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Abstract 
 
This degree project is performed at Rosti-Primpac AB located in Norrköping and comprises 
measurements with an analysis of the companys powersystem. 
The project is divided in a theory part, an overview of the power system, a description of the 
machines, a compilation of the results from our measurements and finally conclusions with a list 
of actions that might be performed. 
 
Rosti-Primpac AB have had some problems with their Blowmolde-machines Sidel 4 and Sidel 5 
who kept failing without any known reason, which have caused breaks in their production. The 
company management suspected that this might came as a result of harmonics in the electrical 
system. Our task was to investigate this. We decided to perform an investigation on all their 
Blowmold-machines. Other components in the electrical system were also included in the 
measurements, in order to create a complete image of the electrical quality. The main focus was 
laid on measuring harmonics, according to wishes from the company.  
 
The main purpose of this project were fulfilled in that we, with help of our measurements, could 
come to the conclusion that Rosti-Primpac AB have an overall good power quality and that the 
machine-stops probably do not depend on electrical problems. 
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Förord 
 
Rapporten omfattar 10 poäng och ingår i utbildningen till Högskoleingenjör 120 poäng inom 
Data- Elektroteknik med inriktning Data och Elsystem.  
 
Utbildningen är utförd vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet, 
Campus Norrköping. Examensarbetet genomfördes mellan Februari och Maj år 2005. 
 
Vi vill tacka Rosti-Primpac, utan dem hade detta arbete inte varit möjligt. Många av de kurser vi 
läst har varit till stor nytta under examensarbetet. Vi har lärt oss flera nya saker när vi varit ute på 
företaget och gjort undersökningar. 
  
Ett stort tack till alla personer som har hjälpt oss i vårt arbete, speciellt till vår examinator Lars 
Backström (ITN), för goda råd samt vår handledare Urban Rådetorp för värdefull hjälp vid 
framtagning av fakta gällande företaget. 
 
Erik Andersson, Robert Jangsved, Norrköping, 2005-05-25 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Rosti-Primpac AB startades 1985 och är lokaliserat i Norrköping. Vid starten tillverkades hinkar, 
dunkar, flaskor mm. De senaste åren har företaget expanderat kraftigt och investerat i nya 
maskiner, samt större lokaler. Rosti-Primpac AB har nu helt gått över till tillverkning av PET-
flaskor för olika ändamål, t.ex. läsk, cider, vatten och saft, samt preformar som är ett halvfabrikat 
till PET-flaskor. Tre olika grundtyper av flaskor tillverkas: återvinningsflaskor, returflaskor och 
hotfillflaskor. Dessa kan tillverkas i samma maskiner men med olika tillverkningsprocesser. 
 
Företaget har haft problem med maskiner som stannar av oförklarlig anledning. De misstänkte att 
detta kunde bero på problem med elsystemet. 
 
1.2 Syfte 
 
Vår uppgift bestod i att undersöka företagets elkvalitet för att få reda på om problem med 
elsystemet kunde vara en orsak till maskinstoppen. Om så var fallet, ge förslag på åtgärder som 
kan vidtas för att förbättra företagets elkvalitet. 
 
1.3 Metod 
 
Information om elkvalitet inhämtades från böcker, Internet och tidigare exjobb inom ämnet. Vi 
fick även tillgång till översiktsscheman på elanläggningen, uppsatta i transformatorstationerna. 
Vid mätningarna användes mätinstrumentet Fluke 43B som tillhandahölls av Linköpings 
Universitet. Våra mätningar utgick från matande ledare till de maskiner vilka Rosti-Primpac haft 
störst problem med, för att därefter söka vidare i elsystemet och lokalisera externa störkällor. 
Framförallt koncentrerade vi oss på övertonsmätningar. Under arbetets gång användes 
anläggningens befintliga enlinjescheman, som i vissa fall tyvärr inte var uppdaterade, efter 
nyinstallationer och avlägsnande av gammal utrustning. Vi ritade därför ett egna förenklade 
enlinjescheman där de viktigaste mätobjekten ingick. 
 
1.4 Struktur 
 
De inledande kapitlen innehåller en allmän teori omfattande elkvalitet, elmiljö, nätfilter och 
beskrivning av begrepp inom mätteknik. Därefter följer en kortfattad beskrivning av 
tillverkningsprocessen inom företaget, en översikt av fabrikens elsystem samt en närmare 
beskrivning av de utvalda mätobjekten. Slutligen följer en sammanställning av mätresultaten och 
den slutsats vi kommit fram till. 
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2 Teori     
 
2.1 Elkvalitet 
 
Ett elsystem kan påverkas av ett flertal problem som avbrott, spänningsvariationer, övertoner,  
osymmetri, fasförskjutning, transienter och flimmer. För att uppnå en god elkvalitet i elsystem 
bör ovanstående problem minimeras.  
 
2.1.1 Fasförskjutning 
 
Alla induktiva och konduktiva nätlaster skapar en förskjutning mellan ström och spänning i 
tidsplanet. Fig. 1 visar en förskjutning mellan spänning(U) och ström(I). För sinuskurvor och 
ideala induktanser fås en positiv förskjutning, där spänningen ligger 90° före strömmen, en hel 
vågform motsvarar 360°. Likadant gäller för kapacitanser med skillnaden att strömökningen 
istället är tidigarelagd med 90°. Den utvecklade effekten i dessa komponenter kallas reaktiv 
effekt och betecknas med Q. I verkligheten ingår dock alltid en viss resistans i kretsen, vilket 
resulterar i aktiv effekt betecknad P. 
Den totala effekten, (skenbara) betecknad med S, räknas ut som absolutbeloppet av aktiv och 
reaktiv effekt.  
Formeln blir då: 22 PQS +=  
 
Ett exempel på vanligt förekommande förbrukare av reaktiv effekt är asynkronmotorer. Då dessa 
innehåller induktanser, drar de en viss mängd reaktiv effekt från nätet. Detta kan innebära dyrare 
elräkningar, då elleverantören tar ut en extra avgift om det reaktiva effektuttaget överskrider en 
viss gräns. Verkningsgraden i transformatorer och ledare minskar också vilket kan leda till 
överhettning eller krav på överdimensionering av utrustning. För att åtgärda detta kan man 
installera ett kondensatorbatteri, helst så nära den induktiva lasten som möjligt. 
Kondensatorbatteriet kompenserar då för induktansens reaktiva effekt, (Ql – Qc = 0, => S = P), 
så att endast aktiv effekt (P) behöver tillföras från matande nät. 

Fig. 1. Förskjutning mellan spänning och ström (x-led=tid, y-led=amplitud). 
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2.1.2 Spänningsvariationer 
 
Spänningssänkningar (Fig. 2) kan t.ex. orsakas av åska, svetsar eller inkoppling av stora laster. 
För att räknas som en spänningssänkning måste spänningen sjunka minst 10% av nominell 
spänning under ett tidsintervall från minst 10ms till högst 90s.Spänningshöjningar kan t.ex. 
uppstå vid inkoppling av kondensatorbatterier eller urkoppling av induktanser. 

Fig. 2. Spänningssänkning (x-led=tid, y-led=amplitud). 
 
2.1.3 Transienter 
 
Man delar upp transienter i impulstransienter (Fig. 3) eller oscillerande transienter (Fig. 4). 
Impulstransienter är snabba förändringar av spänning eller ström i ett elsystem. Den korta 
stigtiden gör att enbart utrustning i närheten av störkällan påverkas. Transienter orsakade av 
blixtnedslag kan dock störa nätutrustning långt från nedslagsstället. 
 
 

 
Fig. 3. Impulstransienter   Fig. 4. Oscillerande transienter 
(x-led=tid, y-led=amplitud).  (x-led=tid, y-led=amplitud). 
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En oscillerande transient uppkommer då en mycket snabb förändring av strömmens eller 
spänningens polaritet inträffar. De högfrekventa transienterna genereras framför allt av 
omkopplingar i utrustning med kraftelektronik. Mellanfrekventa transienter orsakas vanligtvis av 
nätomkopplingar eller omkopplingar av kondensatorbatterier. Dessa transienter sprider sig lätt på 
nätet och kan orsaka problem som skyddsutlösning av frekvensomriktare eller skador på 
datautrustning. 
 
2.1.4 Flimmer 
 
Flimmer (Fig. 5) är spänningsvariationer på elnätet med låg frekvens, vanligtvis 7 till 25Hz. 
Dessa variationer uppstår av oregelbundna strömuttag från nätet, t.ex. vid svetsning eller 
elmotorer som utsätts för ett snabbt varierande kraftuttag.  
Flimmer kan leda till att utrustning tillfälligt slutar att fungera eller i värsta fall havererar.  
Det är även mycket ansträngande för ögonen att vistas i lokaler där flimmer på elnätet sprider sig 
till belysningen.  
Man kan undertrycka flimmer genom att se till att matande nät uppvisar en så låg impedans att 
strömförändringar inte ger upphov till betydande spänningsförändringar. 

Fig. 5. Flimmer (x-led=tid, y-led=amplitud). 
 
2.1.5 Osymmetri 
 
I ett trefasnät ska det normalt vara 120° förskjutning mellan faserna medan amplituden ska vara 
densamma. Förändras fasvinklarna från de ursprungliga, kallas detta osymmetri. Osymmetrin kan 
t.ex. orsakas av ojämn fördelning av enfaslaster, felaktiga lindningsomkopplare eller defekta 
trefaslaster. Konsekvenserna kan bli överbelastning på asynkronmotorer och frekvensomriktare. 
Fig. 6 visar hur L3 har blivit osymmetrisk gentemot L1 och L2. 
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Fig. 6. Osymmetrisk trefas (x-led=tid, y-led=amplitud). 
 
2.1.6 Övertoner 
 
Övertoner består av spänningar/strömmar överlagrade på elnätet med en frekvens som skiljer sig 
från grundfrekvensen.  

Fig. 7. Blå kurva visar en ren sinuskurva. Röd visar samma kurva men med en högre 
överlagrad frekvens. (x-led=tid, y-led=amplitud). 
 
Övertonskällor 
 
Man kan dela in nätlaster i två kategorier, linjära och olinjära. De linjära är t.ex. transformatorer, 
asynkronmotorer, kondensatorbatteri samt resistiva laster som värmeelement och glödlampor. 
Olinjära laster är t.ex. switchade nätaggregat, frekvensomriktare och likriktare. Dessa har till 
skillnad från de linjära förmågan att generera övertoner.  
 
Vidare kan man dela in övertoner i kategorierna strömövertoner och spänningsövertoner. 
Spänningsövertonerna är en funktion av matande nätets impedans multiplicerat med 
strömövertonernas storlek, enligt Ohms lag. Ett idealt nät skulle ha impedansen noll och därmed 
inga spänningsövertoner oberoende av strömövertonernas storlek. I praktiken finns dock alltid en 
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impedans, men man har möjligt att minska denna, exempelvis med hjälp av kraftigare 
matningsledare, större transformatorer eller installation av kondensatorbatterier. 
 
Övertoner kommer i (jämna eller ojämna) multiplar av grundfrekvensen. Man delar upp dem i 
ordningstal från 1 och uppåt, där ordningstal 1 är grundfrekvensen. Under normala 
omständigheter är övertonernas amplitud avtagande med ökande frekvens, vilket man utnyttjar i 
vissa filterlösningar. Övertoner kan vara i plusföljd, nollföljd eller minusföljd. 
Plusföljdskomponenter adderas i ledaren medan minusföljdskomponenter subtraheras. 
Övertonernas frekvens är deras ordningstal multiplicerat med grundtonen. 
 
 

Ordningstal med frekvens och fasföljd. 
 

Ordningstal 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e Etc. 

Frekvens 50 100 150 200 250 … 

Följd + - 0 + - … 

 
Övertonsstandarder 
 
I Sverige gäller europastandarden EN 61000-3-2:2000. Spännings-THD (Total Harmonic 
Distorsion) under 4% är godkänt, medan THD över 8% kan orsaka stora problem i elsystemet.  
 
Vi har inte hittat någon standard för laster med matningsström på 100 Ampere och uppåt, vilket 
flertalet maskiner på Rosti-Primpac AB förbrukar. Men för att få en inblick i hur standarden kan 
se ut har vi tagit med ett exempel från ”A Practical Guide for EN 61000-3-2” Ref. [6] som är en 
tolkning av denna. Fig. 8 och 9.    
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Fig. 8. Klassindelning för övertoner 
 
 

Fig. 9. Gränsvärden för övertoner orsakade av apparater med högst 16A matningsström  
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2.1.7 Resonans i nätet 
 
I vissa nät kan övertonerna ge upphov till resonans mellan nätets kapacitiva 
och induktiva delar. Då resonans inträffar kommer nätet att utsättas för en kraftig strömökning, 
vilket kan leda till att skydd och säkringar löser ut. 
 
2.1.8 Skyddsjordsströmmar 
 
I ett 4-ledarsystem används en gemensam ledare, kallad PEN (Protective Earth Neutral), för både   
nolla och skyddsjord, d.v.s. ledaren är ansluten till både höljet och enfasutrustning.  
 
I ett 5-ledarsystem har man förutom nollan, en extra ledare, skyddsjorden, kallad PE (Protective 
Earth) med färgerna gulgrön. Skyddsjorden är ansluten till samma punkt som neutral-ledaren i 
ställverket men separerad från denna i utrustningen. Dess huvudsyfte är att ge ett extra skydd 
utifall en strömförande del kommer i kontakt med ledande delar av utrustning vilka ej bör vara 
strömförande.  
 
Skyddsjorden används också för att skärma av elektromagnetiska fält, antingen för att utrustning 
innehållande störkänsliga komponenter behöver avskärmas från yttre fält, eller förhindra att 
utrustning sprider ut störningsfält till omgivningen. För att skyddsjorden ska uppfylla sitt syfte 
krävs det att den är strömlös och fri från strömövertoner. I praktiken kommer det dock alltid att 
flyta små strömmar genom den p.g.a. läckresistans, läckkapacitans och elektromagnetiska fält 
från strömförande objekt. 
 
2.2 Elmiljö 
 
Alla ledare där ström passerar ger upphov till ett magnetfält. Innehåller ledaren strömmar med 
höga frekvenser avges även ett elektromagnetiskt fält. Speciellt på senare tid har medvetenheten 
om vilka konsekvenser dessa fält kan ge och hur man kan minska dem. 
 
2.2.1 EMI och EMC 
 
EMI  (ElectroMagnetic Interferance) är ett mått på mängden störningar en viss utrustning avger.  
EMC (ElectroMagnetic Compability) är en standard för hur mycket EMI en apparat ska klara av 
att utsättas för, samt högsta mängden EMI den får avge.   
 
I den svenska tillämpningen av EMC-Direktivet (SFS 1993:1067) står under skyddskrav, 
(sektion) 4:  
 
En apparat skall vara så konstruerad att:  
 
1. Den elektriska störning den alstrar inte överstiger en nivå som tillåter radio- och teleutrustning 
och andra apparater att fungera som avsett. 
 
2. Apparaten har en tillräcklig inbyggd tålighet mot elektromagnetisk störning så att den kan 
fungera som avsett. 
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Man brukar ofta dela upp störningarna i olika frekvensområden för att enklare finna dess 
ursprung. Lågfrekventa störningar, lägre än cirka 10kHz är ofta orsakade av störningar på det 
matande växel- eller likströmsnätets.  
 
I det mellanfrekventa området 10kHz- 3MHz kan orsakerna till störningarna vara tyristorer som 
tänder, blixtnedslag eller lågfrekvent radiokommunikation.  
 
Högfrekventa störningar, i frekvensområdet 3MHz och uppåt är ofta de värsta störkällorna, då 
dessa lätt kan bli till radiostörningar eller elektromagnetiska fält som sprider sig till närliggande 
utrustning. Kontaktorer, reläer och mobiltelefoner är några exempel på högfrekventa störkällor. 
 
Det finns flera sätt för en störning att sprida sig: 
• Induktiv koppling (genom induktans mellan utrustning/ledare som ligger nära varandra). 
• Elektromagnetiska fält (utrustning/ledare vilka fungerar som antenn åt radiofrekventa 

störningar). 
• Kapacitiv koppling (inträffar då avståndet mellan två komponenter är litet och ger upphov till 

kapacitans mellan dessa). 
 
 
2.2.2 Åtgärder för att förhindra spridning 
 
Det bästa och lättaste sättet att förhindra induktiv koppling är genom att öka avstånden mellan 
ledningarna. Ett annat sätt kan vara genom partvinning av ledarna i den störda slingan, samt att 
alltid låta fram- och returledarna vara förlagda i ett par.  
  
Elektromagnetiska fält orsakade av högfrekventa störkällor alstrar störningar som kan spridas i 
luften då ledningarna kan agera som antenner. Detta kan motverkas genom att använda en 
ledning med inbyggd avskärmning ansluten till skyddsjorden. 
  
För kapacitiv koppling är även här den lättaste metoden att minska störningskopplingen genom 
att öka avståndet mellan ledarna. Om detta är opraktiskt kan man istället separat avskärma dem. 
Då detta utförs kommer störningarna att ledas direkt till skyddsjorden via skärmen istället för att 
ledas mellan varandra.   
 
  
2.2.3 Frekvensomriktare – En vanlig störkälla 
 
Speciellt inom industrier där frekvensomriktare används, kan störningar återfinnas både på 
frekvensomriktarens nätanslutning och motoranslutning. Framförallt gäller detta på ledaren 
mellan frekvensomriktaren och asynkronmotorn. Denna matar den anslutna asynkronmotorn med 
en pulsbreddsmodulerad spänning vars spänningspulser, vid 400 V nätspänning, uppvisar en 
amplitud av 540 V. P.g.a. missanpassning av motorimpedansen mot ledningsimpedansen, vid 
längre ledningar (över ca 10 meter), kan spänningsreflektioner uppstå vid motoranslutningen.  
Detta kan leda till spänningsspikar på dubbla mellanledsspänningen dvs. över 1000V.  
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Om asynkronmotorn är ansluten via en oskärmad kabel, d.v.s. en vanlig fyrledare, kommer denna 
att fungera som en sändarantenn och kan ge upphov till stora störfält som bl.a. påverkar 
närliggande radioutrustning.  
 
Om matande ledare till asynkronmotorn är dragen via kabelstegar och/eller nära jordade 
metallytor kopplas även an viss ström via jorden tillbaka till matande frekvensomriktare. 
 
De hittills vanligaste förekommande frekvensomriktarna går nästan aldrig att montera med 
oskärmade motorkablar och/eller styrkablar p.g.a. störningsspridningen. Det finns dock 
frekvensomriktare på marknaden med sinusformad utspänning där dessa problem inte uppstår. 
Nackdelen med dessa är att de ger större förluster eftersom utspänningen först måste filtreras.  
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2.3 Nätfilter 
 
För att komma tillrätta med störningsproblem kan man för det första se till att nätet är styvt d.v.s. 
uppvisa en så låg impedans som möjligt, t.ex. genom att använda ledningar och transformatorer 
med låg impedans. En billigare lösning kan vara att ansluta ett nätfilter mellan utrustning och 
elnät, för att på så vis dämpa inkommande eller utgående störningar. 
 
Huvudtyperna av filter kan indelas i passiva och aktiva filter. 
 
2.3.1 Passiva filter 
 
Passiva filter är som namnet antyder uppbyggda av passiva komponenter som kapacitanser och 
induktanser. Nedan följer några exempel på vanliga filtertyper. 
 
Avstämda filter 
 
Dessa fungerar enligt principen att uppvisa en låg impedans för frekvenser inom ett visst 
spektrum för att på så vis undertrycka dessa på nätet. Exempel på en vanlig typ av avstämt filter 
är bandpassfiltret. 
 
Bandpassfilter 
 
Bandpassfilter består av en kapacitans(C) ansluten i serie med en induktans(L). (Fig. 10). Denna 
typ av filter ger goda filtreringsegenskaper över ett visst frekvensband som beror på 
komponenternas värden. Man kan även bygga ut med ytterligare LC steg (C2, L2) för att få 
filtrering över fler frekvenser. Se Fig. 11.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 10. Bandpassfilter  Fig. 11. Utökat bandpassfilter  
 
Högpassfilter  
 
Högpassfiltret i Fig. 12 används då man bara vill släppa igenom höga frekvenser och filtrera bort 
lågfrekventa. En specialvariant av högpassfiltret kallat C-typ, Fig. 13, ger även reaktiv effekt till 
nätet och förhindrar resonans.  
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Fig. 12. Högpassfilter            Fig. 13. Högpassfilter, C-typ  
 
Spärrfilter 
 
Till skillnad mot avstämda filter, som kopplas parallellt med matningen, så kortsluter inte 
spärrfilter frekvenser. Istället kopplas de i serie med lasten. Antingen för att förhindra denna att 
släppa ut övertoner på nätet, eller skydda den från existerande övertoner på nätet. Avsikten med 
spärrfilter är att de ska uppvisa en stor impedans vid höga frekvenser och en låg impedans vid 
nätets grundfrekvens för att minimera förlusterna. 
 
Ett enkelt spärrfilter kan bestå av en induktans(L) ansluten i serie mellan matningen och lasten. 
(Fig. 14). Induktanser uppvisar en stor impedans vid höga frekvenser och tvärtom för låga, vilket 
stämmer överens med principen för ett spärrfilter. En vanlig applikation för dessa kan vara vid 
matning av frekvensomriktare. Spärrfiltret tar då bort en stor del av de transienter och 
högfrekventa övertoner frekvensomriktaren kan alstra. 
  

Fig. 14. Spärrfilter 
 
Filtrets effektiva impedans beror på induktansens storlek samt strömstyrkan som flyter igenom 
den. En nackdel med dessa filter inträffar om lastens effektbehov minskar. Detta leder till att 
induktansen förlorar en del av sin förmåga att filtrera bort övertoner. 
  
Snedavstämda harmoniska filter 
 
Med ett snedavstämt harmoniskt filter menas ofta ett lågpassfilter. Vanligtvis 
anpassar man filtret till vilken sorts nät man ska ansluta det till. 
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Filtret är uppbyggt av en induktans(L) ansluten till en kapacitans(C) och eventuell resistans(R) 
parallellkopplad med lasten. (Fig. 15). Tack vare kapacitansen ger detta filter en effektivare 
övertonsundertryckning än spärrfilter som enbart består av en induktans.  
 

Fig. 15. Snedavstämt harmoniskt filter 
 
2.3.2 Aktiva filter 
 
Aktiva filter använder sig av halvledarteknik för att motverka både fasförskjutningar, transienter, 
övertoner och andra nätproblem. De styrs av en digital kontrollenhet som konstant övervakar 
nätet. Med hjälp av kondensatorbatterier och induktanser används tyristorer eller transistorer för 
att undertrycka störningar . När en störning upptäcks dirigerar kontrollenheten ut en ström på 
nätet som motsvarar störningen, både i frekvens och strömstyrka, men med inverterad 
amplitudpolaritet. Detta leder till att störningen släcks ut. Exempel på ett förenklat 
schema över ett aktivt filter syns i Fig. 16. Här används L1, L2 och L3 tillsammans med C1 och 
C2, för att via kontrollenheten och IGBT transistorer konfigurera filteregenskaperna.   
 

Fig. 16. Aktivt filter 
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2.3.3 Fördelar och nackdelar med respektive filtertyp 
 
Spärrfilter  
• Lågt pris 
• Kan ge otillräcklig filtrering. 
• Låg värmeutveckling i filtret 
 
Avstämda filter 
• Mycket god filtrering 
• Låga inkopplingstransienter 
• Ofta dyrt att konstruera 
• Kräver toleranssnåla komponenter 
 
Snedavstämda filter  
• God filtrering 
• Okänslig för förändringar i nätet 
• Filtreringen kan vara otillräcklig vid hög distorsionsnivå 
 
 
Aktiva filter 
• Klarar av att samtidigt hantera flera olika nätproblem, t.ex. övertoner, transienter och 

fasförskjutning 
• Avsevärt högre pris än övriga filtertyper. 
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2.4 Mätteknik 
 
Till de grundläggande storheterna inom elektrisk mätteknik räknas: 
• Spänning (Volt) 
• Ström (Ampere) 
• Resistans (Ohm) 
 
Genom att inkludera tidsdomänen i mätningarna kan man få fram storheter som: 
• Frekvens (Hertz) 
• Fasläge (Grader) 
• Periodtid (Sekunder) 
 
Går man vidare ännu ett steg och transformerar signalen till frekvensdomänen kan man få fram 
mätvärden som: 
• Signalens spänning vid en viss frekvens (Volt / Hertz) 
• Totala mängden övertoner i förhållande till grundfrekvensen (%) 
• Frekvensförändring över en tidsperiod (Hertz / Sekund) 
 
2.4.1 RMS 
 
Root Mean Square är lika med effektivvärdet av en växelspänningssignal. Man kan definiera 
principen som ”en växelspänningssignal som producerar samma mängd effekt över en last, som 
en ekvivalent likspänningssignal”. 
RMS Spänningen är proportionell mot spänningens kvadrat varför man definierar 
effektivvärdet som:  
 

dttU
T

Ueff
T

*)(1

0

2∫=  

där T är periodtiden. Genom att sätta )2sin(*)( ftUptU π=  där f = 
T
1  och utföra integrationen 

finner man för en sinusformad växelspänning att: 

2
UpUeff =  

Där Up är växelspänningens likriktade toppvärde. 
 
Om man betraktar definitionen förstår man engelskans benämning på effektivvärde RMS (Root 
Mean Square). 
 
 
2.4.2 TrueRMS 
 
True Root Mean Square, är ett uttryck för signalens "sanna effektivvärde", d.v.s. ett mått på dess 
sammanlagda växelspännings och likspänningsinnehåll.  

UdcUacRMSU 22 +=  
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2.4.3 THD  
 
THD (Total Harmonic Distorsion) är ett begrepp som betecknar summan av alla RMS värden på 
övertonskomponenter för ström eller spänning i procentförhållande till grundfrekvensen.   
 
Matematiskt definieras spännings- THD som: 
 

∑ =
= H

nTHD nUU
2

2))((  
 
Formeln för ström- THD är liknande men U byts ut mot I. 
 

∑ =
= H

nTHD nII
2

2))((  
 
H är högsta ordningstal man vill inkludera i mätningen. 
Man börjar räkna med n=2 eftersom n=1 är grundtonen, d.v.s. ingen överton. 
 
2.4.4 DFT 
 
DFT (Discrete Fourier Transform) transformerar den tidsdiskreta samplade insignalen från 
tidsdomänen (insignal under en tidsperiod) till frekvensdomänen. En ideal sinuskurva består 
endast av en frekvenskomponent och kommer efter fouriertransformering att representeras med 
endast en stapel i frekvensplanet. 
DFT definieras som: 
 
 
 
 
 
Där 
 
N = Antal samples  
x[n] är den samplade signalens amplitud i tidpunkten ’n’ 
X[k] är amplituden för frekvensen ’k’  
 
2.4.5 Strömtång  
 
En strömtång består av en toroidspole (spole med en rund kärna bestående av pressat järnpulver) 
som placeras runt den strömförande ledaren man vill mäta strömmen i. Principen för en 
strömtång baseras på det faktum att alla ledare där ström passerar avger att magnetiskt fält. Detta 
fält induceras i strömtångens järnkärna som i sin tur ger alstrar en spänning i spolen lindad runt 
denna. Spänningen kan sedan skalas upp och avläsas på ett mätinstrument. 
Fig. 17 visar hur en mätning med strömtång och multimeter kan se ut. 
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Fig. 17. Mätning med strömtång 
 
 
Att tänka på vid mätning med strömtång: 
 
• Centrera ledaren i strömtångens öppning. 
• Se till att strömtångens klämma är ordentligt sluten. 
• Hålla strömtången i rät vinkel mot ledaren. 
• Vända strömtången så att dess pilmarkering pekar åt samma håll som strömmen går i ledaren. 
• Undvika att mäta ställen på ledaren som går tätt intill andra strömförande ledare. 
• Ställa in rätt skala på strömtången för att erhålla bästa noggrannhet.  
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3 Tillverkningsprocessen 
 
3.1 Torkning av PET-granulatet. 
 
Tillverkningsprocessen inleds med att man använder sig av PET-plast (PolyEthylene 
Terephthalate) i granulatform (små korn). Innan man kan använda granulatet måste det torkas för 
att bli av med all fukt. Granulatet sugs därför upp i en stor torkbehållare (Hopper) som håller 
170C°. Under produktion fyller man på torkbehållaren i toppen och tar ut torkat granulat i botten. 
 
3.2 Husky 
 
Husky är en formsprutningsmaskin, vilket innebär att man tillverkar plastprodukterna från 
plastgranulat, i det här fallet PET-granulat. Husky är ett företag från Canada men har även 
tillverkning av maskiner i Europa. Maskinerna finns i varierande storlekar och kan producera 
olika produkter beroende på val av verktygsformar. På Rosti-Primpac används Huskymaskinerna 
till framställning av preformar, dessa är små provrörsliknande behållare som sedan används i 
Sidelmaskinerna. Tillverkningsprocessen fungerar så att man tar torkat PET-granulat och matar 
in i en roterande skruv som håller en hög temperatur. Skruven gör att PET-granulatet omvandlas 
till en trögflytande plastmassa. Denna sprutas sedan in i en verktygsform som är kall och den 
färdiga preformen plockas ut med hjälp av en robot och förpackas i lådor för vidare transport till 
lagret. Se Figur 18. 

Fig. 18. Preform och färdig flaska 
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3.3 Sidel 
  
Sidelmaskinerna används för att tillverka färdiga flaskor utifrån preformarna tillverkade av 
Huskymaskinerna. Fig. 19 visar själva blåsmaskinen med de roterande blåsformarna i skåpet till 
vänster och uppvärmningsugnen till höger. Maskinerna kräver dessutom en hel del 
kringutrustning för att fungera, bl.a. styrenheter, kompressorer och packutrustning. 
 

 
Fig. 19. Sidelmaskin 
 
Rosti-Primpac har Sidelmaskiner i två storlekar, SBO 4 har fyra blåsformar och SBO 10 har tio. 
För tillverkningsprocessen matas preformarna in i en ugn på Sidelmaskinen. Ugnen är uppbyggd 
av IR-lampor placerade radvis nerifrån och upp i sektioner, där konfigurationen beror på 
maskintyp.  
 
Ugnen värmer upp preformarna till mellan 95 och 125C°, beroende på den flasktyp som ska 
tillverkas. Uppvärmningen har som syfte mjuka upp preformarna. Genom att välja vilka lampor 
som skall vara tända samt styra uteffekten på dessa, även här beroende på flasktyp, kan man 
tillverka en bra flaska med jämn materialfördelning.  
 
När preformarna gått färdigt i ugnen och blivit mjuka, plockas de ut med hjälp av en griparm 
(inmatningsgrippers) och placeras i blåsformar som sitter på ett roterande blåshjul. Blåsformarna 
består av två halvor, där deras insidor är formade enligt den flaska man vill tillverka. (Fig. 20). 
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Fig. 20. Exempel på blåsform 
 
I nästa steg stängs formhalvorna och en sträckpinne åker ner och sträcker ut preformen till 
flaskans längd. Flaskan blåses sedan upp med tryckluft, först ett primärtryck på ca 10 Bar i några 
millisekunder, därefter ett sekundärtryck på 40 Bar. Anledningen till att man sträcker ut 
preformen och blåser upp den i två olika steg är att man även mekaniskt kan styra flaskans 
materialfördelning. Därefter plockas den färdiga flaskan ut med hjälp av utmatningsgrippers, 
transporteras till en förpackningsmaskin och plastas in på en pall för vidare förflyttning ut till 
lagret.  
 
Hastigheten är hög på Sidelmaskinerna och kapaciteten ligger på ca tiotusen flaskor i timmen, 
beroende på flasktyp och maskin. En mängd flasktyper i olika färger och formar kan tillverkas 
genom att växla mellan olika blåsformar i Sidelmaskinerna. Se Fig. 21. Färgerna fås då man 
blandar färg i plastmassan som formsprutas till preformar i Huskymaskinerna. 
 
 
 
 

 
Fig. 21. Exempel på flasktyper som kan tillverkas med Sidelmaskiner 
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4 Fabrikens elsystem 
 
Rosti-Primpac har sju transformatorer uppdelade på fyra ställverk. Vissa maskiner matas direkt 
från transformatorerna. Andra matas från fördelningsströmskenor som i sin tur är anslutna till 
transformatorerna.  
 
4.1 Ställverk 1  
 
Byggt år 1985 och innehåller transformatorerna T1 och T2. 
Detta är det äldsta av de fyra ställverken. Enlinjeschemat för det här ställverket är inte uppdaterat, 
det saknas ritningar på nyinstallationer, samt att gamla borttagna maskiner finns med. 
Vi fick följa ledningarna ut till de maskiner som var intressanta för oss, för att sedan strukturera 
upp hur enlinjeschemat skulle se ut. 
 
4.1.1 Transformator T1 
Fabrikat:       Minel-trafo, Mladenovac.      
Typ:              SV1000-10,5     
Effekt:          1000 kVA  
Omsättning: 10,5/0,4 kV  
Koppling:     Dyn 11   
 
Transformator T1 är ansluten till följande: 
Strömskenorna CA3, CA5, CA6 och CA7 
Sidel 2 är kopplad till strömskena CA3. 
Se Bilaga 4, Fig. 34. 
 
4.1.2 Transformator T2 
Fabrikat:       Minel-trafo, Mladenovac.      
Typ:              SV1000-10,5     
Effekt:          1000 kVA  
Omsättning: 10,5/0,4 kV                   
Koppling:     Dyn 11 
 
Transformator T2 är ansluten till följande: 
Strömskenorna CA1, CA2, elcentral A2, A4, A5 samt kylmaskin VKA 4. 
Sidel 6 som är den senast installerade maskinen är kopplad till strömskena CA2. 
Se Bilaga 4, Fig. 34. 
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4.2 Ställverk 2  
 
Byggt år 1994 och innehåller transformatorn T3. 
Till skillnad från de andra ställverken innehåller detta inget kondensatorbatteri. 
  
4.2.1 Transformator T3 
Fabrikat:       ABB 
Typ:              KTMV 12HA 800    
Effekt:          800 kVA  
Omsättning: 10,5/0,4 kVa                   
Koppling:     Dyn 11 
 
Transformator T3 är ansluten till följande: 
Sidel 5, kylmaskin VKA 3 och kylmaskin VKA 4. 
Sidel 5 är ansluten direkt i ställverket. 
Se Bilaga 4. Fig. 34. 
 
4.3 Ställverk 3 
Byggt år 1998 och innehåller transformatorerna T4 och T5. 
 
4.3.1 Transformator T4 
Fabrikat:       ABB 
Typ:              CTMV 12HM 1250    
Effekt:          1250 kVA  
Omsättning: 10,5/0,4 kV                  
Koppling:     Dyn 11 
 
Transformator T4 är ansluten till följande: 
Torkmaskin Piovan 3, Elcentral C1, Lågtryckskompressor, S3, Husky 2, Torkmaskin Husky 2, 
Kondensatorbatteri ABB CLMD-400, Högtryckskompressor, Elcentral B2 och Elcentral B3. 
Se Bilaga 4, Fig. 35. 
 
4.3.2 Transformator T5 
Fabrikat:       ABB 
Typ:              CTMV 12HM 1250    
Effekt:          1250 kVA  
Omsättning: 10,5/0,4 kV                  
Koppling:     Dyn 11 
 
Transformator T5 är ansluten till följande: 
Kondensatorbatteri ABB CLMD-400, strömskena CA8, Elcentral B1, Husky 1, Husky 3 och 
Högtryckskompressor. 
Se Bilaga 4, Fig. 35. 
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4.4 Ställverk 4  
Byggt år 2000 och innehåller transformatorerna T6 och T7. 
 
4.4.1 Transformator T6 
Fabrikat:      ABB 
Typ:             TYKH 
Effekt:          1250 kVA  
Omsättning: 10,5/0,4 kV                   
Koppling:     Dyn 11 
 
Transformator T6 är ansluten till följande: 
Kondensatorbatteri KD1 (ABB CLMX-L/LL) se Bilaga 1, högtryckskompressor AF2, 
högtryckskompressor AF3, högtryckskompressor AF4, apparatskåp AS1 elcentral A1A och 
Husky 5 
Se Bilaga 4, Fig. 36. 
 
4.4.2 Transformator T7 
Fabrikat:     ABB 
Typ:            TYKH 
Effekt:         1250 kVA  
Omsättning:10,5/0,4 kV                   
Koppling:    Dyn 11 
 
Transformator T7 är ansluten till följande: 
Kondensatorbatteri KD2 (ABB CLMX-L/LL) se bilaga 1, Sidel 4, CA4, Husky 4, Husky 4 
formvärme, Husky 4 Piovantork, Husky 4 värme, Husky 5 formvärme, Husky 5 Piovantork och 
Husky 5 elcentral A1B. 
Se Bilaga 4, Fig. 36. 
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5 Maskinernas elektriska uppbyggnad. 
 
Nedan följer en kort beskrivning av de maskiner vi har koncentrerat våra mätningar på. Vi valde 
ut just dessa p.g.a. att de är de största elförbrukarna samt mest störningsbenägna. Vi undersökte 
därför Sidel 4,5,6 lite noggrannare än övriga maskiner p.g.a. att dessa var av den typen företaget 
haft problem med. 
 
5.1 Sidel 1 och 2 
 
Maskinerna S1, S2 tillhör typen ”Series 1”. Styrningen av maskinernas rörliga delar sker rent 
mekaniskt med en fast kam som påverkar pneumatiska ventiler, vilka i sin tur styr cylindrar. 
Maskinerna har likströmsmotorer som matas av 6-puls-likriktare i deras elskåp. 
 
5.2 Sidel 3 
  
Denna har samma uppbyggnad som S1 och S2 med den skillnaden att huvudmotorn är utbytt till 
en frekvensomriktarstyrd asynkronmotor. Frekvensomriktaren har även ett nätfilter installerat på 
ingången. 
 
5.3 Sidel 4, 5, och 6 
 
S4, S5, och S6 tillhör den modernare modellen ”Series 2”, där mycket av den styrning som finns i 
S1, S2, S3 har ersatts av elektronisk PLC-styrning placerad i elskåp utanför maskinerna. I de 
första elskåpen sitter busskenor med en PLC:er, I/O enheter, nätaggregat och ProfiBus-modem 
anslutna till PC:s bredvid maskinerna. 
  
Längst upp i de andra elskåpen sitter strömskenor anslutna till inkommande matning bestående av 
tredubbla 3-fas ledare med nolla och skyddsjord. Vardera maskins ledare går vidare ut till var sin 
transformator i ställverken, förutom S6 som går till strömskena CA2. 
Längre ned sitter ett flertal kontaktorer, styrda av I/O enheterna, med ledare ut till maskinerna.  
I tredje skåpet sitter 9st EuroTherm TE300 tyristormoduler (Bilaga 2, Fig. 30), 3st för vardera 
fas, med ingångar från strömskenorna och utgångar till ett stort antal IR-lampor uppdelade i 
segment på maskinerna. Dessa används för uppvärmning av ugnarna där preformarn mjukas upp. 
Värmen i ugnarna bör hållas konstant, därav tyristorerna vilka fasvinkeltriggas av PLC:erna för 
att ge ut önskad medeleffekt till IR-lamporna. Maskinernas roterande delar drivs av 
frekvensomriktarstyrda asynkronmotorer med remmar, remskivor och axlar ut till 
kraftförbrukarna.  
 
Resterande mekanik sköts av pneumatik via magnetventiler kopplade till maskinernas PLC 
enheter. Maskinernas lufttrycktillförsel fås från högtryckskompressorer installerade i andra 
lokaler med sina egna matningsledare. 
Huvuddelen av maskinernas elförbrukning går till att driva asynkronmotorerna och IR-lamporna. 
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5.4 Kylmaskiner 
 
När preformarna kommer ut från Huskymaskinerna är de varma och mjuka, därför måste de först 
kylas ned för att inte deformeras under den fortsatta hanteringen. Till detta används 4 stycken 
frekvensomriktarstyrda kylmaskiner, även dessa med sina egna matningsledare från ställverken. 
Beroende på flasksort använder även Sidelmaskinerna kylning för att kyla ned formarna. 
 
5.5 Högtryckskompressorer 
 
Det finns sex högtryckskompressorer, vilka avger ett lufttryck på ca. 40 Bar. Tryckluften används 
framför allt till att blåsa upp preformarna i Sidelmaskinerna. Motorerna är normalt alltid igång. 
För att reglera trycket används luftventiler som kopplar in kompressorena vid behov. Antagligen 
har man gjort så för att undvika att motorerna ska behöva startas/stoppas frekvent, vilket leder till 
att kontaktorer slits ut snabbare och undvika att ge ut transienter på elnätet. Speciellt då 
motorerna startas med Y-∆ start som kräver två omkopplingar.   
 
Motordata kompressorer AF1,AF2,AF3,AF4 
400V, 440A, 250kW, cos ϕ = 0.86 
 
Motordata kompressor AF5  
400V, 810A, 450Kw, cos ϕ = 0.85 
 
Motordata kompressor HT6: 
400V, 260A, 160kW, cos ϕ = 0.82 
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6 Mätningar och undersökningar 
 
Alla mätningar utfördes med elkvalitetsanalysator Fluke 43B med tillhörande strömtänger. 
(Bilaga 3). Fler mätningar och undersökningar gjordes än vad som presenteras nedan, men enbart 
resultat från viktiga mätplatser, och ställen där mätningarna/undersökningarna innehöll något av 
intresse ur elkvalitetsmässig synvinkel redovisas. 
  
6.1 Övertonsmätningar. 
 
På alla mätplatser utförde vi mätningar av strömövertoner och på de ställen där dessa var av 
betydelsefull mängd utförde vi även mätningar av spänningsövertoner. 
 
6.1.1 Mätningar på Sidel 1 och 2. 
 
Till att börja med undersökte vi strömövertonerna över varje fas på de inkommande ledningarna 
till maskinerna. Som synes i Fig. 22 har denna typ av maskin kraftiga strömövertoner i 3’e och 
5’e ordningen. Lamporna var inte på vid detta mättillfälle därav den låga strömmen (54,1 A ), 
trots detta uppvisades en hög THD (70,1 procent). Orsaken till det är likströmsmotorerna som 
avger övertoner. 
 
Strömövertonerna resulterade dock endast i försumbara mängder spänningsövertoner 
 

 
Fig. 22. THD Sidel 1 och 2 
 
Siffrorna längs upp till vänster visar uppmätta värden för hela insignalen. Till höger visas 
mätvärden för insignalen med det valda övertonsordningstalet / frekvensen (i det här fallet 50Hz).  
 
%r Visar mätsignalens övertonsinnehåll i procent (THD). 
KF står för klirrfaktor men vi har inte använt oss av den i våra mätningar. 
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6.1.2 Mätning på Sidel 3 
 
Här hittade vi ytterst lite strömövertoner, oberoende av lamporna var av eller på. 
 
6.1.3 Mätningar på Sidel 4, 5 och 6 
 
Till att börja med mätte vi strömövertonerna över varje fas på inkommande ledningar till 
maskinen. 
 
Nedan syns resultatet av mätningarna. Fig. 23 visar strömövertoner när lamporna är avstängda 
och enbart motorn är igång. Fig. 24 visar strömövertoner med lamporna tända. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23. THD Lampor av   Fig. 24. THD Lampor på 
 
Med lamporna tända kan man se att strömförbrukningen har ökat väsentligt samt att 
strömövertonerna med frekvenserna 25 och 75Hz har stigit i amplitud. De nya övertonerna 
orsakades i huvudsak av tyristorerna till IR-lamporna, därför gjorde vi en spänningsmätning 
direkt på tyristorernas utgångar. Fig. 25 visar spänningen mellan två faser, Fig. 26 visar 
spänningen mellan fas och nolla. 
 
Som synes i figurerna Fig. 25 och Fig. 26. deformeras sinusvågorna kraftigt på tyristorutgångarna 
vid effektregleringen och ger upphov till de strömövertoner som avlästes i föregående mätning. 
 
Men inte heller på dessa maskiner gav strömövertonerna upphov till några betydande 
spänningsövertoner på inkommande matningsledare. 
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Fig. 25. Fas-Fas Tyristorutgång  Fig. 26. Fas-Nolla Tyristorutgång 
   
6.1.4 Husky 
 
På Huskymaskinerna hade vi ej möjlighet att mäta övertoner direkt på maskinerna. Istället mätte 
vi på deras anslutande ledare i ställverket. Mätningen visade att maskinerna, i likhet med 
ovanstående maskiner, endast producerade obetydliga mängder ström och spänningsövertoner. 
 
6.1.5 Kylmaskiner 
 
För att få reda på de frekvensomriktarstyrda kylmaskinernas sammanlagda nätåverkan mätte vi 
strömövertonerna på deras gemensamma anslutning i ställverket. Som synes i Fig. 27 var 5’e 
strömövertonen här relativt stor. Men inga signifikanta spänningsövertoner uppmättes. 
 

 
Fig. 27. THD Kylmaskiner 
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6.1.6 Sammanlagda spännings-THD. 
 
Slutligen gjorde vi en mätning för att undersöka den sammanlagda spänningsdistorsionen för hela 
fabrikens utrustning. Detta gjorde vi i ställverken direkt på strömskenorna. I alla fyra ställverk 
uppmättes spännings-THD till mindre än 0.5%. Alltså försumbart lite. 
 
 
6.2 Transient och spänningsförändringar. 
  
Eftersom vi kommit fram till att nätet var relativt stabilt fanns det egentligen bara två ställen 
transienter och spänningsförändringar skulle kunna förekomma: Vid högtryckskompressorerna 
och Sidelmaskinerna. Flukeinstrumentet har en funktion för loggning av spänningsförändringar 
under långa perioder, så vi kopplade in instrumentet mellan två faser och lät den stå på under 
natten.  
 
Mätningarna visade att varken Sidelmaskinerna eller högtryckskompressorerna skapade 
transienter/spänningsförändringar som översteg gränserna för minsta loggvärdesförändring hos 
Flukeinstrumentet. (10% av nominell spänning). 
 
6.3 Fasförskjutning 
 
De enda riktigt stora förbrukarna av reaktiv effekt är högtryckskompressorerna. För denna 
mätning behövde vi inte använda mätinstrumentet då kondensatorbatterieerna CLMX-L/LL 
(Bilaga 1), inkopplade på samma strömskenor som kompressorena, var utrustade med en display 
där effektfaktorn kunde avläsas direkt. Denna visade ett värde på ca 0.98, d.v.s. i stort sett 
fullständig faskompensering. 
 
6.4 EMI undersökning 
 
Även om det inte fanns några spänningsövertoner i elsystemet så kan strömövertonerna ge 
upphov till betydande EMI-fält vid den relativt höga strömstyrkan som går genom ledningarna till 
vissa av de maskiner vi undersökt.  
 
Tyvärr hade vi inte möjlighet att direkt undersöka EMI-strålningen, då vi saknade den utrustning 
som krävs för att genomföra dessa mätningar. Däremot kan man kontrollera skärmning av ledare  
samt avståndet mellan dessa, då EMI-fältstyrkan snabbt avtar med ökande avstånd från 
strålkällan.  
 
Vi undersökte därför installationen i de krånglande maskinerna S4, S5, S6 och kunde konstatera 
att den var bra utförd, med känslig elektronik i ett eget skåp samt störningsbenägna komponenter 
som kontaktorer, krafthalvledare och frekvensomriktare i de övriga. Även ProfiBus-kabeln 
mellan PLC:n och PC:n var av skärmad typ och låg väl avskiljd från EMI-källorna. Vidare hade 
matningsledarna från ställverken ett avskärmningsskikt anslutet till skyddsjorden. 
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Som beskrevs i avsnittet Elmiljö ovan är frekvensomriktare en vanlig störkälla, därför gick vi 
runt i fabriken och kunde konstatera att så gott som alla var utrustade med skärmade kablar 
mellan omriktare och motor. 
 
6.5 Skyddsjordsundersökning 
 
Vi gjorde även strömmätningar på alla skyddsjordsanslutningar i ställverken på utgående 
ledningar till fabriken. Alla utom två var strömlösa. I skyddsjorden till Sidel 1 gick en ström på 
ca 4A.  
 
Vidare gick det en ström på ca 1.3A i skyddsjorden till kylmaskinerna. Denna ström är dock svår 
att undvika då den antagligen är ett resultat av EMI störningar från frekvensomriktarnas 
anslutningar som sprider sig till skyddsjorden. 
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7 Slutsats 
 
Rosti-Primpac har generellt en mycket god elkvalitet. Tack vare en genomtänkt uppbyggnad med 
övertonsfiltrering och faskompenseringsutrustning, försvinner många av problemen med 
övertoner, transienter och ström-spänningsförskjutning som annars kan uppstå. Vidare har man 
använt sig av grova matningsledare mellan maskiner och ställverk för att på så vis minimera 
ledningsimpedansen. Även elmiljön är god då störningskällor har utrustats med avskärmning. 
 
Vi drar därför slutsatsen att Rosti-Primpacs problem med Sidelmaskinerna troligtvis inte orsakas 
av dålig elkvalitet. Det enda vi kan anmärka på är den relativt höga strömstyrkan som uppmättes i 
skyddsjordsledaren till Sidel 1.  
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9 Bilagor 
 
Bilaga 1. Kondensatorbatteri CLMX-L/LL 
 
CLMX-L/LL Ref. [10] är ABB’s automatiska snedavstämda filterbatteri i effektintervallet 100 
till 1200 kVAr. Konstruerat för användning i nät belastade med övertoner och andra överlagrade 
störningar. 
Snedavstämda filter erfordras i allmänhet om de övertonsproducerande utrustningarnas 
effektförbrukning uppgår till mer än 10% av den matande transformators effekt. 
 
Användningsområden 
• Undvikande av resonans och förstärkning av övertoner. 
• Filtrering av övertoner. 
• Förlänga livslängden på utrustning anslutna till elnätet. 
 
Egenskaper hos CLMX-L/LL 
• Avsedd för reaktiva effektbehov från 100 kvar upp till 1200 kvar. 
• Anslutningsfärdig utrustning för faskompensering av reaktiv effekt enligt IEC-normen. 
• Stort anslutningsutrymme med kabelingång underifrån. Mikroprocessorbaserad 
reaktiveffektregulator med mätfunktioner för ström, spänning, effekt, cos ϕ och ström / 
spänningsövertoner.   
• Optimal anpassning till det reaktiva effektbehovet sker med en elektronisk regulator som 
automatiskt kopplar in och ur den erforderliga kondensatoreffekten i steg.  
• Tonfrekvensspärrar i nät med rundstyrningsanläggningar med olika frekvenser erfordras inte. 
• Utrustningen innehåller miljövänliga, självläkande kondensatorer med sekvensskydd och 
förluster lägre än 0,2 W/kvar. 
 • Anläggningen är utförd i ett skåpsystem där varje skåpenhet innehåller kondensatorer, reaktorer 
och reaktiveffektregulator 
• Individuellt skensystem i varje skåpenhet. 
• Möjlighet till enkel utbyggnad med slavbatterier. 
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Fig. 28. CLMX-L/LL Fig. 29. Inkoppling av CLMX-L/LL 
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Bilaga 2. Eurotherm TE300 - Trefas Halvvågstyrd Tyristor 
 
Egenskaper 
• Ekonomisk trefaskontroll  
• Kontroll av resistiva laster  
• Snabb cykelstyrning med nätspänningskompensation   
 
Lasttyper: Resistiv trefaslast med en låg temperaturkoefficent eller kortvågs IR. 
Strömområden: 16A, 25A, 40A, 50A, 63A  
Spänning: 240V,440V eller 500V  
Ingångar: DC spänning: 0 till 5V, 0 till 10V eller  DC ström: 4 till 20 mA  
Styrsätt: Halvvågsstyrning (Antalet styrcykler inställbart: 1, 8, 16 eller 128 cykler)  
Y-kopplad med nolla eller öppna deltalaster  
Omgivningstemp: 0 °C till +45 °C (60 °C vid nedskalning)  
Montering: DIN skena eller på montageplåt 
 
 

 
Fig. 30. Tyristormodul TE300 
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Bilaga 3. Fluke 43B 
 
Mätinstrument och elkraftsanalysator Fluke 43B, 2st Strömtänger, 
Seriekabel, Programvaran Flukeview 
  
Ingångskarakteristik  
Ingångsimpedans 1 MΩ, 20 pF  
Nominell spänning 600V RMS, KAT III  
  
Visning V/A/Hz Sann RMS-spänning (AC + DC)   
Mätområden: 5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1250   
Noggrannhet: ±(1% + 10 steg)  
   
Sann RMS-ström (AC + DC)   
Mätområden: 50.00 A, 500.0 A, 5.000 kA, 50.00 kA, 1250 kA  
Noggrannhet: ±(1% + 10 steg)  
 
Effektfaktor 
Mätområde: 0 - 1.0  
Noggrannhet: ±0.04  
Förskjutningsfaktor, cos .F   
Mätområde: 0.25 - 0.9  
Noggrannhet: ±0.04  
Mätområde: 0.90 - 1.0  
Noggrannhet: ±0.03  
   
Grundfrekvens   
Mätområden: 40.0 till 70.0 Hz     Fig. 31. Fluke 43B 
Noggrannhet: ±(0,5% +2 steg)  
  
Visning övertoner 
Spänning, strömstyrka, frekvens Mätområden: Grundton till 51a övertonen  
Noggrannhet:  Grundton: VA ±(3% + 2 steg) W ±(5% + 2 steg)  
2a till 31a övertonen: VA ±(5% +3 steg) W ±(10% +10 steg)  
32a till 51a övertonen VA ±(15% +5 steg) W ±(30% +5 steg)  
   
Grundfrekvens   
Mätområden: 40 Hz till 70 Hz  
Noggrannhet: ±0.25 Hz  
   
Fas 
Mätområde: V, A (mellan grundton & övertoner)  
Noggrannhet: ±3º till ±15º  
Mätområde: W (mellan grundton spänning & övertoner ström)  
Noggrannhet: ±5º till ±15º  
   
THD Total harmonisk distorsion 
Mätområde: 0.00 - 99.99  
Noggrannhet: ±(3% +8 steg)  
 
Strömtänger 

 
Fluke's strömtänger är idealiska instrument som utvidgar det befintliga utbudet av Fluke-instrument.(Fig. 32, Fig. 
33). i200s är en strömtång med två områden på 20A och 200A. Utspänning via en skyddsisolerad BNC-kontakt. Med 
den medföljande dubbelbanan/BNC-adaptern kan man ansluta i200s till multimetrar med bananingångar.  
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Komplement till ett oscilloskop, elkvalitetsmätare eller digitala multimeter för mätning upp till 200 A AC  
Adapter för digitala multimetrar ingår  
Två mätområden: 20 A och 200A, 10 eller 100 mV/Ampere-utgång  
Gör noggranna strömmätningar utan att bryta kretsen  
Max. ledardiameter 20 mm  
Säkerhetsklassad enligt KAT III 600V 
 
 

Fig. 32. Strömtång i200 AC     Fig. 33. Strömtång i80-500s AC 
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Bilaga 4. Ställverk 
 
 
 

Fig. 34. Ställverk 1 och 2 
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Fig. 35.  Ställverk 3 
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Fig. 36. Ställverk 4 
 
 
 


