor spänningsminskning [13]. 

3.10.5 Varför dimensioneras inte ett större energilager? 
Efter en spänningsdip kommer spänningen att återvända och problemet blir då att en 
uppladdningsström av kondensatorpaketen uppstår. Strömmen beror på följande: 
skillnadsspänningen mellan kondensatorspänningen och nätspänningen i samma moment som 
spänningen återvänder, storleken på kondensatorn, stigtiden på spänningspulsen och storleken 
på induktanser i nätavsnittet. 
 
Som tidigare nämnts finns det resistorer som begränsar inkopplingsströmmen för start av en 
frekvensomriktare. Då mellanledsspänning närmar sig märkspänning är frekvensomriktaren 
klar för drift och då kopplas dessa strömbegränsningsresistorer bort. Alltså kommer 
skyddsfunktionen inte vara aktiv vid eventuella spänningsdippar. Med hjälp av induktorer i 
serie med fasanslutningarna går det att dämpa eventuella strömtoppar. Strömbegränsningens 
dämpning ökar i takt med att spänningsflankens lutning ökar, observera det spänningsfall som 
sker över induktorn vid normaldrift. Att installera en större frekvensomriktare som hanterar 
eventuella strömökningar kan ibland vara ett billigare alternativ kostnadsmässigt [13]. 

3.10.6 Förebyggande med skärmkablar 
För att på ett föredömligt sätt förebygga mot störningar bör till exempel motorkablar till 
motordrifter vara en trefasledare med skärm. Skärmen bör ha en låg impedans så att de 
kapacitiva läckströmmarna som kan uppstå i bland annat motorn leds tillbaka till 
frekvensomriktaren. Den bästa kabelskärmen är en tättslutande metallfolie som är lindad runt 
fasledarna. Man bör dock vara observant på att det flyter en returström i kabelns skärm vilket 
kan ses som en störning för känsliga miljöer. Istället går det att använda dubbelisolerade 
motorkablar med inre och yttre skärm. Inre skärm ansluts vid motor och frekvensomriktare 
och den yttre skärmen endast vid frekvensomriktaren. För att undvika störningar från andra 
apparater ska motorkablar placeras på egna kabelstegar. Ur ett EMC-perspektiv bör avståndet 
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mellan motorkabel till allmänna nätkablar vara 30 cm och 50 cm till signalkablar till exempel 
en PROFIBUS-kabel [14]. 

3.11 Resonans 
Ett resonansfenomen uppstår då den induktiva och kapacitiva reaktansen är lika stora, alltså 
upphäver varandra. Vid inkoppling av ett kondensatorbatteri sker det alltså en 
sammansättning av nätets induktans och batteriets kapacitans och detta kallas för en 
resonanskrets. Beroende på kretsens utseende har en resonanskrets specifika 
impedansegenskaper, som kan ge upphov till ström- eller spänningsförstärkning. Det går att 
räkna ut vid vilken frekvens resonans uppstår med formeln:  
 

CL
F

⋅⋅
=

π2
1

0  

 
Eftersom man inte alltid har detaljerad information angående induktans och kapacitans i 
nätavsnittet finns det en överslagsformel: 
 

C

k

Q
S

h =  

Där Sk = Nätavsnittets kortslutningseffekt,  QC = Kondensatorbatteriets reaktiva effekt och h 
står för övertonsnummer vid resonans. Multiplicera med 50 för resonansfrekvens i Hz.  
 
Det finns två typer av resonanskretsar, parallellresonans och serieresonans. Man erhåller 
någon av dessa beroende på hur koppling mellan induktans och kapacitans ser ut. Vid 
parallellresonans uppvisar kretsen stor impedans samtidigt som det cirkulerar en stor ström 
som endast begränsas av kretsens resistiva förluster. Då en serieresonans uppstår är de 
induktiva och kapacitiva komponenterna kopplade i serie. Här uppvisar kretsen en låg 
impedans där stora spänningar kan erhållas över kretsens komponenter, vilka endast 
begränsas av kretsens resistiva förluster [7]. 

3.11.1 Problem vid resonans 
Om det antas att anläggningen har spänningsövertoner samtidigt som resonansfenomenet 
uppstår vid en övertonsfrekvens kan det medföra att stora strömmar överbelastar 
kondensatorbatteriet vilket ger upphov till stora spänningsdistorsioner. Denna 
spänningsdistorsion kan leda till ökade förluster och pendelmoment i asynkronmaskiner.  
För att förebygga resonansproblem bör dimensioneringen ses över samt eventuella 
resonansfilter [7]. 

3.12 Passiva filter 

3.12.1 Avstämt filter 
Med ett avstämt filter kan man styra den resonansfrekvens som uppstår av ett 
kondensatorbatteri i ett nätavsnitt med spänningsdistorsion. Resonansfrekvensen bestäms 
genom inkopplade induktanser i serie med ledarna intill kondensatorbatteriet. Då kretsens 
resonansfrekvens bestäms till en viss överton kallar man det avstämning, därav namnet på 
filtret. De övertoner med större frekvens än resonansfrekvensen ”riskeras” att dämpas något. 
Det avstämda kondensatorbatteriet uppför sig som en seriekrets vilket medför att det kommer 
att vara kapacitivt för alla frekvenser under resonansfrekvensen. Ur ett perspektiv för anslutna 
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asynkronmaskiner i nätavsnittet kommer det att uppföra sig som ett vanligt kondensatorbatteri 
[7]. 

 
FIGUR 10. AVSTÄMT FILTER DÄR VI KAN VÄLJA EN OFARLIG RESONANSFREKVENS. (GUSTAVSSON, 2003 S.144) 

3.12.2 Finavstämt filter 
Vid användande av avstämt filter för att reducera övertoner som orsakar problem kan det vara 
lockande att implementera ett serieresonansfilter avstämt till 50 Hz i serie med varje 
fasledare.  
I och med detta kommer endast strömmar med frekvensen 50 Hz flyta igenom. Rent 
ekonomiskt är detta filter inte försvarbart. Filtret är också känsligt för omkopplingar i nätet 
eller laster som förändrar induktansstorleken och därmed resonansfrekvensen för filtret. 
Vilket kan medföra att filtret alltså inte längre släpper fram strömmar på 50 Hz [7].  
 
Den vanligaste filteruppbyggnaden är ett serieresonansfilter som skall parallellkoppla bort 
övertoner från matningen. Det går att avstämma flera övertoner (t.ex. 5:e, 7:e och 11:e se figur 
11) genom att då installera tre stycken avstämda filter. Man börjar alltid med att åtgärda de 
största övertonerna i nätavsnittet. Observera att om ett filter används för 5:e övertonen kan det 
medföra att 7:e övertonens amplitud också dämpas. Uppbyggnaden av flera filter som nu 
nämnts kallas för finstämt filter, resonansfrekvensen läggs för filtret direkt på störande 
övertonsfrekvens. För ett finstämt filter kommer filtrets impedans sammanfalla med störande 
överton vilket ger den bästa filtreringen [7]. 
 

 
FIGUR 11. FINAVSTÄMT FILTER DÄR 3 STYCKEN FILTER AVSTÄMDA TILL 5:E, 7:E OCH 11:E ÖVERTONSFREKVENSEN. 
(GUSTAVSSON, 2003 S.146) 
 
Eftersom filtrets impedans är mycket låg vid resonansfrekvensen kan det medföra vissa risker 
i nätavsnittet. Den övertonsspänning som infaller samtidigt med filterfrekvensen kan medföra 
en väsentlig ökning av strömmen som flyter genom filtret. För höga RMS-värden på 
filterströmmen kan medföra termiska problem. Övertonshalten i nätavsnittet kan bland annat 
ökas genom implementering av frekvensomriktare eller pga. om- och tillbyggnader i 
närliggande nätavsnitt. Det är nödvändigt att se över nätavsnittet innan parallellkoppling av 
flera olika filter utförs. Ingående övertonskomponenter och egna impedanser bör beaktas så 
att de parallellkopplade filtrens impedans tillsammans med nätimpedansen inte hamnar i ett 
tillstånd vid en övertonsfrekvens [7]. 
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3.12.3 Snedavstämt filter 
Eftersom ett snedavstämt filter innehåller ett relativt stort antal komponenter vilka kan ha stor 
spridning på värdena kan det medföra att en fullständig kontroll av resonansfrekvensen 
förloras. Även höga temperaturer påskyndar åldringen av kondensatorbatterierna som gör att 
dess kapacitans minskas. Minskad kapacitans leder till en resonansfrekvens mot högre 
frekvenser och filtret blir kapacitivt vid övertonsfrekvensen.  
Om lastens induktiva reaktans motsvarar filtrets kapacitiva reaktans kan det uppstå en 
resonanssituation. Detta kan motverkas med hjälp av ett snedsavstämt filter som påverkar 
resonansfrekvensen så att den hamnar en bit under övertonen. Filtret blir induktivt gentemot 
nätet [7]. 

3.12.4 Tredje tons filter 
Enfasiga olinjära laster skapar stora strömmar i nolledaren på grund av trippelövertonernas 
fasläge (se avsnitt 3.4.3). Den största övertonen i nollströmmen är 3:e övertonen som alltså 
har frekvensen 150 Hz. Alltså vore det en god idé och skapa ett spärrfilter för den frekvensen. 
Vid en parallellresonanskrets är impedansen väldigt hög vid resonansfrekvensen. Det är då 
aktuellt att koppla på denna resonanskrets i serie med nolledaren (se figur 12) så att 
resonansfrekvensen uppstår vid 150 Hz. Alltså kommer alla strömmar på 150 Hz spärras av 
filtret.  

 
 

 
FIGUR 12. 3-TONS FILTER, RESONANSKRETSEN ÄR PLACERAD I SERIE MED 0-LEDAREN. (GUSTAVSSON, 2003 S.149) 
 
Nackdelen med filtret är att vid inkoppling av filtret in i nolledaren kommer det uppstå ett 
spänningsfall över filtret. Detta spänningsfall har en frekvens på 150 Hz och det leder till en 
spänningsskillnad mellan N- och PE-ledaren vilket inte är acceptabelt. Om filtret istället 
placeras i PEN-ledaren kommer det inte uppstå ett spänningsfall med frekvensen 150 Hz 
mellan N- och PE-ledaren. Inte helt perfekt konstruktion då en frekvensberoende impedans i 
nolledaren har införts, vilket kommer att medföra en spänningsdistorsion vid ett selektivt 
spänningsfall över filtret. Spänningsdistorsionen kan bli från att ha 3 % innan filtrets 
installation till 12 % efter införande av filter. Därför måste det tas hänsyn till vart montage av 
3:e tons filter skall utföras. Till exempel vid stora belysningsgrupper är det lämpligt att införa 
detta filter. Däremot vid olika kontorsmiljöer med många datorer och nätverk kan det uppstå 
problem med filtret.  
Till exempel om det önskas koppla in filter i PEN-ledaren vid en el-central i ett kontorshus 
med en central på varje våning. Här kommer en väsentlig potentialskillnad erhållas mellan N- 
och PE-ledarna under denna el-central och övriga N- och PE-ledare under andra el-centraler i 
kontorshuset. Det finns då risk för att vagabonderande strömmar uppstår vilket oftast är 
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väldigt svåra att kontrollera. Det går att koppla på filtret till transformatorns PEN-ledare, 
nackdelen är då att alla abonnenter kommer att utsättas för en eventuell ökning av 
spänningsdistorsionen [7]. 

3.12.5 EMC- filter 
EMC-filter kopplas oftast ihop med PI-filter, vilket kan beskrivas som en spole i serie mellan 
två kondensatorer i ett nätavsnitt, se figur 13.  
 

 
FIGUR 13. UPPBYGGNADEN AV ETT PI-FILTER. (GUSTAVSSON, 2003 S.152) 

 
Ett filter för 3-fas har en filtergren i varje fas, oftast i nolledaren också. För enfasiga laster 
finns filtergrenen i fasledaren samt nolledaren, dessa filter kallas RFI1-filter. Efter EMC 
direktivens införande 1989 kallas dessa filter alltså för EMC-filter. Ett sådant filter är oftast 
avsedda att dämpa frekvenser inom området 50-100 kHz eller högre. I och med detta 
förhindras radiofrekventa störningar att nå ut på nätet genom nätanslutningen som stör 
radiokommunikationen [7]. 

3.12.5.1 Nackdelar 
En nackdel är att EMC-filtret kan få betydande storlekar på ansluten reaktiv effekt vilket kan 
bidra till högfrekventa resonanser som har sitt ursprung från övertonsförstärkningar i nätet.  
En annan nackdel är de ”ringningar” som kan uppstå i spänningskurvorna vid olika 
kopplingsögonblick i matande nät med stora EMC-filter. Dessa kan till exempel uppstå vid 
till- och frånkopplingar av ett kondensatorbatteri. EMC-filter kan även orsaka problem vid 
användande av jordfelsbrytare. Den läckström kondensatorerna erhåller förs vidare till jord 
och då erhålles en viss ström som inte förs tillbaka via nolledaren [7]. 

3.13 Aktiva filter 
I jämförelse med de passiva filter som beskrivits hittills har aktiva filter en stor fördel. 
Tidigare utgjorde nätets impedans en del av filterkretsen, så är det inte med passiva filter. 
Eftersom elnätets impedans ibland varierar kommer filteregenskaperna påverkas. Nivån av 
övertoner i nätavsnittet styr inte filtreringsnivån. Däremot mäter ett aktivt filter upp de 
övertonsnivåerna för att sedan filtrera bort de önskade övertonerna. Med den egenskapen 
kommer nätets impedansvariationer ha en väldigt liten inverkan [7]. 

3.13.1 Beskrivning 
Grundprincipen är att det aktiva filtret mäter upp den olinjära lastströmmen, vilken kan 
analyseras i antingen tidsplanet eller frekvensplanet. Sedan ger aktiva filtret ut 
övertonsströmmar som är fasvända 180 grader. Därefter summeras strömmen från det aktiva 
filtret med lastströmmen och en sinusformad lastström erhålls, alltså har den fasvända 
strömmen eliminerat övertonsströmmarna. Filtrets aktiva kraftkomponenter är mellanledet 
och växelriktardelen för en frekvensomriktare [7]. 

                                                 
1 RFI – Radio Interference Filter 
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FIGUR 14. FÖRENKLAT SCHEMA FÖR AKTIVT FILTER. (GUSTAVSSON, 2003 S.157) 

3.13.2 Nackdelar 
Ett aktivt filter är direktanslutet till matande nät och kan därmed aldrig höja nätets 
toppspänning, alltså kan filtret inte hantera längre spänningsdippar. Växelriktardelens PWM-
modulation är spänningsstyv vilket gör att nätanslutningen är seriekopplad med stora 
nätinduktorer. Detta bidrar till en strömstyv anslutning till nätet och omriktaren kan därmed 
kompensera nätströmmen. Nackdelen med PWM-tekniken är att växelriktardelen i ett aktivt 
filter kommer att framställa högfrekventa störningar i vissa fall upp till 100 MHz. För att på 
rätt sätt motverka detta krävs det en omfattande dimensionering [7]. 

3.13.3 Fördelar 
Med ett aktivt filter kommer nätet inte att erhålla någon ökning av reaktiva effekter, alltså 
filtret är oberoende av installerad filtereffekt. En annan fördel, filtret kommer inte 
överbelastas på grund av de förändringar som sker i nätet eller på grund av felaktig 
dimensionering. Om filtret skulle dimensioneras för stort spelar det en mindre roll då filtret 
styrs av faktiska övertonsnivåer. Ett för litet filter arbetar upp till strömgräns och begränsar 
sedan strömuttaget [7]. 

3.14 Beskrivning av standard 
Varför standard? Det är nödvändigt med standarder för att vi ska erhålla fungerande enheter. 
Eftersom komponenter och olika utrustningar har riktlinjer att gå efter och som dessutom 
förutsätts att göra det kan man sammanfoga olika produkter från olika tillverkare. Utan 
standarder skulle det innebära en viss otrygghet när man köper olika produkter. Det finns 
standarder och normer, båda har samma betydelse. Det är bara två olika språkbruk där ordet 
standard används mest i det dagliga språkbruket. I kommande avsnitt följer en kort 
beskrivning av olika organisationer som bestämmer dessa standarder.  

3.14.1 IEC  
IEC1 står för International Electrotechnical Commission och är en internationell organisation. 
Dess uppgifter är att förbereda och publicera standarder i området för elkraft, elektronik och 
även närliggande områden. Standarderna som IEC för ut ska underlätta ett internationellt 
handelsutbyte och förhindra tekniska hinder. Det finns en WTO (World Trade Organisation) 
                                                 
1 IEC: s hemsida: www.iec.ch 
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överenskommelse där IEC: s standarder är en kärnpunkt om tekniska hinder för handel 
uppstår vilken är nämns som TBT (Technical Barriers to Trade). WTO överenskommelsen 
stöds av 100 länder. IEC består av 62 medlemsländer, Sverige är ett av dem. Organisationen 
styrs av en rådsförsamling för medlemsländernas nationella kommittéer [7].  

3.14.2 CENELEC 
CENELEC1 är EU: standardiseringskommitté för elektriska standarder enligt EU direktiv 
83/189/EEC. CENELEC arbetar med allt från generella förslag till detaljerade tekniska 
studier. Organisationen består av olika kommittéer som arbetar på olika nivåer. Det finns 
35 000 tekniska specialister i EU: s medlemsländer som deltar mer eller mindre i dessa 
standardfrågor. CENELEC har ett nära samarbete med IEC, ungefär 80 % av alla standarder 
som behandlas av CENELEC har sitt ursprung i IEC [7]. 
 
Numera handlar arbetet inte bara om standarder gällande beskrivande verksamhet eller 
liknande utan även att beskriva generella krav för hälsa, säkerhet och miljö samt vissa 
allmänna krav. Reformen skedde genom påtryckningar från bland annat EU. Produkter 
tillverkade inom EU ska ha fri rörlighet, det är ett av EU:s mål. Det medför att EU-länderna 
måste acceptera de direktiv som ställs av EU, alltså om de lokala standarderna avviker skall 
de för EU gälla. Alltså om en produkt uppfyller normerna för ett land i EU kommer produkten 
även att uppfylla normerna för övriga EU-länder. I och med detta kan produkter och dylikt 
exporteras utan några hinder inom EU [7]. 

3.14.3 SEK 
SEK2 står för Svenska Elektrotekniska kommittén och är en organisation med partners från 
Svenskt näringsliv och offentliga förvaltningar. Föreningens uppgift är främst att ta tillvara på 
svenska intressen för standarder inom el. Inom SEK finns det tekniska kommittéer som 
praktiskt upprätthåller standardiseringsarbetet. Kommittéerna utgörs av folk med tekniska 
kunskaper från olika företag där standarder behandlas. Medverkan från företagen finansieras 
av dom själva. I organisationerna IEC och CENELEC som beskrevs ovan är det personal från 
SEK som är Sveriges representant [7]. 

3.14.4 SIS 
SIS3 är en förening som arbetar ideellt där medlemmarna utgörs av både den privata och den 
offentliga sektorn. Medlemmarna styr verksamheten efter önskat behov och önskemål. SIS 
färdigställer standarder inom till exempel bygg och anläggning, hälso- och sjukvård, 
konsumentprodukter, miljö och säkerhet. Föreningen SIS utarbetar tillsammans med det 
europeiska och globala nätverket internationella standarder. SIS har medlemmar i det 
europeiska samarbetet CEN och i det globala samarbetet ISO. SIS förlag AB är ett dotterbolag 
till SIS och där marknadsförs alla standarddokument i Sverige [4]. 

3.14.5 Beskrivning av en standards beteckning 
En standards beteckning kan se olika ut beroende på vilken organisation som fastställt den. 
Exemplet nedan beskriver dess beteckningar: 
  
Standard: XX EN 50082-1 
 

                                                 
1 CENELEC: s hemsida www.cenelec.org 
2 SEK: s hemsida: www.sekom.se 
3 SIS: s hemsida: www.sis.se 
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- XX = Det internationella prefixet (t.ex. kan XX stå för SS (Sverige) eller SFS (Finland) osv. 
 
- EN = Förkortning för Europanorm 
 
- prEN = Ett förslag till standard som är under utredning 
 
- ENV = En provstandard som gäller under 3 år för att sedan baserat på erfarenheterna från 
provtiden, fastställas eller ändras [7]. 
 

3.15 Olika aktuella standarder 
En genomgång av aktuella standarder som rör rapporten är nödvändigt. Ifall vi erhåller alltför 
avvikande värden är det därför enkelt att hänvisa till standarder för problematiken. Det går att 
rada igenom alla standarder men det skulle ta för lång tid då man måste samtidigt tolka dessa 
standarder. De viktigaste standarderna ur ett perspektiv för elkvalite har då granskats. 

3.15.1 Standarder för spänningsgodhet 
 
Beskrivning: 
Spänningsgodhet är ett sammanfattande kvalitetsbegrepp som anger hur spänningen vid en 
elleverans uppför sig i förhållande till en spänning som är bästa möjliga för flertalet 
abonnenter. 
 
Standard: SS-EN 50160, Spänningens egenskaper i el-nät för allmän distribution 
 
Utdrag från standard: 
 
Denna standard anger huvudegenskaperna hos spänningen i kundens 
anslutningspunkt i ett allmänt distributionsnät för låg och mellanspänning 
under normala driftsförhållanden. Standarden anger gränser eller 
värden mellan vilka alla kunder kan förvänta sig att spänningens egenskaper 
bibehålls, vilket dock inte innebär en typisk situation i ett allmänt 
distributionsnät. 
Spänningsegenskaperna i denna standard är inte avsedda som EMCnivåer 
eller gränsvärden för emission av ledningsbundna störningar i 
allmänna distributionsnät. 
Spänningens egenskaper i denna standard är inte direkt avsedda att definiera 
fodringar i produktstandarder men bör beaktas. Det bör särskilt 
noteras att en utrustnings funktion kan påverkas om utrustningen utsätts 
för distributionsförhållanden som inte beaktas i produktstandarden. 
Vad som anges i denna standard kan upphävas helt eller delvis genom 
särskilda villkor i kontrakt mellan enskilda kunder och elleverantören 
(nätägaren). Denna standards ändamål är att definiera och beskriva 
egenskaperna hos matningsspänningen beträffande: 
-Frekvens 
-Storlek 
-Kurvform 
-Symmetrin mellan de tre fasspänningarna 
 
Tolkning: 
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Standarden pekar på de huvudegenskaperna hos spänningen i kundens anslutningspunkt i ett 
allmänt distributionsnät för låg- och mellanspänning vid ostörd drift. Den anger gränser eller 
värden som el-användare ute i Europa kan förvänta sig så att spänningens egenskaper bevaras.  
Dock är de gränser och värden som nämns inte ett typiskt tillstånd för allmän distribution. 
Nivåerna i standarden tar ingen hänsyn till EMC-nivåer eller gränsvärden för emission av 
ledningsbundna störningar i allmänna distributionsnät. Denna standard uppger kravet på hur 
parametrarna skall mätas. Med särskilda villkor i kontrakt kan den här standarden bortses 
ifrån helt eller delvis [7].  
 
 
Standard: 
SS-EN 61000-2-2, Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) Del 2: Miljö 
-Kompabilitetsnivåer för lågfrekventa störningar och 
signalöverföringar på el-nät 
 
 
Utdrag från standard: 
 
Denna standard behandlar inte bestämda kompabilitetsnivåer för 
t.ex. specifika utrustningars emissionsnivåer, då dessa styrs av externa 
storheter såsom systemimpedanser som en funktion av frekvens och 
liknande. Desutom fastslår den inga nivåer för andra standarder utan 
är endast en vägledning. 
Målet för detta avsnitt är att ge information om varierande störfenomen 
som kan uppträda i det allmänna elnätet. Detta till hjälp för: 
Experter och nätägare som skall sätta gränser för emissionsnivåer i 
det allmänna elnätet. 
Samt produktkommiteer inom IEC som skall ange immunitetsnivåer 
för apparater som skall anslutas till det allmänna elnätet. 
 
Tolkning: 
Var för något år sen en provstandard, alltså ENV (se AVSNITT). Är en standard som inte 
anger några direkta nivåer för kompabilitet gällande EMC-fenomen hos olika anordningar. 
Den ses främst som en vägledning för att fastställa gränser för emission av störningar till 
allmänna distributionsnätet, planeringsnivåer och immunitetsgränser. Denna EMC-standard 
berör ledningsbundna störningar i frekvensområdet 0-9 kHz, och för signalering på elnätet 
upp till 148,5 kHz [7].  
 
 
Standard: SS-EN 61000-2-4, Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) Del 4: Miljö 
-Kompabilitetsnivåer för lågfrekventa störningar och 
signalöverföringar på Industrinät 
 
Utdrag från standard: 
 
Denna standard behandlar förutsättningarna för Elektromagnetisk 
kompabilitet (EMC) för industriella och icke publika el-nät. Dessa nivåer 
är relevanta för störningar som kan uppstå i elnätet under normala 
driftsförhållanden. 
Denna standard behandlar de avvikelser (amplitud, frekvens, spänningssymmetri 
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och kurvform) från normal nätspänning som kan förväntas 
i industrinätets kopplingspunkt. 
Elektromagnetiska kompabilitetsnivåerna som anges i denna standard 
är uppdelad i tre svårighetsgrader med avseende på matande nät. 
• Klass 1 avser ett el-nät för favoriserad kraft i en industrianläggning 
t.ex. för matning av datorer och styrsystem. 
• Klass 2 motsvarar ungefär de störnivåer vi kan förvänta på det 
allmänna elnätet 
• Klass 3 avser ett industriellt el-nät som kan innehålla svåra laster 
med hög nätåterverkan och därmed ställs stora krav på 
immunitetsnivå för anslutna apparater. 
 
Tolkning: 
Används för industriella och icke-publika elnät där man ser över förutsättningarna gentemot 
EMC-fenomenet. Anger nivåer som kan vara störande för drift där EMC-nivåerna delas upp i 
tre svårighetsgrader, se ovan [7].  
 

3.15.2 Variationer för matningsspänning 
Beskrivning: 
Med matningsspänning menas spänningens effektivvärde vid ett givet mätögonblick, mätt 
över ett angivet tidsintervall. Denna spänning motsvaras oftast av UC (angiven 
matningsspänning) vilken i sin tur motsvaras vanligast av UN som är nominell 
systemspänning (230 V för lågspänning).   
 
Standard: 
SS-EN 50 160 
 
Tolkning: 
Varje 10-minuters medelvärde för angiven matningsspänningen skall vara från -15 % till +10 
%, alltså 195-253 V för lågspänning [7]. 
 
 
Standard: 
SS 421 18 11 
 
Tolkning:  
Enligt den här standarden ska matningsspänningens effektivvärde ligga mellan 207 – 244 V 
[7].  
 
Standard: 
SS-EN 61000-2-2 
 
Tolkning: 
Är en standard för kompabilitetsnivå gentemot långsamma variationer i matningsspänningen. 
Enligt standarden får det variera 3 % av UN och någon gång under dygnet kan 8 % accepteras 
[7]. 
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3.15.3 Snabba spänningsändringar 
Beskrivning: 
En snabb spänningsändring kan orsakas främst av laständringar i kundens anläggningar eller 
kopplingar i nätet. Nedan följer ett antal standarder som behandlar spänningsändringar.  
 
Standard: 
SS 421 18 11 
 
Tolkning: 
Standarden anger att den maximalt relativa spänningsändringen får uppgå till maximalt 1 % 
vid 30 spänningsändringar per minut. 
Tillsatta gränser för motorstarter gäller under förutsättningen att starter inte sker oftare än 
någon gång i timmen och att starttiden inte är längre än 100 ms.  
För rena jordkabelnät får det vara 4 % av UN och för nät med luftledningar får det endast vara 
5 % av UN [7]. 
 
 
Standard: 
SS-EN 50 160 
 
Tolkning: 
För lågspänning – Snabba spänningsändringar överstiger inte 5 % av UN vid normal drift. 
Däremot kan förändringar upp till 10 % uppstå någon enstaka gång per dygn, om spänningen 
sedan sjunker under 10 % ses det som en kortvarig spänningsändring.  
För mellanspänning – här stiger inte spänningsändringen över 4 % av UN, här kan dock 
förändringar upp till 6 % förekomma [7]. 
 
 
Standard: 
SS-ENV 61000-2-2 
 
Tolkning: 
Enligt standarden gäller det samma som i avsnittet ”Variationer i matningsspänning”, alltså 3 
% av UN [7]. 
 
 
Standard: 
SS-EN 61000-2-4 (endast för industriella elnät) 
 
Tolkning: 
Här gäller de tre olika klasserna – klass 1: ± 8 % av UN, klass 2: ± 10 % av UN och klass 3: -
15  % till 10 % av UN [7]. 
 
 
Standard: 
SS-EN 61000-4-11 
 
Tolkning: 
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Är en standard som inte anger några gränsvärden eller olika sorts nivåer gällande emission 
eller immunitet. Detta är en provningsstandard av immunitet av kortvariga 
spänningssänkningar, spänningsavbrott och spänningsvariationer [13]. 
 

3.15.4 Flimmer 
Beskrivning: 
Vid snabba start -och stoppförlopp kommer lastförändringen att bidra till att det erhålls 
snabba spänningsvariationer i matande nät. Det är dessa snabba spänningsvariationer som 
kallas flimmer (eller flicker som det också heter). Flimmer kan bland annat medföra vissa 
störningar i belysningsarmatur i form av blinkningar. Flimmernivån är för övrigt ganska svår 
att bestämma.  
 
Standard: 
SS-EN 50 160 
 
Tolkning: 
I standarden anges det att Plt skall vara högst 1 för 95 % av tiden för en veckas mätning [7].  
 
 
Standard: 
SS-EN 61000-2-2 
 
Tolkning: 
Anger i standarden kompabilitetsnivåerna: Pst = 1 och Plt = 0,8 [7]. 
 

3.15.5 Korta spänningsavbrott 
Beskrivning: 
Med korta spänningsavbrott kan man tro att spänningen sänks ända ner till 0 V (mindre än 1 
% av UN). En kortslutning av en fas på primärsidan (av en transformator) till jord, alltså så att 
spänningen blir 0 V betyder inte att fasen på sekundärsidan uppvisar en utspänning på 0 V. 
Vid en D/Y-kopplad transformator kommer utspänningen att bli: fas-fas (huvudspänning): 
0.88 (L1.2), 0.88 (L2-3), 0.33 (L3-1) och fas-0: 0.58 (L1.2), 1.0 (L2-3), 0.58 (L3-1) av UN. 
Avbrottet kan dock påverka nätanslutna apparater som till exempel datorutrustningar och 
olika styrsystem. 
 
 
Standard: 
SS-EN 50 160 
 
Tolkning: 
Gällande spänningsavbrott är den här standarden en aning diffus eftersom den förklarar inte 
skillnaden riktigt mellan kortvariga sänkningar av matningsspänningen och korta 
spänningsavbrott då det ses som två skilda fenomen. Vid korta spänningsavbrott är 
spänningen under maximalt några sekunder under angiven nivå för snabba 
spänningsändringar och kortvariga sänkningar av matningsspänningen [7].  
 
 
Standard: 
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SS 421 18 11, SS-EN 61000-2-2 och SS-EN 6100-2-4 
 
Tolkning: 
Dessa tre standarder behandlar korta spänningsavbrott under samma rubrik som kortvariga 
spänningsavbrott [7]. 
 

3.15.6 Längre spänningsavbrott 
Beskrivning: 
För detta feltillstånd är det näst intill omöjligt att sätta några gränsvärden eller nivåer då felet 
oftast ligger utom nätägarens kontroll. Generellt går det att dela in tillståndet i två typer: 
 

• Planerat avbrott från elleverantören: Då måste elleverantören ge kunden information i 
god tid om detta. Kunden får då chansen att minimera störningar i sin verksamhet. 

 
• Avbrott i spänningsmatning pga. fel i elnätet: Spänningen kan återkomma efter en 

automatisk återkoppling vilket normalt är 90 sekunder. Annars beror avbrottstiden på 
felsökningstid och åtgärdstid [7]. 

 

3.15.7 Temporära överspänningar mellan ledare och jord 
Beskrivning: 
Även vid det här feltillståndet är det näst intill omöjligt att sätta några gränsvärden eller nivåer 
eftersom felet oftast ligger utom nätägarens kontroll. Upphovet till detta beror oftast på jordfel 
i elnätet eller ett avbrott i nolledaren vid enfasiga belastningar. Ett fel på transformatorns 
primärsida kan vara orsaken till överspänningar på sekundärsidan.  
 
 
Standard: 
SS-EN 50 160 
 
Tolkning: 
För lågspänning – vid feltillstånd på transformatorns primärsida överstiger inte UC (angiven 
matningsspänning) sekundärsidan 1.5 kV för 400 V systemspänning (huvudspänning). 
För mellanspänning – med system som är impedans eller direktjordade skall inte 
överspänningen överstiga 1.7·UC och för resonansjordade eller isolerade system skall inte 
överspänningen överstiga 2·UC [7]. 
 

3.15.8 Transienter 
Beskrivning: 
Transienter orsakas oftast av åsknedslag eller olika kopplingar i elnätet. Då uppstår 
överspänningar mellan spänningsförande ledare och jord. Ett åsknedslag har ofta en väldigt 
hög amplitud men eftersom dess varaktighet är väldigt kort är också energiinnehållet litet.  
Däremot kommer de transienter orsakade av kopplingar besitta ett större energiinnehåll 
eftersom dess varaktighet är större. Stigtiden för en transient varierar mellan en mikrosekund 
upp till någon millisekund. Amplituden för lågspänning överskrider inte 6 kV i normala fall. 
 
Standard: 
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SS-EN 50 160  
 
Tolkning:  
Är den enda standarden som beskriver feltillståndet transienter [7].  
 

3.15.9 Osymmetri 
Beskrivning: 
Största orsaken till osymmetri i matande elnät är snedbelastning av enfasiga laster. Så länge 
apparaterna håller sig inom arbetsområdet påverkas inte de enfasiga lasterna av 
spänningsosymmetri. Problemet ligger i att strömmar i nolledaren kan börja flyta. De som 
störs mest av osymmetri är i första hand frekvensomriktardrifter och direktanslutna 
asynkronmaskiner vilka arbetar nära märklast.  
 
 
Standard: 
SS-EN 50 160 
 
Tolkning: 
För låg- och mellanspänning – under varje mätperiod av en vecka ska 95 % av antalet 10 
minuters medelvärde ligga under 2 % för minusföljdskomponenten av plusföljdskomponenten 
i normala driftförhållanden. I standarden nämns endast plusföljds- och 
minusföljdskomponenten men det är underförstått att man även måste ta hänsyn till 
nollföljdskomponenten [13].  
 
 
Standard: 
SS 421 18 11  
 
Tolkning: 
Enligt denna standard tillåts en spänningsosymmetri upp till 2 % minusföljdskomponent av 
nominell fasspänning, mätt under en minut. Observera att denna standard endast gäller för 
lågspänning [13]. 
 
 
Standard: 
SS-EN 61000-2-2  
 
Tolkning: 
Gäller bara för lågspänning. Här anges det maximalt 2 % minusföljdskomponent som 
kompabilitetsnivå i lågspänningsmatning [13]. 
 
 
Standard: 
SS-EN 61000-2-4  
 
Tolkning: 
Här används de tre indelade klasserna: klass 1 och klass 2: 2 % minusföljdskomponent och 
klass 3: 3 % minusföljdskomponent [7]. 
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Standard:  
SS-EN 50034-1, Roterande Elektriska Maskiner-Del 1: Märkdata och driftegenskaper 
 
Tolkning: 
Apparatstandarden säger att trefas motorer skall vara anpassade för en minusföljdskomponent 
som inte är över 1 % av plusföljdskomponenten under en längre period eller 1.5 % för en kort 
mätperiod (några minuter). Detsamma gäller för nollföljdskomponenten. Trefas motorer ska 
klara att gå med en minusföljdskomponent på mindre än 2 % men det påverkar motorns 
livslängd [13]. 
 
 
Standard: SS-EN 60204-1, Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning 
 
Tolkning: 
Är också en apparatstandard som behandlar osymmetri. I denna standard skall inte 
minusföljd- och nollföljdskomponenten överstiga 2 % av plusföljdskomponentens [13].  
 

3.15.10 Likspänningskomponenter 
 
Standard: SS 421 18 11 
 
Tolkning: 
Endast denna standard beskriver likspänningskomponenter. Dessa komponenter kan medföra 
störningar på jordfelsskydd och strömmätningar som innehåller bland annat 
strömtransformatorer. Vid för höga värden störs magnetiseringen av krafttransformatorer [7].  
 

3.15.11 Övertoner 
Beskrivning: 
Olinjära laster producerar övertoner i elnätet, alltså det uppstår olinjära lastströmmar som 
innehåller övertoner av olika frekvenser, faser och amplituder. I och med dessa 
strömövertoner uppstår det också spänningsövertoner, alltså spänningsfall i elnätet. 
Spänningskurvan kommer att uppvisa en distorsion till en viss grad beroende på storleken hos 
spänningsövertonerna.  
 
Standard: SS-EN 50 160 
 
Tolkning: 
Under en mätperiod på en vecka skall 95 % av alla 10-minuters intervaller vara ≤ 8 % Uthd. 
Detta är dock ett väldigt högt värde. För enskilda övertoner i både låg- och mellanspänning 
gäller [13]:  
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Övertonsnummer (h) udda övertoner (%) 
3 5 
5 6 
7 5 
9 1.5 
11 3.5 
13 3 
15 0.5 
17 2 
19 1.5 
21 0.5 
23 1.5 
25 1.5 
  

Övertonsnummer (h) jämna övertoner (%) 
2 2 
4 1 

6-24 0.5 
Tabell 2. Enskilda övertoners gränsvärden enligt standard SS-EN 50 160. (Berglund & 

Åkerlund, 2004 s.19) 
 
 
Standard: SS-EN 427 0201-4 
 
Tolkning: 
Här anges maximalt 5 % ojämna övertoner och 1 % jämna övertoner i transformatorns 
lastström, detta för olje- och torrisolerade transformatorer med en maximalspänning av 36 kV. 
Om transformatorn besitter högre nivåer skall lastströmmen minskas för att undvika termisk 
överbelastning [7].  
 
 
Standard: SS 421 18 11 
 
Tolkning: 
I denna standard mäts medelvärdet under 3 sekunder och tillåter maximalt:  
Udda enskild överton: 4 %  
Jämn enskild överton: 1 % 
Total Uthd: 6 % 
[7] 
 
Standard: SS-EN 61000-2-2 
 
Tolkning: 
Standarden anger gränsvärden för enskilda övertoner enligt följande [7]:  
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Ej multipel av 3  Multipel av 3  

Övertonsnummer (h) udda övertoner (%) Övertonsnummer (h) udda övertoner (%) 
5 6 3 5 
7 5 9 1.5 
11 3.5 15 0.4 
13 3 21 0.3 

17:e till 49:e 2.27*(17/h)-0.27 21:e till 45:e 0.2 
    
    

Övertonsnummer (h) jämna övertoner (%)   
2 2   
4 1   
6 0.5   
8 0.5   

10:e till 50:e 0.25*(10/h)+0.25   
Tabell 3. Kompabilitetsnivåer för enskilda övertoner  enligt standard SS-EN 61000-2-2. 

(Berglund & Åkerlund, 2004 s.19) 
 
Notis: värdena för de udda övertoner som är en multipel av 3 gäller nollföljdsövertoner. I 
trefasnät utan nolledare, eller där det inte finns någon last ansluten mellan fas och jord kan 
värdena för 3:e och 9:e övertonen understiga kompatibilitetsnivåerna på grund av obalans i 
systemet. Obs! Dessa gränsvärden är angivna för lågspänning. 
 
 
Standard: SS-EN 61000-2-4 
 
Tolkning: 
Satta gränsvärden för Uthd (%) i klass 1: 5 %, klass 2: 8 % och klass 3: 10 % [7]. 
 
 
Standard: SS-EN 50034-1, Roterande Elektriska Maskiner-Del1: Märkdata och 
driftegenskaper 
 
Tolkning: 

Enligt följande ekvation sätts maximal övertonshalt: HVF1 ∑=
n

U n
2

där Un är den relativa 

övertonshalten i spänning och n är ordningsnummer för övertoner.  
 
Standarden tillåter ett HVF upp till 0.02 [13]. 
 
 
Standard:  
SS-EN 60204-1, Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning 
 
Tolkning: 
Standarden nämner övertonshalten som summan av 2:a till och med 5:e övertonen som inte 
får överstiga 10 % av spänningens totala effektivvärde. För summan av 6:e till och med 30:e 
övertonen tillåts ytterligare 2 % [13].  
 
                                                 
1 HVF – Harmonic Voltage Factor 
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3.15.12 Mellantoner 
Beskrivning: 
Övertoner som inte är heltalsmultiplar av matande näts grundfrekvens kallas mellantoner. Till 
exempel om en överton är 0.4 gånger grundfrekvensen säger man att det är en mellanton. 
Dessa mellantoner uppstår av bland annat styrda omriktardrifter som t.ex. direktomriktare och 
dess deltonsfrekvens är ofta varvltalsrelaterade. Dessa drifter behandlas nästan enbart av 
tunga industrier. Resonansproblem och störd signalering kan vara problem som uppstår av 
mellantoner.  
 
Standard: 
SS-EN 50 160 
 
Tolkning: 
Den här standarden ger endast en beskrivning av problemet, alltså inga gränsvärden eller 
nivåer [7]. 
 
 
Standard:  
SS 421 18 11 
 
Tolkning: 
Mellanton får vara maximalt 0.3 % av UN, mätt under 3 sekunder [7]. 
 
 
Standard: 
SS-EN 61000-2-2 
 
Tolkning: 
Rekommenderar maximalt 0.2 % av UN [7]. 
 
 
Standard: 
SS-EN 61000-2-4 
 
Tolkning: 
Uthd anges i  %: Klass 1: 0.2 %, klass 2: 0.2 % och klass 3: 2.5 % (upp till 11:e övertonen) [7]. 
 

3.15.13 Högfrekventa signaler 
Beskrivning: 
Eftersom all utrustning blir mer komplex medför det att apparaterna arbetar med signaler i 
olika frekvensnivåer, höga som låga frekvenser. Detta kan ju leda till HF-brus från 
elektroniklaster i nätet som då kan störa signalering på elnätet.  
 
Standard: 
SS-EN 50 160  
 
Tolkning: 
För 3-sekundersmedelvärden skall 99 % ligga under kurvan i figur 14. Detta gäller för de 
länder som använder det allmänna distributionsnätet för signalering [7]. 
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FIGUR 14. KURVA FÖR STANDARD SS-EN 50 160. (GUSTAVSSON, 2003 S. 192) 

 
Standard:  
SS 421 18 11, SS-EN 61000-2-2 
 
Tolkning: 
I skrivande stund är dessa standarder enligt källa under utredning för EMC-nivåerna [7]. 
 
 
Standard:  
SS-EN 61000-2-4 
 
Tolkning: 
Standarden delar upp högfrekventa signaler i olika frekvensband där den beskriver denna 
storhet enligt följande: 
 

• 0.11-2 kHz Anger övertonsnivåer, se dessa i standarden. 
• 3- 20 kHz här anses 2 % av UN inte störa utrustningar. 
• 20 – 150 kHz här anses 0.3 % av UN inte störa övriga utrustningar [7].  
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4 Introduktion av mätstationer på Händelöverket 
Vid en elkvalitetsanalys på en anläggning krävs det en viss förkunskap om anläggningen till 
exempel vad för mototrdrifter som körs, hur stort ställverket är, vad för eventuella problem 
vet man med sig att mätstationen har osv. Detta förenklar vad som är av intresse i de 
mätvärden som fås fram och som skall analyseras. I mättstationerna nedan är alla 
motorställverk förutom BHC 42 som är ett belysningsställverk. Mätningar på transformatorer 
har utförts på dess sekundärsida, varför står beskrivit i avsnitt 3.4.8 Mätning på 
transformatorer. I bilaga 1 finns det elinjescheman för att ge en översiktlig bild över 
anläggningen på Händelöverket, även mätstationer finns utmärkta i bilagans figurer.  

4.1 Ställverk VHC 21 
Detta ställverk går till gamla delen av bränslegården. Här mäts bara transformator LT 21 och 
inga mätningar har utförts här förut, varför det är intressant att se om störningar existerar i 
nätavsnittet. Vid ställverk VHC 21 är det mycket start- och stoppförlopp med stora motorer 
upp till 800 kW [5]. I och med att det är mycket start- och stoppförlopp av motordrifterna kan 
det uppstå bland annat spänningstransienter med mera. Detta är av intresse att undersöka i 
mätningen [6].   

4.1.1 Transformator LT 21 
Data för transformator: 

 
Enligt standarden SS 4270129 betraktas transformatorn som torrisolerande transformator. 

4.2 Ställverk VHC 22 
Ställverk VCH 22 går till rökgaskondenseringen. Här har inga mätningar utförs tidigare därför 
är det av intresse och veta om störningar existerar och hur pass god elkvaliten är. Här finns 
det frekvensstyrda motorer där främst två stora frekvensomriktare är av intresse vilka kan 
medföra stora övertonsnivåer men eftersom man inte har mätt innan vet man inte hur stor 
nivån är. Mätningarna utförs i det här ställverket på transformator LT 22 och 
frekvensomriktarna till fjärrvärmepumpen och rökgasboostern [6].  
 
 
 

• Fabrikat: Mora Transformer AB 
• Typ: TH-IP 00 
• Primärsida:  

9,975 kV- 11,025 kV (5 lägen) 
105-113 A 

• Sekundärsida:  
0,69 kV 
1673 A 

 
• Reaktiv effekt: 2000 kVA 
• Grupp: Dyn11 
• År: 1993 
• Vikt: 4980 Kg 
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4.2.1 Transformator LT 22 
Data för transformator: 

 

4.2.2 Frekvensomriktare till rökgasbooster 
Data för frekvensomriktare: 

 

4.2.3 Frekvensomriktare till fjärrvärmepump 
Data för frekvensomriktare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sitter på plats VHC22.04 i ställverket 
• Pos. nr: 10Q41 
• Fabrikat: ABB 
• Modell: ACS 600 
• Styr motor 10-737-F003 
• Ith = 875A 
• IN = 725A 
• Kabel : 3// AKKJ 3x185/57 

• Fabrikat: Pauwels Trafo 
• Typ: 
• Primärsida:  

10,45 kV- 11,55 kV (5 lägen) 
105 A 

• Sekundärsida:  
0,69 kV 
1673,5 A 

 
• Reaktiv effekt: 2000 kVA 
• Grupp: Dyn11 
• År: 2000 
• Total vikt: 4240 Kg 
• Vikt (olja): 1035 Kg 

• Sitter på plats VHC22.02.06 i ställverket 
• Pos. nr: 10Q42 
• Fabrikat: ABB 
• Modell: ACS 600 
• Styr motor 10-731-P005 
• Ith = 394A 
• IN = 441A 
• Kabel : 2// AKKJ 3x150/41 
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4.3 Ställverk VHC 45 & VHC 46 
Ställverk VHC 45 och VHC 46 är belägna i ett och samma rum, alltså kan man säga att det är 
två ställverk i ett. Ligger vid nya bränslegården. Inga mätningar har tidigare utförts här och 
man vill då veta vad som finns. Mätningarna gjordes på LT 45 och LT 46 som är 
inkommande till VHC 45 respektive VHC 46. Här är effektuttaget av stort intresse eftersom 
det kanske ska ske en utbyggnad i form av en ny panna. För att slippa köpa en ny 
transformator kan man belasta redan befintliga såvida att den klarar av effektbehovet för de 
nya belastningarna som eventuellt tillkommer. Den stora skillnaden mellan VHC 45 och VHC 
46 är att ställverk VHC 45 matar den stora A-ladaskruven och VHC 46 matar 
belysningsställverket BHC 42 [5-6]. 

4.3.1 Transformator LT 45 
Data för transformator: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 Transformator LT 46 
Data för transformator: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fabrikat: GBE 
• Typ: T3R12 
• Primärsida:  

10,5 kV ± 2x2,5 % kV 
173,2 A 

• Sekundärsida:  
0,69 kV 
2635,7 A 

 
• Reaktiv effekt: 3150 kVA 
• Grupp: Dyn11 
• År: 2002 
• Total vikt: 5700 Kg 

• Fabrikat: GBE 
• Typ: T3R12 
• Primärsida:  

10,5 kV ± 2x2,5 % kV 
173,2 A 

• Sekundärsida:  
0,69 kV 
2635,7 A 

 
• Reaktiv effekt: 3150 kVA 
• Grupp: Dyn11 
• År: 2002 
• Total vikt: 5700 Kg 
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4.4 Ställverk BHC 42 
Är ett belysningsställverk till bränslegården. Här mättes det på transformator BT 42 som 
matar ställverk BHC 42. Här är det intressant och se vad belysning kan ha för påverkan på 
elkvaliten [6]. Finns det övertoner? Hur ser fasförskjutningen ut? Hur ser spänningsobalansen 
ut och så vidare. 

4.4.1 Transformator BT 42 
Data för transformator: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Fabrikat: GBE 
• Typ: T3R12 
• Primärsida:  

0,69 kV ± 2x2,5 % kV 
669,4 A 

• Sekundärsida:  
0,4 kV 
1154,7 A 

 
• Reaktiv effekt: 800 kVA 
• Grupp: Dyn11 
• År: 2002 
• Total vikt: 2050 Kg 



 
 

 
Utfärdare: 
Stefan da Silva Larsson, 
DE3DS 

 
Dokument: 
Examensarbete 

 
Datum: 
2007-09-14 

 

 47

5 Mätningar och analys av mätresultat 
Detta avsnitt inleds med en kort introduktion för nätanalysatorn C.A 8334, vilken användes 
vid elkvalitetsmätningarna. Sedan följer ett upplägg där resultatet för mätningarna redovisas 
samt en mindre diskussion angående mätvärdenas nivåer med mera. Det kan sägas redan här 
att alla mätningar på transformatorer har gjorts på dess sekundärsida (se avsnitt 3.4.8). 

5.1 Mätinstrument C.A 8334 
För analys av el-kvalité har ES ElektroSandberg lånat in nätanalysatorn C.A 8334 (se figur 
15) från CA Mätsystem. Ägarna till CA Mätsystem är PIAB Mätsystem och det franska 
bolaget Chauvin Arnoux (CA) därav namnet CA Mätsystem. Att mätinstrumentet är av 
kvalité borde det inte råda någon tvekan om då Chauvin Arnoux bland annat var först med 
patent på strömtänger och fortfarande är världsledande på området.  
C.A 8334 besitter ett multifunktionssystem där man samtidigt kan ta fram olika 
momentanvärden samt olika beräkningar som instrumentet utför.  
Värdefulla funktioner ur ett perspektiv för elkvalitetsanalys är inspelningsfunktionen som kan 
användas för att ”logga” över en inställd tid och fotograferingsfunktionen där det går att ta 
stillbilder från mätvärden. Mätinstrumentet innehåller bland annat även en transientfunktion 
och en övertonsanalys i expertläge där man kan få fram övertonsnivåer för minusföljds, 
plusföljds –och nollföljdskaraktär. 
Instrumentet är avsedd för teknik- och ingenjörsarbeten vid  test, underhåll eller analys på 
enfas, tvåfas och trefas lågspänningsnät [3]. 
 
  

 
 

FIGUR 15. ELKVALITÉTSANALYSATORN C.A 8334. (MANUAL C.A 8334) 
 
Det använda mätinstrumentet C.A 8334 följer de standarder som krävs för mätinstrument och 
frekvensanalys. 
Specifikation: 
Samplingsfrekvens: 12,8 kHz per kanal för 50 Hz (256 samplingar per period) 
Användningsområde (spänningsingångar): 
fas-fas (huvudspänning): 960 V (RMS) 
fas-nolla: 480 V (RMS) 
Användningsområde (strömingångar): 0-1 V 
 
Se även bilaga 2 vilka mätbara storheter som C.A 8334 behandlar [16]. 
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5.1.1 Strömtänger 
Vid mätning av ström behövs strömtänger som klarar av arbetsområdet. I mätningarna 
användes två olika sorters strömtänger. I nätanalysatorn C.A 8334 finns möjligheten att 
använda många olika strömtänger vilket illustreras i figur 16. 
 

 
FIGUR 16. ANVÄNDBARA STRÖMTÄNGER MED C.A 8334 

 
Figur 16 är hämtat från en meny där man ställer in vilka strömtänger man skall används för 
mätning av ström. De som användes i examensarbetet är MN Probe (första uppifrån) och 
AmpFLEX (tredje uppifrån). För MN Probe finns en nedskalningsfaktor på 2999/5A. Detta 
kan innebära ett visst problem ifall mätning sker på till exempel en transformators mätdisplay 
där nedskalningen av strömmen är större än 2999. Detta problem uppstod i två mätningar 
vilket kommer tas upp vid redovisning av mätvärden längre fram i rapporten [16]. 

5.1.2 Transientläge 
I mätningarna som utförs används en funktion i CA 8334 där uppstådda transienter kan tas 
fram i mätningen. För transientanalysen måste det ställas in ett tröskelvärde på 
mätinstrumentet vilka kan vara på 1 %, 2 %, 5 %, 10 %, 20 %, 50 % och 100 % för spänning 
och ström. Tröskelvärdet ställer in sig på det nominella värdet. Mätinstrumentet CA 8334 kan 
fånga upp till 50 värden. Då nätanalysatorn C.A 8334 upptäckt en transient fås en så kallad 
Transient Report där information om den uppstådda transienten erhålls [16]. 

5.2 Mätstation VHC 21 
Det som är mest intressant här är hur pass mycket start- och stoppförloppen påverkar den 
belastade transformatorn vilken bär namnet LT 21. I och med de snabba start- och 
stoppförloppen är risken stor för spännings –och strömtransienter i matningsspänningen. I 
avsnitt 3.5.4.1 läses det information om hur transienter kan skada utrustningen På LT 21 
kommer det alltså fokuseras på transienter. Inställt tröskelvärde sattes till 50 % för spänning 
och ström.  
 
I mätningen justerades transientfunktionen in på att fånga upp 10 värden. Ur dessa 10 värden 
kommer två stycken att beaktas i analysen, en strömtransient och en spänningstransient.  

5.2.1 Spänningstransient 
Detektering av en spänningstransient erhålls i form av en Transient Report som 
nätanalysatorn tagit fram, vilket visas i figur 17. Diagrammet i figur 17 innehåller 4 perioder 
varav en cykel innan triggern och tre cykler efter triggern. Det gråa fältet i figur 17 markerar 
var i fasens kurva (V1) transienten uppstod. Denna transient är av oscillatorisk karaktär (se 
avsnitt 3.5.4). 
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FIGUR 17. DETEKTERING AV SPÄNNINGSTRANSIENT, HÄR VISAS ENDAST FASEN DÄR TRANSIENTEN UPPSTOD. 

 
Vid detektering av transienten utförs även en fokusering över triggningen som uppstår på 
spänningskurvan, detta illustreras i figur 18. 
 

 
FIGUR 18. SPÄNNINGTRANSIENTENS TRIGGNING. 

 
I figur 18 ser man att transienten varar i 2,512 ms. Transientens amplitud uppgår till -751,6 V. 
Det är en självklarhet att även vågformen på transformatorns belastningsströmmar också 
påverkas. I bilaga 3, figur 36 och 37 illustreras spännings -och strömkurvorna vid den 
tidpunkt transienten uppstod.  

5.2.2 Strömtransient 
Se figur 19 hur strömtransienten påverkar kurvformens utseende. Den avviker väldigt mycket 
från att ha en fin sinuskurva. 
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FIGUR 19. FASERNAS STRÖMKURVOR MED STRÖMTRANSIENTENS PÅVERKAN. 

 
I figur 20 illustreras triggningen för strömtransienten, det är ganska tydligt var någonstans i 
kurvan triggningen uppstår. Transientens varar i 2, 513 ms.  
 

 
FIGUR 20. STRÖMTRANSIENTENS TRIGGNING. 

 
Se bilaga 3, figur 38 för spänningskurvorna. Dessa tre fasspänningskurvor påverkas inte av 
strömtransienten utan bibehåller sina sinusformade kurvor. 
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5.2.3 Övriga parametrar/mätvärden för LT 21 
I detta avsnitt framförs andra faktorer som kan påverka anläggningen som övertoner, flicker, 
spänningsobalans med mera. Alla kurvor och tabeller för mätningen finns tillgänglig i bilaga 
3. 
 
Vid en närmare analys på de övertoner som registrerades under mätningen är det tydligt att 
övertoner inte är överrepresenterade i LT 21. Efter 13:e spänningsövertonen existerar inga 
andra övertoner, se figur 46, bilaga 3. För strömövertoner finns det övertoner upp till 7:e 
sedan existerar inga andra delövertoner. 
Ser vi på den erhållna crestfaktorn så erhåller vi ett bra värde, alltså 1,4 (se avsnitt 3.2.6).  
THD värdet uppnår maximalt 0,5 % vilket är ett väldigt bra värde (se standarder under avsnitt 
3.15.11). Spänningsobalansen uppgår maximalt till 0,2 % som är fullt acceptabelt. 
Angående flimmervärdena så är de långt ifrån nära att överstiga 1 (se standarder 3.15.4 eller 
avsnitt 3.7.2), det maximala uppgår till 0,39. 

5.2.4 Specifikt fall angående LT 21 
Under pågående mätningar påträffades ett unikt fall. När inget träflis (bränsle) finns att hacka 
ner går motorerna på lågvarv och spänningen ligger ca. 30° före strömmen alltså i induktivt 
läge. Men då träfliset fylls på kommer varvtalet på motorerna varvas upp och då inträffar det 
märkliga. Spänning och ström skiftar läge som så att spänningen hamnar ca. 30° efter 
strömmen, alltså i kapacitivt läge. I nätanalysatorn C.A 8334 finns en fotofunktion vilken 
utnyttjades då motorerna gick på lågvarv respektive högvarv. Se figur 21 för induktivt läge 
alltså då motorerna gick på lågvarv eftersom inget träflis fanns tillgängligt att hacka sönder. 
 

 
FIGUR 21. INDUKTIVT LÄGE. 

 
Sedan fylldes det på med träflis och motorerna varvades upp. Då skiftade spänning och ström 
läge och växlade till kapacitivt läge enligt figur 22. 
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FIGUR 22. KAPACITIVT LÄGE. 

 
Ute på ”bränslegårn” som det kallas körs det endast asynkronmaskiner, vilket brukar ha en 
induktiv verkan. Varför det sedan övergår till kapacitivt läge när motorerna varvas upp är 
okänt. Detta har tagits upp med kunniga inom ämnet och även kunniga inom anläggningen 
men ingen vet riktigt varför detta uppstår. 

5.2.4 Sammanfattning av mätresultat för LT 21 
Vad som har varit intressant för den här mätningen är hur transienterna ser ut eftersom det är 
mycket start –och stoppförlopp med motorer.  
 
Enligt C.A 8334 som tog fram spänningstransienten i avsnitt 5.2.1 varade transienten under 
2,512 ms med en amplitud på -751,6 V. Transienten var den största som detekterades varför 
den presenteras i rapporten för att påvisa hur pass stora de kan bli i anläggningen. Att det sker 
så stora och snabba spänningsändringar (alltså transienter) kan vara skadligt för motorerna där 
isolering med mera påverkas.  
 
De andra värdena ligger på väldigt bra nivåer. Till exempel övertonsnivån som knappt 
existerar i anläggningen, men detta beror säkerligen på att det endast finns en 
frekvensomriktare i gränsavsnittet.  
 
Angående det specifika fallet som upptäcktes då anläggningen går från induktivt läge till 
kapacitivt läge då motorerna varvas upp finns det ingen närmare förklaring till. Från början 
diskuterades det ifall det fanns någon synkronmaskin som besitter kapacitiva egenskaper men 
detta avfärdades ganska snabbt då det bara körs med asynkronmaskiner. Eftersom 
anläggningen inte verkar påverkas av fallet så lät vi det vara men kan vara något för en 
undersökning i framtiden. 

5.3 Mätstation VHC 22 
Vid ställverk VHC 22 mättes det på tre platser nämligen transformator LT 22, 
frekvensomriktare till fjärrvärmepump och frekvensomriktare till rökgasbooster. 
I ställverk VHC 22 är det intressant att veta vad som finns med avseende på elkvalite eftersom 
man tidigare inte utfört några liknande mätningar här.  
 



 
 

 
Utfärdare: 
Stefan da Silva Larsson, 
DE3DS 

 
Dokument: 
Examensarbete 

 
Datum: 
2007-09-14 

 

 53

5.3.1 Transformator LT 22 
Mätningen på LT 22 var den första med nätanalysator C.A 8334. Det medförde att vissa 
komplikationer uppstod bl.a. med mätpunkter och instrumentets menyer. När mätningen var 
avklarad analyserades resultatet utifrån mätvärdena. På LT 22 var det mest intressant hur pass 
bra elkvaliten var då inga mätningar utförts på anläggningen tidigare. Mätvärden och kurvor 
för LT 22 finns i bilaga 4. 
 
Frekvensen vid LT 22 förhåller sig på en stabil nivå hela dygnet oavsett större 
lastförändringar. Huvudspänningen med märkspänningen 0,69 kV på transformatorns 
sekundärsida uppnås aldrig utan den maximala spänningen uppgår till 0,679 kV. Se figur 23 
för ett foto på spänningens kurvform. 
 

 
FIGUR 23. HUVUDSPÄNNINGENS KURVFORM FÖR LT 22. 

 
Kurvformen på spänningen i figur 23 är lite hackig vilket ofta orsakas av övertoner. Viktigt 
att komma ihåg att så länge strömmen har en fin sinusformad kurva kommer det inte att 
medföra någon distorsion på sinusspänningen. Märkströmmen för transformatorn är 1673,5 A 
och maximal ström mäts upp till 342,4 A.  
 
Vid en titt på enskilda spänningsövertoner (se bilaga 4 figur 58) uppgår dessa till icke 
överskridliga nivåer. Till exempel 5:e och 7:e spänningsövertonen, dessa ligger runt 2 % 
vilket är fullt godkänt då gränsen för 5:e är 6 % och 7:e är 5 % enligt standard SS-EN 61000-
2-2. Däremot är strömövertonsnivån väldigt hög. Den 5:e strömövertonen uppgår till ca. 40 % 
och 7:e till ca. 25 % (se bilaga 4 figur 61), men ju högre övertonsnumret är desto mindre är 
övertonsnivån på den enskilde övertonen. Vid övertonsanalys användes även expertläget (se 
avsnitt 5.1) vilket används för att se varifrån övertonerna genereras. Se figur 24 för expertläge 
för spänning. I den vänstra kolumnen är det minusföljd, alltså jämna övertoner och för 
mittersta kolumnen visas nollföljd (de som går ut i nollan) och i den högra kolumnen är det 
plusföljd, alltså udda övertoner. 
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FIGUR 24. EXPERTLÄGE FÖR SPÄNNING PÅ LT 22. 

 
Enligt figur 24 domineras spänningsövertonerna av nollföljd. Men vid expertläge för 
strömmen som ses i figur 25 kan man se att nollföljdskomposanten är näst intill obefintlig i 
jämförelse med minusföljd –och plusföljdskomposanten.  
 

 
FIGUR 25. EXPERTLÄGE FÖR STRÖM PÅ LT 22. 

 
Crestfaktorn i bilaga 4 figur 54 uppvisar rimliga nivåer dvs. att spänningen ligger på 1,4. 
Maxnivåerna för THD uppgår till ca. 3,7 % för huvudspänningen medan THD för ström 
uppgår till 53,3 % vilket är mycket för ström. Angående flimmervärden uppgår dessa till 4,2 
som mest vilket är väldigt högt, enligt standard bör flimmervärden inte överstiga 1.  
 
På transformator LT 22 kan det tas ut 2000 KVA reaktiv effekt. Som mest förbrukade LT 22 
ca. 400 kVA, alltså finns det mycket mer reaktiv effekt att ta av. 

5.3.2 Frekvensomriktare till rökgasbooster 
Elkvalitetsmätning på frekvensomriktare gjordes mest i syfte för att se hur pass mycket 
övertoner en frekvensomriktare genererar. Kurvor och tabeller för denna mätning finns i 
bilaga 5.  
 
Ur frekvenskurvan figur 67 utläses att den gör en dipp till ca. 49,41 Hz. Enligt standard skall 
nätet leverera 50 ± 0,5 Hz, alltså är understiger det standardens krav med 0,1 Hz. Vid en 
översyn på enskilda spänningsövertoner (se bilaga 5 figur 74) uppgår dessa till icke 
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överskridliga nivåer förutom 3:e övertonen. Denna har ett medelvärde på ca. 10 % av 
grundtonen för samtliga faser. Nivån för THD ligger på max 3,3 % för spänning och max 119 
% för ström. Nivån för ström kan sägas vara väldigt hög men det är spänningsövertoner som 
prioriteras vid övertonsanalys. För att se varifrån övertonerna genereras användes även här 
expertläget. Se figur 26 för expertläge för spänning.  
 

 
FIGUR 26. EXPERTLÄGE FÖR SPÄNNING PÅ FREKVENSOMRIKTARE TILL RÖKGASBOOSTER. 

 
Som figur 26 visar är det ingen speciell komposant som dominerar. I figur 27 visas expertläge 
för strömmen.  
 

 
FIGUR 27. EXPERTLÄGE FÖR STRÖM PÅ FREKVENSOMRIKTARE TILL RÖKGASBOOSTER. 

 
Som figur 27 visar existerar knappt några övertoner på nollföljdskomposanten. Övertonerna 
domineras av minusföljdskomposanten.  
 
Frekvensomriktaren till rökgasboostern har en crestfaktor på ca. 1,41 på första och andra 
fasen vilket är ett bra värde. Däremot har tredje fasen ett medelvärde på ca. 1,46 vilket 
överstiger det rekommenderade som är 1,41. Spänningsobalansen uppgick max till 1,3 % 
vilket är gränsfall för frekvensomriktare.    
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5.3.3 Frekvensomriktare till fjärrvärmepump 
Elkvalitetsmätning på frekvensomriktare gjordes mest i syfte för att se hur pass mycket 
övertoner en frekvensomriktare genererar. Kurvor och tabeller för denna mätning finns i 
bilaga 6.  
 
Ur frekvenskurvan figur 79 utläses att den gör en dipp till ca. 49,57 Hz vilket är gränsfall för 
vad som är acceptabelt. De enskilda spänningsövertonerna som frekvensomriktaren 
genererade låg på väldigt låga nivåer. Den största övertonshalten uppstod vid 5:e 
spänningsövertonen och uppgick till endast 3 %. Däremot uppgår flera enskilda 
strömövertoner till relativt höga nivåer. Till exempel 5:e och 7:e strömövertonen som uppgår 
till  60-70 % respektive 45-50 % av grundtonen. För att se varifrån övertonerna genereras 
användes även här expertläget. Se figur 28 för expertläge för spänning. 
 
 

 
FIGUR 28. EXPERTLÄGE FÖR SPÄNNING PÅ FREKVENSOMRIKTARE TILL FJÄRRVÄRMEPUMP. 

 
Ur figur 28 går det att urskilja varifrån övertonerna genereras mest, nämligen 
nollföljdskomposanten.  
 

 
FIGUR 29. EXPERTLÄGE FÖR STRÖM PÅ FREKVENSOMRIKTARE TILL FJÄRRVÄRMEPUMP. 

 
Som det går att urskilja ur figur 29 har minusföljdskomposanten överlägset störst nivå. 
Därefter är det plusföljdskomposanten medan nollföljdskomposanten har en väldigt liten nivå.  
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Crestfaktorn för frekvensomriktaren hade ett medelvärde på ca. 1,389 för fas 1 och fas 2 
medan fas 3 låg runt 1,42 vilket är fullt godkänt. THD nivån för spänning uppgår max till 3,8 
% och 90 % för ström. Alltså kan man säga att frekvensomriktaren ger ifrån sig en hög 
övertonshalt för ström. Spänningsobalansen uppgår maximalt till endast 0,6 % medan 
strömobalansen hade ett maximum på 11,3 %. 

5.3.4 Sammanfattning av mätresultat för VHC 22 
Vid mätningarna i ställverk VHC 22 har det mest varit intressant och se om störningar 
existerar och hur elkvaliten förhåller sig. Detta eftersom inga tidigare mätningar utförts här. 
Eftersom det finns flertalet frekvensomriktardrifter i ställverket har det dock fokuserats mest 
på övertoner då man vet att frekvensomriktare genererar sådana.  
 
Transformator LT 22 matar hela ställverk VHC 22. Vid mätningen på LT 22 mäts 
belastningsströmmen upp till 342,4 A och reaktiv effekt på 365,5 kVA medan LT 22 kan ge 
ut 1673, A respektive 2000 kVA. Detta tyder på att ställverket är överdimensionerat och att 
det finns mer effekt att ta ut. Här påträffades heller inga större övertonshalter trots många 
frekvensomriktardrifter.  
 
För frekvensomriktaren till rökgasbooster påträffades en relativt djup dipp på frekvenskurvan. 
Detta togs upp med de som sköter driften och enligt dom varvades motorn till rökgasboostern 
upp från ca. 28 % till 40 % vid samma tidpunkt som dippen sker. Då det krävs extra energi för 
att varva upp en motor är det ganska tydligt att detta påverkade dippen i frekvenskurvan. 
Övertonsnivån för frekvensomriktaren innehöll inga omfattande mängder, endast 3:e 
övertonen överskred en aning men det var inte överdrivet mycket. Spänningsobalansen mättes  
maximalt upp till 1,3 % vilket är gränsfall. En frekvensomriktare som är direktansluten till en 
motor bör ej överstiga 1-2 % i spänningsobalans. Vid högre spänningsobalans brukar 
omriktaren lösa ut för termisk överlast. 
 
Frekvensomriktare till fjärrvärmepumpen innehöll överraskande lite spänningsövertoner. 
Dock var strömövertonsnivån relativt hög. Crestfaktorn för frekvensomriktaren var väldigt låg 
på fas 1 och fas 2 vilket kan ha och göra med de höga övertonshalterna för ström. 
Spänningsobalansen mättes upp till 0,6 % vilket är väldigt lite.  
 
Vid detta ställverk användes expertläge för övertonsanalys på samtliga mätstationer. En 
gemensam nämnare för alla tre mätstationer är att vid expertläge för spänning har 
nollföljdskomposanten varit den dominerande. Men vid expertläge för ström har det varit 
minusföljdskomposanten som dominerat. Se avsnitt 3.4.3 för övertoners fasläge. Vid stora 
övertoner för nollföljdskomposanten gäller det att nolledaren har dimensionerats rätt annars 
kan det innebära problem i form av överhettning i nollledaren. Stora övertonshalter som 
genereras i minusföljdskomposanten kan medföra att maskinens vridmoment minskas och 
därmed ökas förlusterna. Normalt försummas jämna övertoner (alltså de som hamnar i 
minusföljdskomposanten) så länge som kurvformen är symmetrisk för negativ och positiv 
halvperiod. 

5.4 Mätstation VHC 45 & VHC 46 
Varför mätstationen skrivs som VHC 45 & VCH 46 beror på att de ligger belägna i samma 
ställverk men är två skilda transformatorer, LT 45 och LT 46.  
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Vid denna mätstation är det mest intressant att se hur stor effekt –och strömuttaget är då man 
planerar att bygga en ny panna. Ifall det finns tillräckligt med effekt för ytterligare 
applikationer i ställverket kommer det tas därifrån annars måste ett helt nytt byggas upp.  
 
En komplikation tillkom i mätningar på dessa två transformatorer. Mätpunkter för ström och 
spänning sattes på den mätningstransformator som visar bl.a. spänning, ström och effekt för 
respektive transformator. Nedskalningen på mätinstrumentet där mätpunkterna placerades var 
3200/5 A medan nätanalysator C.A 8334 bara kunde skala ned till 2999/5 A. Alltså, för att få 

ut den rätta strömmen måste den multipliceras med: 067,1067022341,1
2999
3200

≈=  

 
Skillnaden mellan VHC 45 och VHC 46 är att ställverk VHC 45 matar den stora A-
ladaskruven medan VHC 46 matar belysningsställverket BHC 42 (se bilaga 1, figur 34).  

5.4.1 Transformator LT 45 
LT 45 matar bl.a. primärkrossarna ute på ”bränsle” (i det här fallet sopor) som det kallas. 
Primärkrossarna drar mest energi och kan förenklat beskrivas som hydralaggregat som drivs 
av motorer. Av LT 45 och LT 46 är det den förstnämnda som matar mest 
frekvensomriktardrifter. Alla kurvor och tabeller för LT 45 finns i bilaga 7. 
 
När mätningen på LT 45 var utförd upptäcktes en märklig företeelse. Frekvensen på LT 45 
varierade väldigt mycket och överskred gränsen 50 ± 0,5 Hz hela fem gånger i kurvan, se 
bilaga 7 figur 94. Den första dippen sker kl. 22.15 och den sista kl. 04.30. Mer om detta tas 
upp i sammanfattningen. 
 
Spänningen förhåller sig inom ramen för vad som förväntas. Strömmen mättes maximalt upp 
till 468,5 A vilket blir 500A499,88951,067468,5 ≈=⋅ . LT 45 kan ge ut 2635,7 A, alltså 
finns det mer ström att ta ut vilket är viktigt att veta vid eventuell utbyggnad. 
 
Övertonsnivån i ställverket är relativt låg, THD för spänning var maximalt 1,6 % och för 
ström 62,5 %. Vid enskilda övertoner upptäcktes inga häpnadsväckande nivåer för varken 
spänning ellwr ström. Spänningsobalansen mättes upp till ett max värde på 5,4 % och hade ett 
medelvärde på 0,468 %. Den reaktiva effekten mättes upp till ungefär 600 kVA, alltså finns 
det ganska mycket mer att ta utav från LT 45 som kan ge ut 3150 kVA. 

5.4.2 Transformator LT 46 
Även LT 46 matar primärkrossarna men matar också belysningsställverket BHC 42. 
Transformator LT 46 matar mindre frekvensomriktardrifter än LT 45. Alla kurvor och tabeller 
för LT 46 finns i bilaga 8.  
 
I den här mätningen upptäcktes inga märkliga dippar i frekvenskurvan såsom i LT 45. 
Spänningen förhåller sig på en normal nivå. Maxströmmen uppmättes till 477,4 A vilket blir  

A4,5093858,509067,14,477 ≈=⋅ . Eftersom LT 46 kan ge ut 2635,7 A enligt märkskylt finns 
det mer ström att ta ut för denna transformator.  
Övertonsnivån för LT 46 är lägre än LT 45 vilket är ganska väntat då det är mindre 
frekvensomriktardrifter här. THD för spänning uppmättes till 0,8 % och för ström 5,4 % vilket 
inte alls är några höga värden. Den högsta enskilda spänningsövertonen uppstod vid 7:e 
övertonen med ett värde på 0,7 % vilket stärker det faktum att det inte alls är några höga 
övertonshalter i detta ställverk. I bilaga 8 figur 116 visas spänningsobalansen för LT 46 och 
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som figuren visar för standarden IEC är max värdet för spänningsobalans 0,1 % och för ström 
3,9 %. Däremot för IEEE vilken är den amerikanska standarden uppgår spänningsobalansen 
till 3,3 % vilket är väldigt mycket, dock beaktar vi endast IEC. Den reaktiva effekten mäts 
upp även här till ungefär 600 kVA, alltså finns det ganska mycket mer att ta från LT 46 som 
kan ge ut 3150 kVA. 

5.4.3 Sammanfattning av mätresultat för VHC 45 & VHC 46 
Det resultat från mätningarna som höjde ögonbrynet var den ostabila frekvenskurvan för LT 
45. Varför det uppstår är svårt att säga exakt utan det krävs en mer omfattande utredning. En 
annan fundering är hur mycket detta fortplantar sig bakåt i frekvensnätet. Efter samtal med 
kunniga personer på E.ON och ES ElektroSandberg har de gissat sig till att det kan uppstå 
pga. man stänger av primärkrossarna helt och hållet vilket kan bidra till instabilitet i nätet. 
Detta orsakar antagligen att spänningsobalansen blir som den blir, nämligen ostabil.  
 
Angående strömuttaget från LT 45 och LT 46 finns det absolut utrymme för utbyggnad av 
andra applikationer. Maxströmmen mättes upp till ca. 500 A respektive 509,4 A och de båda 
transformatorerna kan leverera max 2635,7 A. Den reaktiva effekten mättes upp till ungefär 
600 kVA för både LT 45 och LT 46 vilket stärker faktumet att det finns mer effekt att ta ut då 
de båda kan leverera max 3150 kVA. 
 
Ingen av LT 45 och LT 46 innehöll några anmärkningsvärda övertonsnivåer vilket är väldigt 
positivt då det finns frekvensomriktardrifter i båda transformatorerna.  

5.5 Mätstation BHC 42 
BHC 42 är ett belysningsställverk som ligger beläget ute på ”bränsle”. Ställverket matas från 
VHC 46, se bilaga 1 figur 34 för enlinjeschema som visar hur det är konstruerat. I BHC 42 
använder man sig av direktjordat system eftersom det bl.a. finns enfasiga laster här, se avsnitt 
3.3 Systemjordning. Varför mätningar utförts i detta ställverk var mest för att se hur elkvaliten 
förhåller sig i ett belysningsställverk.  

5.5.1 Transformator BT 42 
BT 42 har spänningen 0,69/0,4 kV. Det som är mest intressant i ett belysningsställverk är hur 
pass mycket övertoner man har och även hur flimmernivån förhåller sig. I avsnitt 3.7 nämns 
det att flimmer beror på variationerna i belastningen och kortslutningseffekten i punkten. Alla 
kurvor och tabeller för BT 42 finns i bilaga 9.   
 
Frekvenskurvan för BT 42 är stabil under hela mätningen. Detsamma gäller huvudspänningen 
som har ett medelvärde nära 400 V vilket den skall ha. Eftersom ställverket använder sig av 
direktjordat system är det här intressant att se nollströmmens kurvform. Se bilaga 9 figur 121 
för strömmarnas kurvform, i figuren är nollströmmen den gröna kurvan. Nollströmmen 
uppgår till 101,5 A vilket är ganska mycket så det gäller att den är dimensionerad för detta 
annars kan den brinna upp. Maxströmmen mäts upp till 304,3 A och BT 42 kan leverera 
1154,7 A vilket tyder på att det finns ganska mycket kvar tills den är fullbelastad.  
 
Crestfaktorn för huvudspänningen kommer aldrig upp i 1,41, vilket kan bero på 
övertonshalten som utgör distorsion (på sinusformen). Men enligt figur 30 ser kurvformen ut 
att vara väldigt fin, alltså utan några större distorsioner.  
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FIGUR 30. SPÄNNINGENS KURVFORM FÖR BT 42. 

 
Övertonshalten är väldigt liten, THD för spänning mäts upp till 0,6 % och för ström 11,6 % 
vilket är relativt lite. Enskilda övertoner för både spänning och ström är näst intill obefintliga, 
endast någon enstaka procent på vissa.  
 
Spänningsobalansen uppgår till 0,1 % och strömobalansen till 4,8 %. Flimmervärdena som är 
viktiga att ta hänsyn till är väldigt låga, maxvärdet ligger på 0,31. Värden över 1 är kritiskt. 
Effektuttaget för reaktiv effekt mättes upp till 198,39 kVA av 800 kVA som BT 42 kan 
leverera som max.  
 
Efter mätningarna på ställverk BHC 42 kan det sammanfattas som att det inte finns några 
märkvärdiga problem här. Man kan gott dra slutsatsen att detta ställverk är väldimensionerat 
och utsätts i princip inte för några större störningar.  
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6 Slutsats och diskussion 
Utifrån de mätningar som utförts har det upptäckts intressant och användbar information som 
avslöjar en del av elkvaliten ute på Händelöverkets anläggningar. Den erhållna informationen 
från mätdata har sedan analyserats mer noggrant. Dock har det inte funnits tid till 
uppföljningar av allt dvs. kunna svara på vad som är upphovet till vissa företeelser.  

6.1 VHC 21 
Mätningen avslöjade flera stora spänningstransienter vars amplitud kan vara upp till ca. 700 V 
och som var av oscillerande karaktär. I rapporten redovisades endast den största erhållna 
spänningstransienten eftersom det skulle ta för mycket tid och plats att lägga upp fler. En 
spänningstransient med väldigt hög amplitud (som den i rapporten) kan orsaka 
isolationsskador på nät och ansluten apparat. Faktorer som avgör om spänningstransienten är 
kritisk eller inte är dess energiinnehåll, amplitudens storlek och isolationens styrka hos den 
utsatta apparaten. En åtgärd mot dessa spänningstransienter kan vara att man inför en styrbar 
koppling för t.ex. kondensatorbatterier vilket skulle vara en billig åtgärd.  
 
I ställverk VHC 21 påträffades ett annat märkligt fenomen. Innan det finns träflis tillgängligt 
för bearbetning går motorerna på lågvarv och fasmässigt ligger spänningen 30° före 
strömmen, alltså induktivt läge vilket är normalt. Men sedan när träfliset fylls på och 
motorerna varvas upp för att bearbeta träfliset skiftar spänning och ström plats så att 
strömmen ligger 30° före spänningen. Varför detta uppstår är okänt. Diskussioner har förts 
med kunniga inom anläggningen och detta fenomen är även okänt för dem. Till en början var 
frågan om det inte fanns synkrona maskiner i anläggningen, dessa kan ha kapacitiva 
egenskaper. Men enligt uppgifter är det bara asynkronmaskiner ute på anläggningen. För att 
undersöka saken noggrannare krävs en större uppföljning av detta. Frågan är om det 
överhuvudtaget orsakar störningar på anläggningen. Om det inte orsakar störningar är det inte 
nödvändigt att följa upp fenomenet. 
 
I övriga parametrar för VHC 21 upptäcktes inga större felaktigheter. 

6.2 VHC 22 
För transformator LT 22 påträffades inga större övertonshalter med tanke på att 
transformatorn matar många frekvensomriktardrifter.  
 
För frekvensomriktaren till rökgasbooster påträffades en dipp i frekvenskurvan. Detta orsakas 
troligen av att motorn till rökgasboostern varvas upp eftersom det sker samtidigt som dippen i 
frekvensnätet. Varför det uppstår kan bero på att det åtgår mer energi när man varvar upp 
motorn, hur pass mycket detta sträcker sig bakåt i nätet är okänt. Spänningsobalansen 
uppnådde 1,3 % vilket är gränsfall för rekommenderade värden för frekvensomriktare. En 
frekvensomriktare som är direktansluten till en motor bör ej överstiga 1-2 % i 
spänningsobalans. Vid högre nivåer är det vanligt att omriktaren löser ut för termisk överlast. 
 
Frekvensomriktare till fjärrvärmepumpen innehöll väldigt lite spänningsövertoner. I övriga 
parametrar för frekvensomriktare påträffades inget häpnadsväckande.  
 
Expertläget som användes för övertonsanalys i VHC 22 påvisade att för spänningen var det 
nollföljdskomposanten som dominerade, alltså de övertoner som faller ut i nollan. För ström 
var minusföljdskomposanten den dominerande, alltså de jämna övertonerna. Jämna övertoner 



 
 

 
Utfärdare: 
Stefan da Silva Larsson, 
DE3DS 

 
Dokument: 
Examensarbete 

 
Datum: 
2007-09-14 

 

 62

är dock försumbara såvida att kurvformen är symmetrisk för negativ och positiv halvperiod, 
vilket det är i det här fallet.  
 
För ställverk VHC 22 kan man dra slutsatsen att det är bra dimensionerat vilket inte är så 
överraskande då ställverket är relativt nybyggt. Kanske att ställverket kan anses vara en aning 
överdimensionerat vilket antagligen beror på att man då tagit hänsyn till alla 
frekvensomriktardrifter som kan generera övertoner. Man kan inte förutsäga exakt hur mycket 
övertoner som kommer att genereras från frekvensomriktardrifter. 

6.3 VHC 45 & VHC 46 
I mätningen på transformator LT 45 visade det sig att frekvenskurvan var väldigt instabil. Här 
påträffades flera dippar som överskred gränsen för som är tillåtet. Det är svårt och säga vad 
som gör nätfrekvensen så instabil som den är, speciellt under nattetid. Under dagtid körs 
primärkrossarna och dessa stängs sedan av runt tolvslaget på natten. Det är faktiskt kl. 00.15 
den största dippen sker som går ner ända till 44,95 Hz. Dock inträffar dippar även innan så det 
beror nog inte bara på att man stänger av primärkrossarna. Det är svårt att säga hur mycket 
frekvensstörningarna fortplantar sig bakåt i frekvensnätet. Självklart finns det apparater som 
inte klarar av så djupa frekvensstörningar och det kan medföra skador på dessa.  
Spänningsobalansen på LT 45 är också väldigt stor, dock förhåller sig medelvärdet på rimliga 
nivåer. Att spänningsobalansen uppgår till stora värden hör säkerligen samman med 
frekvensdipparna. När den största frekvensdippen uppstår infaller den största 
spänningsobalansen vid samma tidpunkt. För att förebygga spänningsdippar som stör 
frekvensomriktare i drift kan man bl.a. annat öka mellanledet i omriktaren eller använda en 
s.k. On Line UPS. Dock måste det vara säkert att UPS-driften även klarar av crestfaktorn för 
frekvensomriktarens lastström. 
 
Efter samtal med Roger Jansson på E.ON berätta han att panna 14 löste ut vid flera tillfällen. 
Detta kunde härledas till spänningsdippar som slog igenom på manöverspänningarna och 
orsakat att panna 14 löst ut. Strax därefter ”brann” en motor till sekundärkrossarna som har 
spänningen 10 kV och en effekt på 1000 kW. Denna motor matas av en transformator med  
10 kV sekundärspänning alltså inte 0,69 kV sekundärspänning som på de transformatorer 
examensarbetet har utförts på (med undantag på BHC 42 som har 0,4 kV sekundärspänning). 
Efter detta haveri berättar Roger att E.ON inte har haft några problem med dessa dippar. 
Därför är det realistiskt att anta att motorn var förknippad allvarliga fel redan någon månad 
innan den havererade utan att ge jordfel, överlast eller liknande. Slutsatsen dras då att det var 
motorn som orsakade spänningsdipparna vilket medförde att pannan löste ur. Varför 
frekvensstörningarna uppstår är svårt att säga. Det behöver inte vara så att 1000 kW motorn 
påverkades av samma störningar som i LT 45. För att veta mera är det nödvändigt att granska 
mer processmässigt, vilket kan vara ett förslag till fortsatt arbete.  
 
Det som är mest intressant för E.ON på VHC 45 & VHC 46 är hur pass mycket ström -och 
effektuttaget är. Här vill man veta om det går att bygga ut på befintliga transformatorer eller 
om man måste bygga ett helt nytt ställverk vilket skulle kosta mycket mer. Mätningarna 
påvisar att det finns mycket mer att ta av från transformatorerna. På LT 45 uppmättes 
maxströmmen till 500 A av 2635,7 A och på LT 46 var maxströmmen 509,4 A av 2635,7 A. 
Den reaktiva effekten uppmättes till ca. 600 kVA av 3150 kVA för både LT 45 och LT 46. 
Slutsatsen kan då dras att det finns utrymme för utbyggnad i ställverk VHC 45 och VHC 46. 
Ett vidare förslag för att kunna få ut mer effekt från transformatorerna kan vara att reducera 
övertonsnivån. I VHC 45 påträffades det mest övertoner, dock inga större mängder. Övertoner 
kan nämnas som ett ”onödigt effektuttag” och för att minska detta kan det användas aktiva 
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filter för gränsavsnittet. Dock bör man se över hur kompatibelt det nya filtret skulle bli med 
de filter som redan sitter i frekvensomriktarna. 

6.4 BHC 42 
I BHC 42 var det mest intressant att göra en mätning på ett belysningsställverk. Elkvaliten i 
detta ställverk förhåller sig väldigt bra. Det var intressant och mäta på ett direktjordat system 
då alla andra var icke direktjordade system. Här mättes nollströmmen upp ända till över 100 
A vilket är ganska mycket. Så länge som nolledaren är dimensionerad för den höga strömmen 
kommer det inte att innebära några problem. 
 
Slutfrågan är då om syftet är väl utfört? Med tanke på att elkvalitetsanalysen har kommit fram 
till informativa slutsatser som man på Händelöverket kan dra nytta av är svaret ja. 
Åtgärdsförslag har getts och all mätdata finns redovisad i bilagorna där man själv kan se hur 
elkvaliten förhåller sig. 
 



 
 

 
Utfärdare: 
Stefan da Silva Larsson, 
DE3DS 

 
Dokument: 
Examensarbete 

 
Datum: 
2007-09-14 

 

 64

Referenslista 
 
Internet: 
[1]  http://www.eon.se/templates/InformationPage.aspx?id=12083, 2007-05-24 
 
[2] http://www.elektrosandberg.com/se/Om_ES/, 2007-05-24 
 
[3] www.camatsystem.com, 2007-05-28 
 
[4] www.sis.se, 2007-05-28 
 
Personlig kommunikation: 
[5] Engstrand, Thomas, ES ElektroSandberg, projekttekniker 
 
[6] Jansson, Roger, E.ON, underhållsingenjör 
 
Böcker: 
[7] Gustavsson, Reidar (2003). Praktisk Elkvalitet. NORBO KraftTeknik AB. 2. uppl. ISBN 
91-974844-0-7 
 
[8] Lynn, Paul A. & Fuerst, Wolfgang (April 2000). Introductory Digital Signal Processing. 
Wiley. 2. uppl. ISBN 0-471-97631-8 
 
[9] Wildi, Theodore (2006). Electrical Machines, Drives and Power Systems, 6/E. Prentience 
Hall. Sjätte upplagan. ISBN-10: 0131776916  
 
[10] Öhlén, Carl (2003). Elkrafthandboken – Elkraftsystem 1. Liber AB, Stockholm. 2. uppl. 
ISBN 91-47-05176-0 
 
[11] Winell, Lennart (2003). Elkrafthandboken – Elkraftsystem 2. Liber AB, Stockholm. 2. 
uppl. ISBN 91-47-05177-9 
 
[12] Carlson, Per & Johansson, Staffan (2002). Modern Elektronisk Mätteknik. Liber AB. 
Första upplagan. ISBN 91-47-01098-3 
 
Rapporter: 
[13] SEB Sven-Erik Berglund, NORBO Kraftteknik AB Reidar Gustavsson, GKE Elektronik 
AB Gunnar Englund, UPN AB John Åkerlund (November 2004), Frekvensomriktare, Elforsk 
rapport, Stockholm 
 
[14] SEB Sven-Erik Berglund, Avbrottsfria Kraftnät UPN AB John Åkerlund (April 2004), 
EMC, elkvalitet och elmiljö, Elforsk rapport, Stockholm 
 
Artiklar:  
[15] UPN AB John Åkerlund, Dippar och avbrott kostar miljarder, 
http://www.era.se/x.php?x=/bild/3_05_33.pdf, 2006-05-24 
 
Övrigt: 
[16] Manual till C.A 8334  



 
 

 
Utfärdare: 
Stefan da Silva Larsson, 
DE3DS 

 
Dokument: 
Examensarbete 

 
Datum: 
2007-09-14 

 

 65

Bilaga 1 Enlinjeschema över Händelöverket 
 

 
FIGUR 31. ELINJESCHEMA ÖVER INKOMMANDE SPÄNNING TILL HÄNDELÖVERKET, VILKET ÄR 130/10 KV. 
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FIGUR 32. ELINJESCHEMA ÖVER BLAND ANNAT INKOMMANDE SPÄNNING TILL HÄNDELÖVERKET. 
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FIGUR 33. ELINJESCHEMA ÖVER STÄLLVERK VHC 22 DÄR MÄTPUNKTER ÄR UTMÄRKTA.  
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FIGUR 34. ELINJESCHEMA ÖVER STÄLLVERK VHC 21, VHC 45,VHC 46 OCH BHC 42 MED UTMÄRKTA 

MÄTPUNKTER. 
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Bilaga 2 Mätstorheter för C.A 8334 
 
Denna bilaga är hämtad från manualen till mätinstrumentet C.A 8334. 
 

 
FIGUR 35. MÄTBARA STORHETER MED C.A 8334. 
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Bilaga 3 Mätvärden och kurvor för LT 21 
Denna bilaga avser att uppvisa de mätresultat som erhölls från transformator LT 21. 
 

 
FIGUR 36. SPÄNNINGSKURVOR VID SPÄNNINGSTRANSIENTENS INTRÄFFANDE. 

 

 
FIGUR 37. STRÖMKURVOR VID SPÄNNINGSTRANSIENTENS INTRÄFFANDE.  
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FIGUR 38. SPÄNNINGSKURVOR VID STRÖMTRANSIENTENS INTRÄFFANDE.  

 

 
FIGUR 39. FREKVENSKURVA FÖR LT 21. 
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FIGUR 40. SPÄNNINGSKURVOR, FAS-FAS (HUVUDSPÄNNING) FÖR LT 21. 

 
 

 
FIGUR 41. STRÖMKURVOR FÖR LT 21. 
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FIGUR 42. CF-KURVA OCH TABELL FÖR BÅDE FAS –OCH HUVUDSPÄNNING SAMT STRÖMMEN FÖR LT 21. 

 
Observera i figur 42 att den markerade (med svarta prickar på kurvan) är CF-kurvan för 
strömmen i fas 3. Den understa linjen är för huvudspänningen medan den precis över är för 
fasspänningen. 
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FIGUR 43. THD-KURVA OCH TABELL FÖR FASSPÄNNING, HUVUDSPÄNNING OCH STRÖM FÖR LT 21. 

 
Observera i figur 43 att den markerade (med svarta prickar på kurvan) är THD-kurvan för 
huvudspänningen i fas 1. De tre översta kurvorna är THD-kurvor för belastningsströmmen. 
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FIGUR 44. KURVOR FÖR PF, DPF OCH TANGENS SAMT TABELL FÖR FASSPÄNNING, HUVUDSPÄNNING OCH STRÖM 

FÖR LT 21. 
 
Markerad kurva är fas 1 för PF. Faskurvor för PF förhåller sig strax under 1 vilket även gäller 
för DPF. Detta går även att utläsa i dess tabell. Tangens varierar ganska mycket mellan 0.4 till 
nästan -0.4. 
 

 
FIGUR 45. KURVA FÖR K-FAKTOR GÄLLANDE BELASTNINGSSTRÖMMAR TILL LT 21. 
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FIGUR 46. SPÄNNINGSÖVERTONER FRÅN 0 TILL 19:E ÖVERTONEN. 

 
I dessa övertonsdiagram står 1 för fas 1, 2 för fas 2 och 3 för fas 3.  
 

 
FIGUR 47. STRÖMÖVERTONER FRÅN 0 TILL 16:E ÖVERTONEN. 
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FIGUR 48. SPÄNNINGS –OCH STRÖMOBALANS FÖR LT 21. 

 
I tabellen till figur 48 går det att utläsa IEC och IEEE vilka är standard för Europa respektive 
USA.  
Den markerade kurvan är strömmen för den europeiska standarden IEC. 
 

 
FIGUR 49. FLIMMERKURVOR FÖR LT 21.  
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FIGUR 50. EFFEKTKURVOR FÖR LT 21. 
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Bilaga 4 Mätvärden och kurvor för LT 22 
Denna bilaga avser att uppvisa de mätresultat som erhölls från transformator LT 22. 
 

 
FIGUR 51. FREKVENSKURVA FÖR LT 22. 

 
 

 
FIGUR 52. SPÄNNINGSKURVOR, FAS-FAS (HUVUDSPÄNNING) FÖR LT 22. 
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FIGUR 53. STRÖMKURVOR FÖR LT 22. 

 
 

 
FIGUR 54. CF-KURVA OCH TABELL FÖR BÅDE FAS –OCH HUVUDSPÄNNING SAMT STRÖMMEN FÖR LT 22. 
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FIGUR 55. THD-KURVA OCH TABELL FÖR FASSPÄNNING, HUVUDSPÄNNING OCH STRÖM FÖR LT 22. 
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FIGUR 56. KURVOR FÖR PF, DPF OCH TANGENS SAMT TABELL FÖR FASSPÄNNING, HUVUDSPÄNNING OCH STRÖM 

FÖR LT 22. 
 
Den markerade kurvan här är fas 1 för PF. De faskurvor för PF förhåller sig runt 0,8 men för 
DPF runt 0,95 vilket är på grund av övertoner. Detta går även att utläsa i dess tabell. 
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FIGUR 57. KURVA FÖR K-FAKTOR GÄLLANDE BELASTNINGSSTRÖMMAR TILL LT 22. 

 

 
FIGUR 58. SPÄNNINGSÖVERTONER FRÅN 0 TILL 16:E ÖVERTONEN. 



 
 

 
Utfärdare: 
Stefan da Silva Larsson, 
DE3DS 

 
Dokument: 
Examensarbete 

 
Datum: 
2007-09-14 

 

 84

 
FIGUR 59. SPÄNNINGSÖVERTONER FRÅN 17:E TILL 33:E ÖVERTONEN. 

 
Observera att y-axeln i figur 59 egentligen är i procent av grundtonen.  
 

 
FIGUR 60. SPÄNNINGSÖVERTONER FRÅN 34:E TILL 50:E ÖVERTONEN. 
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FIGUR 61. STRÖMÖVERTONER FRÅN 0 TILL 16:E ÖVERTONEN. 

 
 

 
FIGUR 62. STRÖMÖVERTONER FRÅN 17:E TILL 33:E ÖVERTONEN. 
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FIGUR 63. STRÖMÖVERTONER FRÅN 34:E TILL 50:E ÖVERTONEN. 

 
 

 
FIGUR 64. SPÄNNINGS –OCH STRÖMOBALANS FÖR LT 22. 
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I tabell för figur 61 går det att utläsa IEC och IEEE vilka är standard för Europa respektive 
USA. Den markerade kurvan är strömmen för den europeiska standarden IEC. 
 
 

 
FIGUR 65. FLIMMERKURVOR FÖR LT 22.  
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FIGUR 66. EFFEKTKURVOR FÖR LT 22. 
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Bilaga 5 Mätvärden och kurvor för frekvensomriktare till 
rökgasbooster  
Denna bilaga avser att uppvisa de mätresultat som erhölls från frekvensomriktare till 
rökgasbooster. 
 

 
FIGUR 67. FREKVENSKURVA FÖR FREKVENSOMRIKTARE TILL RÖKGASBOOSTER. 

 
 

 
FIGUR 68. SPÄNNINGSKURVOR, FAS-FAS (HUVUDSPÄNNING) FÖR FREKVENSOMRIKTARE TILL RÖKGASBOOSTER. 
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FIGUR 69. STRÖMKURVOR FÖR FREKVENSOMRIKTARE TILL RÖKGASBOOSTER. 

 

 
FIGUR 70. CF-KURVA OCH TABELL FÖR BÅDE FAS –OCH HUVUDSPÄNNING SAMT STRÖMMEN FÖR 

FREKVENSOMRIKTAREN TILL RÖKGASBOOSTER. 
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FIGUR 71. THD-KURVA OCH TABELL FÖR FASSPÄNNING, HUVUDSPÄNNING OCH STRÖM FÖR FREKVENSOMRIKTARE 

TILL RÖKGASBOOSTER. 
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FIGUR 72. KURVOR FÖR PF, DPF OCH TANGENS SAMT TABELL FÖR FASSPÄNNING, HUVUDSPÄNNING OCH STRÖM 

FÖR FREKVENSOMRIKTARE TILL RÖKGASBOOSTER. 
 

 
FIGUR 73. KURVA FÖR K-FAKTOR GÄLLANDE BELASTNINGSSTRÖMMAR TILL FREKVENSOMRIKTARE TILL 

RÖKGASBOOSTER. 
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FIGUR 74. SPÄNNINGSÖVERTONER FRÅN 0 TILL 16:E ÖVERTONEN. 

 
 

 
FIGUR 75. SPÄNNINGSÖVERTONER FRÅN 17:E TILL 33:E ÖVERTONEN. 
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FIGUR 76. SPÄNNINGSÖVERTONER FRÅN 34:E TILL 50:E ÖVERTONEN. 

 
 

 
FIGUR 77. SPÄNNINGS –OCH STRÖMOBALANS FÖR FREKVENSOMRIKTARE TILL RÖKGASBOOSTER. 
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FIGUR 78. EFFEKTKURVOR FÖR FREKVENSOMRIKTARE TILL RÖKGASBOOSTER. 
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Bilaga 6 Mätvärden och kurvor för frekvensomriktare till 
fjärrvärmepump 
Denna bilaga avser att uppvisa de mätresultat som erhölls från frekvensomriktare till 
fjärrvärmepump. 
 

 
FIGUR 79. FREKVENSKURVA FÖR FREKVENSOMRIKTARE TILL FJÄRRVÄRMEPUMP. 

 
 

 
FIGUR 80. SPÄNNINGSKURVOR, FAS-FAS (HUVUDSPÄNNING) FÖR FREKVENSOMRIKTARE TILL FJÄRRVÄRMEPUMP. 
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FIGUR 81. STRÖMKURVOR FÖR FREKVENSOMRIKTARE TILL FJÄRRVÄRMEPUMP. 

 

 
FIGUR 82. CF-KURVA OCH TABELL FÖR BÅDE FAS –OCH HUVUDSPÄNNING SAMT STRÖMMEN FÖR 

FREKVENSOMRIKTARE TILL FJÄRRVÄRMEPUMP. 
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FIGUR 83. THD-KURVA OCH TABELL FÖR FASSPÄNNING, HUVUDSPÄNNING OCH STRÖM FÖR FREKVENSOMRIKTARE 

TILL FJÄRRVÄRMEPUMP. 
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FIGUR 84. KURVOR FÖR PF, DPF OCH TANGENS SAMT TABELL FÖR FASSPÄNNING, HUVUDSPÄNNING OCH STRÖM 

FÖR FREKVENSOMRIKTARE TILL FJÄRRVÄRMEPUMP. 
 

 
FIGUR 85. KURVA FÖR K-FAKTOR GÄLLANDE BELASTNINGSSTRÖMMAR TILL FREKVENSOMRIKTARE TILL 

FJÄRRVÄRMEPUMP. 
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FIGUR 86. SPÄNNINGSÖVERTONER FRÅN 0 TILL 16:E ÖVERTONEN. 

 
 

 
FIGUR 87. SPÄNNINGSÖVERTONER FRÅN 17:E TILL 33:E ÖVERTONEN. 

 
Observera att y-axeln i figur 84 egentligen är i procent av grundtonen. 
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FIGUR 88. SPÄNNINGSÖVERTONER FRÅN 34:E TILL 50:E ÖVERTONEN. 

 
 

 
FIGUR 89. STRÖMÖVERTONER FRÅN 0 TILL 16:E ÖVERTONEN. 
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FIGUR 90. STRÖMÖVERTONER FRÅN 17:E TILL 33:E ÖVERTONEN. 

 
 

 
FIGUR 91. STRÖMÖVERTONER FRÅN 34:E TILL 50:E ÖVERTONEN. 

 



 
 

 
Utfärdare: 
Stefan da Silva Larsson, 
DE3DS 

 
Dokument: 
Examensarbete 

 
Datum: 
2007-09-14 

 

 103

 
FIGUR 92. SPÄNNINGS –OCH STRÖMOBALANS FÖR FREKVENSOMRIKTARE TILL FJÄRRVÄRMEPUMP. 

 
 

 
FIGUR 93. EFFEKTKURVOR FÖR FREKVENSOMRIKTARE TILL FJÄRRVÄRMEPUMP. 
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Bilaga 7 Mätvärden och kurvor för VHC 45 
Denna bilaga avser att uppvisa de mätresultat som erhölls från transformator LT 45. 
 

 
FIGUR 94. FREKVENSKURVA FÖR LT 45. 

 
 

 
FIGUR 95. SPÄNNINGSKURVOR, FAS-FAS (HUVUDSPÄNNING) FÖR LT 45. 
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FIGUR 96. STRÖMKURVOR FÖR LT 45. 

 

 
FIGUR 97. CF-KURVA OCH TABELL FÖR BÅDE FAS –OCH HUVUDSPÄNNING SAMT STRÖMMEN FÖR LT 45. 
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FIGUR 98. THD-KURVA OCH TABELL FÖR FASSPÄNNING, HUVUDSPÄNNING OCH STRÖM FÖR LT 45 
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FIGUR 99. KURVOR FÖR PF, DPF OCH TANGENS SAMT TABELL FÖR FASSPÄNNING, HUVUDSPÄNNING OCH STRÖM 

FÖR LT 45 
 
 

 
FIGUR 100. KURVA FÖR K-FAKTOR GÄLLANDE BELASTNINGSSTRÖMMAR TILL LT 45 
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FIGUR 101. SPÄNNINGSÖVERTONER FRÅN 0 TILL 16:E ÖVERTONEN. 

 
 

 
FIGUR 102. SPÄNNINGSÖVERTONER FRÅN 17:E TILL 33:E ÖVERTONEN. 

 
Observera att y-axeln i figur 99 egentligen är i procent av grundtonen.  
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FIGUR 103. STRÖMÖVERTONER FRÅN 0 TILL 16:E ÖVERTONEN. 

 

 
FIGUR 104. SPÄNNINGS –OCH STRÖMOBALANS FÖR LT 45, DEN MARKERADE KURVAN ÄR FÖR SPÄNNINGEN. 
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FIGUR 105. FLIMMERKURVOR FÖR LT 45. 

 
 

 
FIGUR 106. EFFEKTKURVOR FÖR LT 45. 
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Bilaga 8 Mätvärden och kurvor för VHC 46 
Denna bilaga avser att uppvisa de mätresultat som erhölls från transformator LT 46. 
 

 
FIGUR 107. FREKVENSKURVA FÖR LT 46. 

 
 

 
FIGUR 108. SPÄNNINGSKURVOR, FAS-FAS (HUVUDSPÄNNING) FÖR LT 46. 
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FIGUR 109. STRÖMKURVOR FÖR LT 46. 

 
 

 
FIGUR 110. CF-KURVA OCH TABELL FÖR BÅDE FAS –OCH HUVUDSPÄNNING SAMT STRÖMMEN FÖR LT 46. 
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FIGUR 111. THD-KURVA OCH TABELL FÖR FASSPÄNNING, HUVUDSPÄNNING OCH STRÖM FÖR LT 46. 
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FIGUR 112. KURVOR FÖR PF, DPF OCH TANGENS SAMT TABELL FÖR FASSPÄNNING, HUVUDSPÄNNING OCH STRÖM 

FÖR LT 46. 
 
 

 
FIGUR 113. KURVA FÖR K-FAKTOR GÄLLANDE BELASTNINGSSTRÖMMAR TILL LT 46. 
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FIGUR 114. SPÄNNINGSÖVERTONER FRÅN 0 TILL 16:E ÖVERTONEN. 

 
 

 
FIGUR 115. STRÖMÖVERTONER FRÅN 0 TILL 16:E ÖVERTONEN. 



 
 

 
Utfärdare: 
Stefan da Silva Larsson, 
DE3DS 

 
Dokument: 
Examensarbete 

 
Datum: 
2007-09-14 

 

 116

 
FIGUR 116. SPÄNNINGS –OCH STRÖMOBALANS FÖR LT 46. 

 
 

 
FIGUR 117. FLIMMERKURVOR FÖR LT 46. 
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FIGUR 118. EFFEKTKURVOR FÖR LT 46. 
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Bilaga 9 Mätvärden och kurvor för BHC 42 
Denna bilaga avser att uppvisa de mätresultat som erhölls från transformator BT 42. 
 

 
FIGUR 119. FREKVENSKURVA FÖR BT 42. 

 
 

 
FIGUR 120. SPÄNNINGSKURVOR, FAS-FAS (HUVUDSPÄNNING) FÖR BT 42. 
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FIGUR 121. STRÖMKURVOR FÖR BT 42. 
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FIGUR 122. CF-KURVA OCH TABELL FÖR BÅDE FAS –OCH HUVUDSPÄNNING SAMT STRÖM FÖR BT 42.  

 
 

 
FIGUR 123. THD-KURVA OCH TABELL FÖR FASSPÄNNING, HUVUDSPÄNNING OCH STRÖM FÖR BT 42. 
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FIGUR 124. KURVOR FÖR PF, DPF OCH TANGENS SAMT TABELL FÖR FASSPÄNNING, HUVUDSPÄNNING OCH STRÖM 

BT 42. 
 

 
FIGUR 125. KURVA FÖR K-FAKTOR GÄLLANDE BELASTNINGSSTRÖMMAR TILL BT 42. 
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FIGUR 126. STRÖMÖVERTONER FRÅN 0 TILL 16:E ÖVERTONEN. 

 
 

 
FIGUR 127. STRÖMÖVERTONER FRÅN 17:E TILL 33:E ÖVERTONEN. 
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FIGUR 128. SPÄNNINGS –OCH STRÖMOBALANS FÖR BT 42. 

 
 

 
FIGUR 129. FLIMMERKURVOR FÖR BT 42. 
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FIGUR 130. EFFEKTKURVOR FÖR BT 42. 

 
 


