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Analys av elkvalitet

Johan Bovellan, Elias Talani

I dagens samhälle är det vanligt att elnätet får driva olinjära laster. Dessa laster bidrar till problem på
elnätet.

Examensarbetet beskriver olika typer av problem som kan uppstå, med specifik inriktning på ett
problem hos Billerud AB i Skärblacka. Det handlar om att ta reda på vad som orsakar för hög
uppvärmning hos en av deras transformatorer.

Rapporten inleds med en teoridel som beskriver olika begrepp inom elkvalité samt nödvändig
information, som har instuderats inför examensarbetet. 

Efter teoridelen beskrivs systemet upp och de övertons- och osymmetrimätningar som gjorts för att
kunna analysera uppvärmningsproblemet.

Mätningarna loggades under några dagar för att kunna få med olika driftfall och se ifall dessa inverkar
på övertonsinnehållet.  

En simulering av den aktuella systemdelen har utförts och den indikerar att problemet inte uppkommer
på grund av onormal inverkan från frekvensomriktaren i systemet.  

Undersökningarna visar att det kan vara transformatorn som inte är tillräckligt dimensionerad för
övertoner, vilket skulle leda till att den blir för varm. Undersökningarna visar också att
frekvensomriktaren håller de prestandamått rörande övertoner, som har utfärdats från dess leverantör.

En svårighet under examensarbetet var att kunna mäta på alla punkter som finns. Eftersom det handlar
om höga spänningar och strömmar är det svårt att komma åt alla. Ytterligare mätningar skulle leda till en

elkraft,övertoner,elkvalitet,elanläggning,frekvensomriktare,transformator,kraftelektronik
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Sammanfattning 

 
I dagens samhälle är det vanligt att elnätet får driva olinjära laster. Dessa laster bidrar till 
problem på elnätet. 
 
Examensarbetet beskriver olika typer av problem som kan uppstå, med specifik inriktning på 
ett problem hos Billerud AB i Skärblacka. Det handlar om att ta reda på vad som orsakar för 
hög uppvärmning hos en av deras transformatorer. 
 
Rapporten inleds med en teoridel som beskriver olika begrepp inom elkvalité samt nödvändig 
information, som har instuderats inför examensarbetet.  
 
Efter teoridelen beskrivs systemet upp och de övertons- och osymmetrimätningar som gjorts 
för att kunna analysera uppvärmningsproblemet. 
 
Mätningarna loggades under några dagar för att kunna få med olika driftfall och se ifall dessa 
inverkar på övertonsinnehållet.   
 
En simulering av den aktuella systemdelen har utförts och den indikerar att problemet inte 
uppkommer på grund av onormal inverkan från frekvensomriktaren i systemet.   
 
Undersökningarna visar att det kan vara transformatorn som inte är tillräckligt dimensionerad 
för övertoner, vilket skulle leda till att den blir för varm. Undersökningarna visar också att 
frekvensomriktaren håller de prestandamått rörande övertoner, som har utfärdats från dess 
leverantör. 
 
En svårighet under examensarbetet var att kunna mäta på alla punkter som finns. Eftersom det 
handlar om höga spänningar och strömmar är det svårt att komma åt alla. Ytterligare 
mätningar skulle leda till en djupare analys. 
 
Rapporten avslutas med olika återgärds förslag samt förslag till fortsatt arbete. 
 



Abstract 
 
 
In todays society it’s usual with non linear loads in the electric power system. These loads 
contribute to the problems in the distriubution net. 
 
This student thesis  will describe the different types of problems that can evolve with specific 
focus on a problem at Billerud AB Skärblacka. The purpose with the work was to see what 
causes a heat problem in one of their transformers. 
 
The report begins with a theoretic part that describes diffrent  power quality concepts and 
informations areas necessary for the work. 
 
After the theoretical part the system is described and also the harmonics- and asymmetry 
measurments done with purpose to analyze the heat problem. 
 
The measurments were logged for a couple of days to be able to get information about 
different loads, to see if that had any effect on the amount of the harmonics. 
 
There is also a simulation of the system done, which indicates that the problem doesn’t have 
to depend on the frequency converter in the system. 
 
The investigation indicates that it can be the transformer that isn’t correctly 
dimensioned to handle the amount of harmonics from the frequency converter and that’s why 
it gets overheated. 
The result indicates that the amount of harmonics from the converter is as the supplier issued. 
 
A difficultiy during the work was to be able to measure on all connections, since the voltage 
and current are too high for the measurement equipment and also hard to reach in all areas of 
the system. 
Further measurments would lead to more specific analysis. 
 
The final part of the report gives different proposals for an upcoming work. 
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Förord 
 
 
Det här examensarbetet är ett arbete som omfattar10p. Det är gjort för 
högskoleingenjörsexamen inom Data och Elektroteknik, inriktning data och elsystem vid 
Linköpings Universitet. Examensarbetet är utfört på Billerud AB i Skärblacka under våren 
2005 
 
Med det här förordet vill vi visa vår tacksamhet till alla anställda på Billerud AB som har 
hjälpt oss under våran tid. Ett speciellt tack för all hjälp, synpunkter och framförallt för att ha 
ordnat det här examensarbetet vill vi ge till vår handledare Sven-Åke Polfjärd utan honom 
hade det här inte blivit av. Ett stort tack till Lars Eriksson för all hjälp med mätningarna och 
alla tips. Slutligen vill vi tacka vår handledare på universitet Lars Backström för alla 
synpunkter och värdefulla rekommendationer. 
 
 
Norrköping, April 2005 
Elias Talani 
Johan Bovellan 
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1 Inledning 
 
Under en period av ca 3 år har problem med tre stycken transformatorer uppstått. I samtliga 
fall har överslag skett och stor uppvärmning har uppkommit av transformatorn. Nu finns 
ytterliggare en drift där transformatorn blir mycket varm vid normal drift. Att 
transformatorerna har havererat beror på undermålig konstruktion, men orsaken till 
uppvärmningen har till stor sannolikhet sin grund i övertoner. Mätningar på 
distributionsspänningen 6 kV vilken matar dessa drifter har utförs. Resultatet har visat att det 
finns en ganska markerad topp vi den resonansfrekvens strax över 8 kHz. Mätningar vid 
tidigare utfört examensarbete ger liknande resultat men fortfarande återstår att slutgiltigt 
utreda vad som orsakar dessa övertoner samt föreslå åtgärder för eliminering av desamma. 
 

1.1 Problemformulering 
 
Varför blir transformatorn varm vid enbart 70% drift? 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att få förståelse och förmedla hur övertoner påverkar utrustning 
inom industrin, samt vetskapen hur de elimineras. Rapporten ska även belysa problemen som 
finns ute på Billerud AB i Skärblacka. 

1.3 Metod 
 
För att lösa problemet började arbetet med förstudier om övertoner och deras sätt att 
uppkomma samt en studie om allmän elkvalité. Därefter inleddes mätningar av övertonerna 
för att kunna få underlag för analys av problemet. Vidare gjordes analys/bearbetning av 
mätresultatet. Arbetet innehöll också beräkningar samt simulering av en modell.  
 
Vid förstudierna användes följande litteratur: 
För  området elkvalitet användes mestadels Praktisk elkvalitet. För området om 
frekvensomriktare användes mestadels ”Värt att veta om frekvensomformare” samt ”Power 
electronics - in theory and practice”. För information om transformatorn användes  
”Elkraftteknik” och ”Handbook of Transformer applications”. Som komplement användes 
”ABB Handbok Industri” och internetsidor. 
 

1.4 Rapportens struktur 
 
Rapporten är uppdelad i ett fåtal kapitel, med en inledande teoridel som tar upp viktiga 
begrepp angående elkvalitet samt de maskiner som påträffats under arbetets gång. 
Sedan kommer en beskrivande simuleringsdel följt av mätningarna och dess resultat. 
 
I slutet av rapporten beskrivs olika slutsatser och analyser. 
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2 Presentation av Billerud Skärblacka AB 
 
Billerud AB är en koncern i massa- och pappersindustrin. Det bildades genom 
sammanslagningen av Assi Domäns pappersbruk i Skärblacka och Karlsborg samt Stora 
Ensos bruk, Gruvön. Billeruds marknad är till 80% inom Europa. Produkterna som tillverkas 
är bl.a. kraftpapper och säckpapper. 
 
Skärblacka bruk är ett stort modernt massa- och pappersbruk med ca 700 anställda. 
Skärblacka bruk är ett av bruken inom Billerud koncernen. Bruket har fyra pappersmaskiner. 
Kapaciteten uppgår till ca 400000 ton slutprodukter per år och omsättningen till ca 2 miljarder 
kronor eller ca 6 miljoner/dygn. I Skärblacka tillverkas oblekt och blekt sulfatmassa, 
halvkemisk massa och förpackningspapper. Pappersmassan görs av tall och björk genom att 
koka veden med kemikalier. Av massan gör bruket papper till förpackningar, bärkassar, 
säckar och wellpapp. 
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3 Teori 

3.1 Övertoner 
 
Laster skiljs åt som linjära och olinjära laster. Med en linjär last menas en last som är matad 
med sinusformat spänning drar en sinusformad ström. En olinjär last är matad med en 
sinusformad spänning men lasten drar inte en sinusformad ström. Exempel på linjära laster är 
en resistiv last. Exempel på olinjära laster är lysrör,  datorer, energilampor samt likriktare. 
Det är de olinjära lasterna som generar övertoner. Övertoner är en slags förorening på det 
elektriska nätet  Övertoner kan skapa stora problem ifall de når en viss gräns. Problem som 
kan uppstå med övertoner är t.ex. överhettade transformatorer, kablar och motorer samt att 
belysning kan blinka. 
 
En ton består av en grundton med en viss frekvens och ett antal övertoner som är multipler av 
denna frekvens. Övertonernas frekvens följer grundfrekvensen, dvs. 5:e övertonen för 50Hz är 
250Hz , 7:e är 350Hz och 9:e är 450Hz o.s.v. Övertoner delas i jämna eller udda men det 
finns även mellantoner. De mest signifikanta övertonerna i ett elnät är de udda. Det finns 
också en skillnad mellan ström- resp. spänningsövertoner. Strömövertonerna är de som ställer 
till störst problem i elanläggningar.  En sammanställning över verkan och effekt ges i Tabell 1 
nedan. 
 
Verkan: Effekt: 
Desto större motor…. Desto högre strömövertoner 
Desto högre motorlaster…. Desto högre strömövertoner 
Desto högre  induktans…. Desto lägre strömövertoner 
Desto högre pulser i likriktaren…. Desto lägre strömövertoner 
Desto större transformator…. Desto lägre spänningsövertoner 
Desto högre transformator impedans…. Desto lägre spänningsövertoner 
Desto högre kortslutnings kapacitet på 
transformatorn… 

Desto lägre spänningsövertoner 

 
Tabell 1 - Övertoner, dess verkan och effekt 

 

3.1.1 Specifika övertoner 
 
Allmänt för övertoner är att med 3:e övertonen uppkommer ett speciellt problem med ström i 
N-ledaren. 3:e övertonen har fasläge noll, den är med andra ord ej fasförskjuten.  
Nollströmmen är summan av de tre fasströmmarna, vilket leder till om de negativa samt 
positiva fasföljdskomponenterna är lika stora kommer de att ta ut varandra och endast 
fasföljdkomponent noll finnas kvar. Finns då osymmetri bildas nollströmmar, vilket kan leda 
till stora överströmmar i N-ledaren vilket den ofta inte är dimensionerad för. Detta leder i sin 
tur till överhettning av N-ledaren samt spänningsfall. Alla trippel övertoner har fasläge noll 
dvs. överton 3,9 och 15 o.s.v. Mer om faslägen tas upp senare i rapporten.  
 
Andra övertoner som är bra att känna till är 5:e och 7:e som förekommer i 6-pulslikriktare och 
som kan ge problem med att transformatorer och motorer blir varma.  
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9:e övertonen orsakar samma problem som 3:e fast med mindre amplitud. 11:e och 13:e 
förekommer i 12-pulslikriktare. 15:e förekommer i tv apparater m.m. 
 

3.1.2 Mellantoner 
 
Mellantoner är spänning- eller strömtoner som ej är en heltalsmultipel av grundtonen. De 
återfinns i frekvensområdena mellan heltalsmultiplerna av nätfrekvensen. Exempelvis är 
3,25:e övertonen en mellanton. Oftast är inte mellantonerna konstanta utan varierar. Detta 
medför att det blir svårt att filtrera bort dessa övertoner. Det finns mellantoner som är 
konstanta. Mellantoner alstras främst av frekvensomriktare. Mellantoner ger samma problem 
som vanliga övertoner exempelvis flimmer i lysrörbelysningar m.m. Mellantoner kan också 
ge resonans problem. 

3.1.3 Övertoners fasläge 
 
Vid undersökning av övertoner utreds även deras fasföljd. Som tidigare nämnt har tredje 
övertonen respektive andra trippelövertoner fasföljden noll. 
Positiva fasföljder alstrar ett magnetfält med samma riktning som grundfrekvensen ger 
upphov till. Negativa fasföljder medför att ett magnetfält alstras i motsatt riktning jämfört 
med grundfrekvensen. 
Fasläge noll följer inte någon riktning eftersom den ej uppvisar någon fasförskjutningen.  
I tabell 2 nedan följer olika övertoners fasföljder. 
 
Nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Frekvens 50 100 150 200 250 300 350 400 450 
Fasföljd + - 0 + - 0 + - 0 

 
Tabell 2 - Övertoners fasföljd 
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3.2 Elkvalitet 
 
Det största problemet i dagens elnät är olika former av spänningsvariationer. Dessa kan grovt 
delas in i verkan av åsknedslag, sådant som inte går att byggas bort. Samt olika inkopplingar 
av t.ex. transformatorer och motorer, dessa kan nästa alltid undvikas. 
 
Olika typer störningar: 
 
• Spänningsavbrott 
• Långvarig spänningsvariation 
• Kortvarig spänningsvariation 
• Transienter 
• Osymmetriska fasspänningar 
• Flimmer 

3.2.1 Spänningsavbrott 
 
Detta är det lättaste felet att upptäcka, ett avbrott fås som gör att allt stannar av. 
Spänningsavbrott beror oftast på att det finns ett fel som har lett till att flera skydd har löst. 
Orsaken till felet kan vara kortslutningar resp. överbelastningar. Avbrott kan undvikas med 
hjälp av reservkraft eller UPS (avbrottsfrikraft). 

3.2.2 Spänningsvariation 
 
Spänningsvariationer delas in i lång- och kortvariga. Långvarig variation kan bero på långa 
kablars impedans vid långa matningar. Åtgärder för att undvika dessa problem är att montera 
in en transformator vid matnings slut för att behålla stabil spänningsnivå. Kortvarig variation 
beror oftast på att en stor last kopplas in. 

3.2.3 Transienter 
 
Transienter är snabba spännings- och strömförändringar som ser ut som negativa eller positiva 
spikar eller är oscillerande. Se figur 1. Transienter indelas därför i impulstransienter och 
oscillerande transienter. Låga transienter brukar inte innebära några problem, medan däremot 
höga transienter kan innebära att isolationsskador fås på anslutna apparater 
För att mäta transienter krävs snabba instrument som hinner att uppfatta dem.  
Transienter kan uppstå vid inkoppling av olika slags utrustningar och blixtnedslag, för att 
reducera transienter kan en induktans kopplas in. 

 
Figur 1 -  T.v icke oscillerande transient. T.h oscillerande transient. 
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3.2.4 Osymmetri 
 
Osymmetriska spänningar är när faserna i nätet är inte lika stora. Oftast finns små variationer 
mellan faserna. Men när stora enfasiga laster kopplas in kan problem med osymmetri uppstå. 
Ofullständigt vridna kraftledningar kan ge snedbelastningar vilket i sig kan generera 
övertoner. Osymmetri kan även bero på defekta laster. Konsekvenser av osymmetri kan vara 
stora effektförluster samt förkortad livslängd på apparater, även driftstopp kan uppstå. 

3.2.5 Flimmer 
 
Flimmer är snabba spänningsvariationer som kan ses i vanliga belysningar som ett snabbt 
blinkande. Frekvensen på blinkningarna ligger normalt mellan 7 och 25 Hz, vilket är det 
område där det är mest besvärande för det mänskliga ögat. Flimmer orsakas av snabba 
lastförändringar som kan sprida sig över stora områden i elnätet. Flimmer är svårt att mäta på 
ett enkelt sätt. 
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3.3 Filter 
 
För att begränsa övertoner i ett elnät kan ett filter installeras. För att förenkla det hela kan 
filter delas in i två olika typer, passiva och aktiva. Filterna installeras oftast på ingångarna till 
omriktaren. 

3.3.1 Passiva filter 
 
Passiva filter delas i sin tur in i bandpass- och högpassfilter. 
 

3.3.1.1 Bandpassfilter 
 
Bandpassfilter kallas även avstämda filter. Bandpassfiltren används för att filtrera ett specifikt 
övertonsområde. Bandpassfilter är de vanligaste filterna. Ett bandpassfilter består av en spole 
i serie med en kondensator, som ansluts parallellt med nätet. Filterna delas in i mindre 
grupper, finavstämda och snedavstämda. Vid de finavstämda filtret läggs resonansfrekvensen 
för filtret direkt på den störande övertonsfrekvensen. Detta ger den bästa filtreringen. Se figur 
2. Ett snedavstämt filter har sin resonansfrekvens längre ifrån sin överton. Ett snedavstämt 
filter skyddar bättre mot situationer då övertonshalten är högre än vad den är dimensionerad 
för.  Båda filtertyperna är konstruerade med samma komponenter.  
 

Figur 2 – Finavstämt filter för 5:e, 7:e och 11:e övertonen 

3.3.1.2 Högpassfilter 
 
I ett högpassfilter används ett dämpningsmotstånd som kopplas parallellt med spolen. Den ger 
en dämpning av höga frekvenser samt större bandbredd. Ett problem med högpassfilter är den 
höga produktionen av reaktiv effekt. Detta beror på att kondensatorn är den dominerande 
komponenten. Ett högpassfilter placeras oftast efter ett bandpassfilter. 
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3.3.2 Aktiva filter 
 
De aktiva filtren skiljer sig från de passiva. De passiva filtren är beroende av impedans 
förhållanden, därmed har de svårt att anpassa sig ifall det finns en varierande impedans. Detta 
leder till att även filterverkan kommer påverkas. Ett aktivt filter däremot mäter upp det 
verkliga övertonsvärdena för att kunna filtrera bort dem. Ett aktivt filter eliminerar övertoner 
genom att generera egna övertoner som skickas ut med negativ fas som tar ut de andra 
övertonerna. Filtrets aktiva kraftkomponenter ser ut som mellanledet och växelriktardelen i en 
frekvensomriktare. En fördel med ett aktivt filter är att det inte går att överbelastas p.g.a. 
förändringar i elnätet. En annan fördel är att det inte bidrar till ökad reaktiv effekt i elnätet. I 
figur 3 visas ett exempel på uppbyggnaden av ett aktivt filter. 
 

 
 Figur 3 -  Aktivt filter. Uppbyggnadsexempel. 
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3.4 Transformatorn 
 

3.4.1 Princip 
 
Huvuduppgiften hos transformatorn är att omvandla en viss spänning till en högre eller lägre 
spänning, samtidigt som frekvensen förblir oförändrad. 
Den är endast användbar för växelström och arbetar enligt induktionsprincipen. 
I stort sett består transformatorn av en sluten järnkärna med två från varandra isolerade 
kopparlindningar. 
Lindningen som tar emot energi från spänningskällan kallas primärlindning och den som 
avger energi kallas sekundärlindning. 
 

3.4.2 Arbetssätt 
 
In på primärlindningen ansluts en växelspänning, ett magnetiskt växelflöde uppkommer som 
alstrar de inducerade spänningarna i både primär och sekundärlindningarna. 
Riktningen hos den inducerade spänningen är riktad så att den alltid försöker motverka 
ändringar i strömmen. 
 

3.4.3 Trefastransformatorn 
 
Vid transformering av trefaseffekt kan tre likadana enfastransformatorer användas. 
Dock är detta ovanligt bortsett från vid väldigt höga effekter. 
Vanligast är att använda sig av en gemensam järnkärna för hela transformatorn, då fås en 
trefastransformator. 
 
Kärnan kan utföras med tre ben. Ett ben för varje fast, vilket kallas en trebenstranformator. 
På varje ben placeras sedan en lindningsfas för både uppspänning och nerspänning. Se figur 4. 
Dessa lindningsfaser kopplas sedan ihop till en uppspänningslindning och en 
nedspänningslindning. Hopkopplingen kan göras med antingen en Y- eller D-koppling. 

 
Figur 4 - Trebenstransformator med lindningar, samt symbol i enlinjeschema 
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Ordet lindning sammanfattar alla lindningsdelar som tillhör samma märkspänning. 
Därmed har en vanlig trefastransformator två lindningar, där varje lindning har tre 
lindningsfaser. 
 
Kärnan är hoppressad av plåtar, som är isolerade på båda sidor. Plåten har goda magnetiska 
egenskaper i valsriktningen, så kallad orienterad plåt. 
Utformningen av kärnans hörn är väldigt viktig då det är där som en stor del av 
tomgångsförlusterna uppstår. För att minska detta problem ges kärnan 45-graders stötfogar. 

3.4.4 Y- och Delta-koppling 
 
Transformatorns tre lindningsfaser kan antingen Y- eller D-kopplas. Se figur 5. 
Y-kopplingens lindningsfaser förbinds i den ena ändpunkten medan den andra ansluts till 
lindningens fasuttag. De förbundna punkterna utgör lindningens nollpunkt. Nollpunkten kan 
förses med ett nollutag som märks med N. 
 
Huvudspänningen FH UU *3=  
 
UH huvudspänning, spänningen mellan två lindningsfaser. 
UF  fasspänning , spänningen över varje lindningsfas. 
 
D-koppling används främst inom industrin då det inte finns behov av en fast jord. 
Vid D-koppling gäller följande, UH = UF och IL = IF. 

 
Figur 5 - Y- och Delta-koppling  
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3.4.5 Kylning 
 
När transformatorn arbetar fås förluster, främst i form av värme. 
Värmen måste transporteras bort från transformatorn så att inte isolationsmaterialet i 
transformatorn utsätts för skadlig värmeutveckling. 
Kylningen sker främst med luft eller olja som samtidigt fungerar som isolationsmedium. 
Torrisolerade och luftkylda transformatorer används vid lägre effekter <5 MVA för 
användning inomhus. För högre effekter används oljekylda och oljeisolerade transformatorer. 
Vid användning av olja som kylmedel måste oljan kylas eftersom den blir varm. I mindre 
transformatorer sker detta genom självkylning. 
Oljan transporteras via transformatorns väggar som är vecklade för att ha en så stor kylarea 
som möjligt, precis som en kylfläns. I stora transformatorer räcker inte detta till, 
transformatorn förses då med utvändiga radiatorer som har fläktkylning. 
Kylningen kan förbättras ytterligare genom tryckoljekylning, kombinerat med forcerad 
kylning. Med forcerad kylning menas fläktkylning. 
 

3.4.6 Övertoner i transformatorer 
 
Transformatorer som arbetar i nät med övertoner måste vara överdimensionerande med minst 
30%. En generell regel är att för en maxbelastad transformator får det endast vara 5% udda 
övertoner och 2% jämna övertoner i lastströmmen. Om övertonshalten överstiger dessa 
värden måste belastningen på transformatorn minskas. Minskningen måste göras för att 
förlusterna inte ska ge en skadlig värmeökning i transformatorn. Virvelström och 
hysteresförluster ökar i takt med att övertonshalten ökar. Det är virvelströmmen som är den 
mest problematiska. Då strömövertonerna är högre än spänningsövertonerna är 
hysteresförlusterna p.g.a.övertoner ganska små. Strömövertonerna bidrar till kopparförluster 
medan spänningsövertonerna bidrar till järnförluster. Hysteres- och virvelströmförluster 
behandlas nedan. 
 

3.4.7 Hysteresförluster 
 
Magnetisk hysteres uppstår vid järnkärnans ommagnetisering. Vilket kan ses som en 
eftersläpning i magnetiseringskurvan. Förlusterna upptäcks i form av uppvärmning av 
transformatorn och de är proportionella mot strömmen. 
 
Vid känd övetonshalt beräknas hysteresförlusterna enligt nedan. 
 

2
5311 )/......5/3/*( nUUUUPP nhh +++=  

 
Där  är hysteresförlusten och  spänningen på respektive överton. hP nU
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3.4.8 Virvelströmsförluster 
 
Virvelströmsförlusterna ökar med kvadraten på frekvensen. Förlusterna beror på att emk:n 
driver fram en ström i järnkärnan. Förluster medför värme i transformatorn. Som tidigare 
nämnts är virvelströmsförlusterna den besvärligaste av de två. 
 
Vid känd övertonshalt beräknas virvelströmsförlusterna enligt nedan. 
 

)....*( 22
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Där  är virvelströmsförlusten och  spänningen på respektive överton. vP nU
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3.5 Frekvensomriktaren 
 

3.5.1 Princip 
 
En frekvensomriktare kan i stort beskrivas i tre komponenter: 
likriktare, mellanled och växelriktare. 
Även en fjärde viktig komponent tillkommer i form av en styrkrets. Se figur 6. 
 

 
Figur 6 - Principschema för frekvensomriktare. 

 
En växelspänning matas in på frekvensomriktarens likriktardel. Likriktaren gör om 
växelspänningen till likspänning som matas vidare via mellanledet där likspänningen görs om 
till antingen variabel likström eller variabel/konstant likspänning. Därefter förs likströmmen 
eller likspänningen vidare till växelriktaren som anpassar utspänningen till motorn. 
 

3.5.2 Likriktaren 
 
Likriktaren matas med en växelspänning som görs om till pulserande likspänning. 
Dess uppbyggnad kan vara av enbart dioder eller tyristorer, men även en kombination av 
dessa halvledarkomponenter. Då en likriktare enbart är uppbyggd av dioder kallas den ostyrd 
likriktare, med endast tyristorer kallas den helstyrd likriktare och då båda komponenterna 
används kallas den halvstyrd likriktare. 
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3.5.2.1 Ostyrd likriktare 
 
Den ostyrda likriktaren är som tidigare nämnts enbart uppbyggd av dioder. 
En diod tillåter enbart strömmen att flyta i en riktning, anod till katod. 
Detta medför att ström som drivs i motsatt riktning spärras av dioden. 
När en växelspänning läggs på över dioderna skickas en pulserande likspänning vidare till 
mellanledet. Se figur 7. 
 

Figur 7 - Diodens funktion 
 

3.5.2.2 Helstyrd likriktare 
 
Här har dioderna ersatts med tyristorer. 
Tyristorn tillåter enbart strömmar som flyter från anod till katod, precis som hos dioden. 
Det som skiljer tyristorn från dioden är att den har en tredje anslutning, styret eller ’gaten’ G. 
Se figur 8. Till styret skickas en signal som får tyristorn att öppnas och därmed börjar den 
leda ström. När tyristorn väl har börjat leda ström stängs den inte av förrän strömmen har 
blivit noll. Det går alltså inte att skicka en till signal till styret för att stänga tyristorn. 
 

Figur 8 - Tyristorns funktion 
 
Signalen på styret kallas styrsignalen och den karakteriseras av styrvinkeln α, vilket är ett 
omräknat gradantal på tidsförskjutningen för styrsignalen. ”Gradantalet motsvarar 
förskjutningen mellan spänningens nollgenomgång och det ögonblick då tyristorn tänder 
d.v.s. börjar leda 
 
Om α ligger mellan 0° och 90°, fungerar tyristorbryggan som likriktare. Om α ligger över 90° 
fungerar bryggan som växelriktare. 
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3.5.3 Mellanled 
 
Mellanledet finns i tre utföranden. 
 
Variabel likströmsmellankrets som består av en stor spole, används vid strömstyrda 
växelriktare. Denna typ av mellanled används endast vid helstyrda likriktare. 
Den omformar den variabla likspänningen från likriktaren till variabel likström. Se figur 9. 
 

 
Figur 9 - Variabel likströmsmellankrets 

 
Konstant likspänningskrets används vid spänningsstyrda växelriktare. Mellankretsen består då 
av en spole och en kondensator som fungerar som ett filter. 
Denna typ av mellankrets kan användas både för ostyrda och helstyrda likriktare. Se figur 10. 
 

Figur 10 - Konstant likspänningskrets 
 
Variabel likspänningskrets påminner om kretsen för konstant likspänning. Men här har en 
diod lagts till samt en transistor som fungerar som en 'chopper'. 
Choppern kopplar omväxlande till och från spänningen från likriktaren. Se figur 11. 

 
Figur 11 - Variabel likspänningskrets 

 
Utspänningen från mellanledet beräknas enligt: 
 

offon

on
v tt

t
UU

+
×=  

 
Där Uv är den variabla spänningen som fås ut, ton är ledtiden för transistorn och toff är dess 
spärrtid. Likspänningens värde Uv beror alltså på hur länge transistorn leder. 
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3.5.4 Växelriktare 
 
I växelriktaren, som är frekvensomriktarens sista del, anpassas utspänningen till motorns krav. 
Till växelriktaren kan tre olika typer av spänning eller ström komma ifrån mellandelen: 
 

• Konstant likspänning. 
• Variabel likspänning. 
• Variabel likström. 

 
Det spelar ingen roll vilken av de tre fallen som matas in till växelriktaren, ut till motorn 
skickas en variabel växelspänning. Då en variabel likström eller likspänning matas in på 
växelriktaren blir dess enda uppgift att ställa in önskad frekvens. Vid tillförsel av konstant 
likspänning, måste växelriktaren skapa frekvensen och reglera amplituden. 
 

3.5.5 Styrkrets 
 
Den fjärde komponenten i frekvensomriktaren har också fyra huvuduppgifter. 
 

• Styra frekvensomriktarens halvledarkomponenter. 
• Datakommunikation mellan frekvensomriktaren och dess kringutrustning. 
• Insamling och rapportering av felmedelanden 
• Utförande av skyddsfunktioner för frekvensomriktare och motor. 

 
Användandet av mikroprocessorer har gjort styrktretsarna väsentligt snabbare. 
Med dess hjälp kan det optimala switchmönstret tas fram för varje specifik driftsituation. 
 

3.5.6 Användningsområde 
 
Ett av det största användningsområdet för frekvensomriktare är varvtalsreglering av 
asynkronmotorer. Varvtalet regleras genom ändring av frekvensen. 
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3.6 Asynkronmaskinen 
 
Asynkronmaskinens största användningsområde är som motor. 
Den kan dock även användas som generator, mekanisk energi görs om till växelströmsenergi. 
 
Asynkronmaskinen kallas även för induktionsmotor. 
Det är en elektromagnetisk maskin som arbetar enligt induktionsprincipen och är även denna 
precis som transformatorn endast användbar för växelström. 
 
Den kallas för asynkronmaskin för att rotorn vid belastning går med ett asynkront varvtal i 
jämförelse med flödets rotation som går med ett synkront varvtal. 
 
Fördelar med asynkronmotorn är dess enkla och robusta konstruktion. Den har goda 
driftegenskaper, är lätt att sköta och har en bra överbelastningsförmåga. 
Figur 12 visar asynkronmotorns olika delar. 
 

 
   

Figur 12 - Asynkronmotorns uppbyggnad. 
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3.7 Nätanalys 
 
För att analysera ett elnät kan det vara intressant med övertonsmätning. Vid utförliggare 
analyser krävs simuleringar av nätets egenskaper. 
 
Övertonsmätning används för att analysera nätet. Med hjälp av denna mätning fås nätets 
utseende samt dess övertonshalt. Mätningarna bör loggas en längre tid samt på ett stort 
geografiskt område på nätet för att kolla ifall något kan ha tagigt sig igenom transformatorn 
till nästa spännings nivå. För att göra korrekta analyser skall mätningarna jämföras med 
gällande standarder. 
 

3.7.1 FFT (Fast Fourier Transform) 
 
FFT är en matematisk metod som används för att se övertonsinnehållet i en signal. För att 
förklara det enkelt kan det ses som en algoritm som delar upp signalen i olika 
frekvenskomponenter. En ideal sinusspänning består som bekant endast av en 
frekvenskomponent. Vid användning av fouriertransformen kommer sinusspänningen endast 
att representeras av en stapel på frekvensaxeln. I dagens programvaror och analysinstrument 
finns en FFT-funktion för kunna se frekvenskomponenterna. 
En FFT är en DFT fast snabbare. En DFT (Discret fourier transform) är en algoritm som 
transformerar den insamplade insignalen från tidsdomänen till frekvensdomänen. DFT är ett 
långsamt sätt att beräkna ett spektrum och är en omöjlig uppgift när beräkningar sker i realtid, 
därför används FFT.  
 
För en DFT krävs 2*N^2 multiplikationer, men för en FFT krävs endast N^2. Datan delas upp 
i två delar där utförs sedan en DFT på varje del. 
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3.7.2 THD (Total Harmonic Distortion) 
 
Följande formler är hämtade från Praktisk Elkvaritet (Norbo kraftteknik AB) 
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THD-R kallas även för klirrfaktorn och har varit vanligast i Europa, för att ange 
distortionsnivå. 
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THD-F är den beräkningsgrund som används i USA. 
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3.7.3 Standarder 
 
Mätningar som görs bör jämföras med en standard. Olika standarder finns och de är 
publicerade av olika organisationer som exempelvis IEC (International Electrotechnical 
Commission). IEC har till uppgift att ta fram olika standarder som berör elkraft samt andra 
liknande områden. Olika normer och standarder ger olika rekommendationer beroende på 
vem det är som har gjort dem. SS är en svensk standard.  I SS 421 18 11 anges bland annat 
övertonspänningsnivån till 4% av märkspänningen för enskild udda ton och 6% total U-THD 
samt att en jämn enskild överton bör max vara 1%. 
 
Enligt standard SS-ENV 6100-2-2 gäller att h3=5%, h5=6% och h7=5%. Det här är de tre 
lägsta udda övertonerna. För de jämna övertonerna gäller h2=2% och h4=1%. Denna standard 
tar även upp mellantoner, där rekommendationen är max 0.2% av grundtonen.   
 
Standarder fungerar bara som hjälpmedel när man ska ta reda på vad som godtagbart. 
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4 Problemet på Billerud 
 
Systemet i Billerud är uppbyggt enligt bilaga 1. Det är en asynkronmotor som arbetar som en 
blandningspump i processen för att tillverka papper i pappersmaskin 9. Matningen till 
asynkronmotorn, som har en effekt på 1800kW, sker genom en strömriktartransformator som 
är utförd med en primärlidningen och två sekundärlindningar. Efter transformatorn delas 
anläggningen upp i två system, A och B. Båda delarna av systemet matar varsin 
motorlindning via en CSI-frekvensomriktare.  
 
Problemet är att överslag har skett vilket har lett till hög uppvärmning av transformatorn, trots 
lågt effektuttag. Målet är att köra transformatorn i maxbelastning utan att en för hög 
värmeutveckling uppstår. Nu används forcerad kylning för att klara av en normal drift. Detta 
kostar tyvärr pengar. Värmeutvecklingsproblemet tros ha sin grund i övertoner. 
 

4.1 Systemet 
 

4.1.1 Frekvensomriktare 
 
Frekvensomriktaren i denna process är en Simovert A som är tillverkad av Siemens. Den är 
av CSI (Current Source Inverter) typ. På svenska heter det strömstyrd omriktare. Den arbetar 
med 2-kvadrantdrift och har en utspänning som varierar mellan 0-850V. Den är uppbyggd 
med 6-pulskoppling på ingången och 12-pulskoppling på utgången. Ingången är en helstyrd 
bryggkoppling som levererar en likspänning till mellanledet. Mellanledet utgörs av en spole. 
Bryggkopplingen på utgången är självkommuterande. Det finns även kondensatorer som ska 
hjälpa till vid kommuteringarna. Se bilaga 6 för detaljerad bild av frekvensomriktaren samt 
bilaga 2 för systemets uppbyggnad. Frekvensomriktaren installerades omkring 1995. Redan 
då ansågs denna omriktartyp gammal. Vid höga effektlaster är den dock mest prisvärd och 
omriktartypen förekommer ofta i industrin. Olika användningsområden kan vara i drifter med 
t.ex. dricksvattenpumpar och fläktar. 
 

Figur 13 -  Parallellkoppling av två Simovert A omriktare med tolvpulsig nätanslutning 
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4.1.2 Parallellkopplade frekvensomriktare 
 
För att minska problemen på nätet kan två stycken omriktare parallellkopplas. Se figur 13. 
Det är denna koppling man använder sig av hos Billerud i Skärblacka. Genom att 
parallellkoppla två stycken 6-puls omriktare matade av en trelindad transformator fås en 12-
pulskopplad ingång på omriktaren. Denna koppling  reducerar väsentligt övertoner av 5 och 7 
tons karaktär. Båda omriktarna styrs symmetriskt vilket leder till att övertonerna av dessa 
ordningar tar ut varandra. Det finns även 24-pulskopplad men den är inte så vanlig p.g.a. att 
man måste ha två stycken trelindade transformatorer vilket blir kostsamt. Den filtrar fram en 
fin sinuskurva, se figur 14. 
 

 

 
Figur 14 - Olika sorters pulskopplingar och dess strömkurvor. 
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5 Simulering 
 

5.1 Simuleringsprogram 
 
Det finns ett antal simuleringsprogram på marknaden. Matlab SimPower Systems, Siemens 
Path, ABB Drivesize, Powersim, m.fl. 
Matlab SimPower Systems och ABB Drivesize blev utvalda program då de fanns att tillgå på 
skolan. 
 

5.1.1 Matlab SimPower Systems 
 
Matlab är ett kraftigt matematik- och simuleringsverktyg som har många 
användningsområden. I den nya versionen 7.0 finns en toolbox vid namn SimPower Systems, 
som är ett simuleringsverktyg för elkraftskomponenter. 
I SimPower Systems kan hela system byggas upp med önskade komponenter. 
 

5.1.2 ABB DriveSize 
 
ABB Drivesize är ABB’s egna simuleringsprogram. 
Det är relativt enkelt att använda, enheter väljs som exempelvis transformator, omriktare och 
motor. Data för de olika enheterna matas in och sedan räknar programmet ut diverse resultat, 
bl.a. uppskattat övertonsvärde 
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5.2 Utförande 
 

5.2.1 Matlab SimPower Systems 
 
Nedanstående koppling byggdes upp i Matlab SimPower Systems. Se figur 15. 
 

Figur 15 - Koppling för simulering i SimPower system 
 
Endast transformatorn och likriktardelen av omriktaren togs med i kopplingsmodellen, då det 
är likriktaren som orsakar övertoner. Övertoner simulerades i likriktaren men tyvärr fanns inte 
exakta data för likriktarens halvledarkomponenter att tillgå. En förfrågan angående värdena på 
halvledarkomponenterna framfördes till Siemens men tyvärr erhölls inget svar. Därmed gav 
dessa simuleringar inga realistiska värden på övertonerna. Tyvärr hittades inte heller någon 
färdig likriktarkoppling som vi kunde utgå ifrån. Ingen hjälp fanns heller att tillgå då detta är 
ett nytt program vad gäller användning på universitetet. 
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5.2.2 ABB DriveSize 
 
Då simuleringarna i SimPower inte gav några realistiska värden, togs DriveSize som ett 
ytterligare steg i simuleringsdelen. Eftersom DriveSize är en ABB produkt fanns självfallet 
bara ABB’s produkter att tillgå i simuleringarna. Men detta är inget problem då det fanns 
liknande komponenter som Siemens använder sig av på Billerud AB Skärblacka. 
I denna simulering används en trelindad transformator (y/y/d) samt en 6-puls omriktare och en 
asynkronmotor som last, vilket är samma system som mätningarna har gjorts på. 
Övertonsvärdena som erhölls kan ses i figur 16. 
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Figur 16 - Ström- (In/I1) och spänningsövertoner (Un/U1) 
 
Totala strömövertonerna ligger på 30.6% och spänningsövertonerna på 12.6%. 
Simuleringen indikerar att uppmätta och simulerade värden stämmer bra överens. Den största 
skillnaden mellan simulerat och uppmätt värde är på femte strömövertonen. Där den ligger på 
28% i simuleringen och runt 22% för uppmätta värden.  
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6 Mätningar 
 
Tidigare examensarbetare hade som förslag att mäta ifall det fanns osymmetri mellan 
systemen. Osymmetri mellan systemen kunde vara svaret på problemen hos Billerud i 
Skärblacka. Mätningen gjordes mellan transformator T294 och system A respektive system B 
för frekvensomriktaren , se bilaga 1. Mätningarna gjordes med andra ord på var sin 6-
pulsinkoppling samtidigt 
 

6.1 Mätutrustning 
 

6.1.1 Dranetz 4300 
 
Den utrustning som användes för mätningarna var Dranetz 4300, som är en 
övertonsanalysator med vilket ström och spänning kan avläsas. Inställningar som kan göras är 
bl.a. samplingstid och olika tröskelvärden. Dranetz 4300 har fyra stycken kanaler vilket leder 
till att mätning av alla faserna kan ske samtidigt. Mätvärden lagrades på ett minneskort som 
var inkopplat i instrumentet. Med hjälp av minneskortet kan analyser göras av resultatet i en 
dator med hjälp av det medföljande programmet Dranview.  
 
 

Figur 17 - Dranetz 4300 
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6.1.2 Rogowski-spole 
 
Istället för strömtänger, som är inte är tillräckligt stora för att mäta dessa kabeldimensioner, 
användes Rogowski-spolar. En Rogowski-spole kan liknas vid ett slanglås till en cykel. En 
Rogowski spole består av en kopparspiral som är lindad på en plastkärna och försedd med ett 
skyddshölje. Rogowski-spolar kan fås i längder mellan 0,3m till 2m. Fördelen med 
Rogowski-spolen är att den saknar järnkärna. Då den saknar järnkärna behöver den inte sluta 
spolen för att få en noggrann mätning. Det kan vara mycket användbart ifall man vill mäta en 
grupp av kablar fast man inte når runt. 
 
 
 

 
Figur 18- Rogowski spole 
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6.2 Mätning osymmetri – Ställverk pappersmaskin 9 
 
Spänningarna vid denna mätpunkt var totalt runt 850V men per system svar det lite över 
400V. Mätningarna av strömmarna var direkt på fas vilket gav strömmar runt 600A. 
Rogowski-spolarna gav 1mV/A till instrumentet vilket medförde en skalfaktor på 1000. 
Mätpunkterna placerades mellan respektive sekundärlindning på transformatorn och system 
för omriktaren, se bilaga 3. Spänningens mätpunkter placerades på nedsidan av 
transformatorn. För att mäta osymmetri användes en styck Dranetz 4300 per system samtidigt, 
med andra ord användes två stycken totalt. 
 
Vid mätningarna syntes tydliga toppar vid 5:e, 7:e, 11:e och 13:e strömövertonerna. Detta kan 
härledas till att mätningen som tidigare nämnts skedde på en 6-pulskoppling. En mätning vid 
12-puls hade reducerat 5:e och 7:e övertonen. Båda systemen indikerade liknande 
strömövertons värden. ITHD. ligger runt 30% på båda systemen. Vilket är ett normalt värde för 
en 6-pulskopplad CSI. 5:e övertonen ligger runt 23% vilket är ett vanligt värde. 
Rekommendationer för 5:e övertonen är ca 20%. Udda övertoner ligger runt 30%. Jämna 
övertoner ligger runt 7%. Se figur 19 (för mer utförliga resultat se bilaga 7). 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19 - Strömövertoner, t.v system A, t.h system B.  

 
Figur 20 - Spänningsövertoner, t.v system A, t.h system B. 

 
Spänningsövertonerna varierar mellan 10-12%. Bilderna ser väldigt olika ut men den totala 
skillnaden är endast på 2.5%. Se figur 20 (för mer utförliga resultat se bilaga 8). En av 
orsakerna till att bilderna skiljer sig åt är att de inte blev helt synkroniserade vid loggningen. 
Det skiljer fem minuter mellan mätningarna av spänningsövertonerna i system A och B. 
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När båda systemen bara var spänningssatta utan last, erhölls en fin sinuskurva utan spikar 
d.v.s. bara grundtonen syntes. Detta indikerar att det är frekvensomriktaren som ”smittar” ner 
nätet. Se figur 21.  
 

 
Figur 21 – Spänningskurvans utseende utan last. 

 
Vad osymmetrin beträffar hoppade värdena mellan faserna, men mellan systemen var det lika 
värden. Skillnaderna var bara några Ampere vilket är obetydligt när man har strömmar som är 
uppemot 800A. Här nedan följer värden av mätningarna vi gjorde på osymmetrin. Se tabell 3 
för system A och tabell 4 för system B. 
 
System A 
2005-02-25 14:45:37 
Unit A B C 
V 410.2 408.1 408.5 
I 620.3 621.9 619.8 
Vtrans 575.6 576.8 545.7 
Itrans 5691.4 5146.6 5455.5 
Hz 50.0 50.0 50.0 

Tabell 3 - System A 
 
System B 
2005-02-25 14:45:43 
Unit A B C 
V 408.1 405.0 406.5 
I 617.1 630.9 629.1 
Vtrans 575.5 573.5 574.5 
Itrans 5907.0 5733.2 6036.8 
Hz 50.0 50.0 50.0 

Tabell 4 - System B 
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6.3 Mätning 2 – utgång på system A 
 
Spänningarna vid denna mätpunkt var runt 850V vilket inte instrumentet klarar av. Detta 
löstes genom att en spänningsledare användes för att få ner spänningen till en nivå som 
instrumentet klarar av. Mätningarna av strömmarna var direkt på fas vilket gav strömmar runt 
1000A. Rogowski-spolarna gav 1mV/A till instrumentet vilket medförde samma skalfaktor 
som tidigare. Mätpunkterna placerades på utgången på system A. Se bilaga 3. Spänningens 
mätpunkter placerades på samma plats. Uppmätt spänning framgår av figur 22. 
 
Vid mätningarna syntes tydliga toppar vid 5:e, 7:e, 11:e och 13:e strömövertonerna. Se figur 
23. Detta kan härledas till att mätningen som tidigare nämnts skedde på en 6-pulskoppling. 
Strömövertonerna ligger runt 27% och spänningsövertonerna ligger runt 10% totalt.  
 

Figur 22 – Spänningskurva, mätning 2 
 

 
Figur 23 – T.v strömövertoner , T.h spänningsövertoner. Mätning 2 
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6.4 Analys av mätningarna 
 
Mätningarna på de båda systemen visade likartat resultat för såväl ström- och 
spänningsövertoner som ström- och spänningskurvor, det föreligger ingen osymmetri. 
 
Mätningen på utgången på system A indikerar att frekvensomriktaren fungerar enligt Siemens 
riktvärden för Simovert A. Den största skillnaden mellan mätningen mellan in- och utgång är 
att det är mindre brus på utgången. Däremot var det högre spikar på spänningen men det är 
som det ska vara p.g.a. att det är en högre spänning. 
 
Våra mätningar gav oss att runt 30% övertoner bidrar till värmeutvecklingen i transformatorn 
vilket medför att endast ca 70% drift är möjlig. 
 
Efter mätningen kontaktades Siemens, som är tillverkare av Simovert A, angående 
övertonshalten som genereras av Simovert A. 
 
Kontakt togs med Joakim Wilhemsson som är frekvensomriktaransvarig för Siemens i 
Sverige. Enligt Joakim är strömövertonerna för en 6-puls CSI omriktare generellt 35% och 
spänningsövertonerna generellt runt 10%. Se bilaga 4 för standardvärden för Simovert A. 
 
Kontakt togs även med Kjell Carlsson på ABB för att se vad de hade för information om CSI 
omriktarens övertonsgenerering. 
Enligt Kjell är strömövertonerna för en 6-puls CSI omriktare generellt 30% och 
spänningsövertonerna generellt runt 10%, samt att 5:e övertonen är runt 20% av total ITHD. 
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7 Slutsats 
 

7.1 Övertoner 
 
Vid mätningarna misstänktes att transformatorn inte var dimensionerad för att klara av dessa 
övertonshalter. Transformatorer, som ska användas med frekvensomriktare, måste vara 
överdimensionerad då man vet att man får förluster p.g.a. övertoner från omriktaren. 
Enligt Kjell Carlsson på ABB skulle transformatorn i vårt fall maximalt kunna belastas med 
1800kW ifall den inte var dimensionerad för övertoner. 
 
För att minska övertonshalten kan ett filter installeras. Detta är extrautrustning till 
frekvensomriktaren. Siemens har ett färdigt filter vid namn Line Harmonic. 
 

7.2 Systemet 
 
Simovert A, som är en frekvensomriktare av typ CSI har blivit omoderna i dagens teknik. 
För att belysa detta kan vi nämna att ABB slutade tillverka den typen av omriktare i mitten 
90-talet och de använder nu VSI (Voltage Source Inverter). En VSI är en frekvensomriktare 
med spänningsmellandel. En VSI omriktare är mycket mer flexibel och måste inte konstrueras 
för att passa med en speciell motor och transformator. 
 
Rekommendationer är att  kontrollera med konstruktören av transformatorn om den verkligen 
är överdimensionerad för att klara av övertonerna som genereras av omriktaren. Men vidare 
undersökningar av transformatorn bör göras.  
 
Ett aktivt filter tillsammans med kondensatorbatterier skulle troligtvis vara lämpligt för att 
reducera övertonerna som uppkommer. Då rekommenderas Siemens egna Line Harmonic 
filter. Detta skulle kunna få ner övertonshalten.  
 
Ett helt nytt paket med frekvensomriktare, transformator och motor skulle kosta runt 3 
miljoner, vilket inte skulle ta så lång tid att tjäna igen då man nu har stora förluster på 
transformatorn, samt extra förluster på grund av den forcerade kylningen.  
 

7.3 Förslag till fortsatt arbete 
 
En vidare undersökning av transformatorn i form av termografering föreslås. Då skulle man 
kunna se var värmen uppstår. Exempelvis om någon onaturlig värmeutveckling sker i 
lindningarna. 
En mätning på utgången för 12-puls kopplingen bör göras för att se om även den ger 
realistiska mätvärden. 
En simulering med verkliga komponentdata skulle ge en bild av vilken övertonshalt som kan 
förväntas. 
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Bilaga 1 Enlinjeschema blandningspump. 
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Bilaga 2 Översiktsschema blandningspump. 
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Bilaga 3 Kretsschema mätpunkter, system A och B. Mätning 1 och 2. 
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Bilaga 4 Simovert A, gränsvärden. 
 
 

 

 42



Bilaga 5 Bild på frekvensomriktaren Simovert A. 
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Bilaga 6 Detaljerat schema på frekvensomriktaren. 
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Bilaga 7 Mätresultat. Mätning 1, strömövertoner. 
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Bilaga 8 Mätresultat. Mätning 1, spänningsövertoner. 
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System B 
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Bilaga 9 Mätresultat. Mätning 2, ström- och spänningsövertoner. 
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