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SAMMANFATTNING 

Övertoner orsakade av varvtalsstyrda motordrifter ger problem i industrisystem. Syftet med studien 

är att identifiera problemen och ge rekommendationer för att undvika dem. Studien utfördes som 

examensjobb på KTH för konsultföretaget Ramböll. En litteraturstudie i ämnet kombinerades med 

elkvalitémätningar på drifter hos Sandvik Mining.  

Elkvalitéproblem orsakade av varvtalsstyrda motordrifter kommer till stor del av att 

frekvensstyrningen ger olinjärt strömuttag som, om nätet inte är tillräckligt starkt, påverkar 

spänningskvalitén. Problemen kan vara driftstopp, störd utrustning och ökat slitage på utrustning för 

att nämna några.  

Denna studie visar att vid ändringar i system innehållande övertoner kan framtida övertonshalter 

approximeras för vissa fall. För att upprätta en modell över systemet där lasten ses som en 

övertonsgenerator utförs mätningar före ändringen. Med vissa antaganden om nätimpedansen kan 

sedan beräkningar av övertonshalten i systemet efter ändring utföras. 

I denna studie har en förenklad modell använts för att förutse övertonshalter efter ändringar. Syftet 

är att visa på ett resurseffektivt sätt att approximera så att information för att förebygga problem 

finns vid beslutsfattande om ändringar. Elkvalitéproblem skulle kunna förebyggas i högre grad och 

att inte göra det är onödigt slöseri med ekonomiska, ekologiska och sociala resurser. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: övertoner, varvtalsstyrd motordrift, frekvensstyrning, elkvalité, elkvalitéproblem, 

modellering av övertoner, Ramböll, Sandvik Mining. 
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ABSTRACT 

Harmonics caused by variable speed drives create problems in industrial systems. The purpose of 

this study is to identify these problems and give recommendations to avoid them. The study was 

conducted as a bachelor thesis at the Royal Technical University in Stockholm, Sweden for the 

consultant company Ramboll Energy. A literature review was combined with electrical power 

quality measurements on variable speed motor operations conducted at Sandvik Mining in 

Sandviken, Sweden. 

Electrical quality problems caused by variable speed drives origin mainly from frequency inverter 

control that gives a non-linear current usage which, if the grid is not strong enough, affects voltage 

quality. Examples of problems are production downtime, disruption and malfunction of equipment 

and increased wear of equipment. 

This study shows that when making changes in systems containing harmonics, future harmonic 

levels can be approximated in some cases. Measurements before the change provide input data to 

model the system, describing the load as a harmonic current generator. With some assumptions on 

the grid impedance, calculating an approximation on harmonic after the change is possible. 

This study has used a simplified model for the prediction of harmonic levels after a change in the 

system. The purpose is to propose a cost effective way to approximate so that information on how 

to prevent problems …in the decision making. Electrical power quality problems could be 

prevented more often and not doing that is a waste of economical, environmental and social 

resources. 

 

 

Keywords: Harmonics, variable speed motor operations, frequency inverter control, power quality, 

power quality problems, harmonics modulation, Ramboll, Sandvik Mining. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  
Ett examensarbete inom programmet för Högskoleingenjör Elektroteknik, KTH, utfördes av David 

Berg och Rick Gerkens handledda av Jonas Jonsson, Ramböll Sverige och Anders Malmquist, 

KTH. Examensarbetet baserades på konsultföretaget Rambölls intresse för förebyggande av 

elkvalitéproblem i industrin. Elkvalitéproblem kan leda till problem och produktionsstopp, som är 

dyra, liksom konsulttimmar och därför gav examensarbetesformen en möjlighet att utreda 

problemen till en betydligt lägre kostnad samtidigt som det blev ett bra utbildningsmoment.  

1.2 Målformulering 
Inom industrin finns en medvetenhet om kostnader för nätproblem, men de proaktiva insatserna för 

att undvika problemen är svåröverskådliga och delvis bristfälliga. Varvtalsstyrd motordrift 

(frekvensomriktardrift) är en viktig del av industrisystem men frekvensdriften kommer också med 

problem och sämre elkvalité tillbaka på nätet samt mot lasten.  

Denna rapport syftar till att från både teoretisk och praktisk synvinkel identifiera problemen med 

varvtalsstyrd motordrift, innan de ger negativ påverkan på driften. Rapporten skall leda till 

marknadsnyttiga slutsatser och rekommendationer.  

1.2.1 Projektmål 

� Teoristudie som identifierar problemen som varvtalsstyrd motordrift ger upphov till. 

� Utförliga analyser av mätningar på varvtalsstyrd motordrift i labbmiljö och på industrier. 

Utifrån teoristudie och analys av mätningar skall rekommendationer för undvikande av 

elkvalitéproblem ges för fallen: 

� Anslutning av ny varvtalsstyrd motor i befintligt system. 

� Byte av befintlig direktmatad motor till ny varvtalsstyrd motor. 



Elkvalitéproblem vid varvtalsstyrd motordrift i industrimiljö 

2 

1.2.2 Tidsmål 

� Projektrapporten ska lämnas in senast 2012-05-22. 

� Presentation av exjobb på KTH skall ske senast 2012-06-05. 

� Presentation av exjobb på Ramböll skall ske senast 2012-06-14. 

 

1.2.3 Tilläggsmål i mån av tid 

� Rekommendationer för undvikande av elkvalitéproblem vid design av ny anläggning som 

inkluderar varvtalsstyrda motorer. 

� Utreda huruvida elkvalitéproblem på en linje påverkar närliggande linjer. 

� Presentation av slutsatser för kunder. 

� Beräkningsmodell för kommande övertonshalter 

� Checklista för problemfri frekvensdrift 

1.3 Avgränsningar 
� Studien begränsas till applikationer anslutna till transformator i industrimiljö med en 

sekundärsida under 1000V 

� Industriutrustning (frekvensomriktare, motorer, kablar), spänningar på 400, 525, 690V 

� Arbetstid för projektgruppen ska ej överstiga 840 timmar. 
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1.4 Lösningsmetod 
För att nå målen har en projektorganisation sammanställts med projektgrupp, handledare, 

samarbetspartners samt en grupp experter som ställt upp på att kontaktas vid behov. Listan på de 

personer som kom att delta i studien återfinns under punkt 1.4.1 Organisation. För uppfattning av 

arbetsgång upprättades en projektmodell med projektplan, statusrapport, projektrapport och 

presentation som delmål. Var sitt delmål delades in i aktiviteter för vilka tidsåtgång uppskattades.  

Målen nåddes genom att kombinera en litteraturstudie i ämnet med mätningar på motordrifter i 

industrimiljö och i labbmiljö samt genom intervjuer:  

Litteraturstudien gav möjlighet att generalisera utifrån analyser av mätningarna, som inte i sig kan 

täcka alla variationer av system.  

Labben som kom att användas var KTHs ellabb i Haninge. Mätningar i industrin kom att 

genomföras hos Sandvik Mining i Sandviken och före mätningarna besöktes Sandvik i andra 

elkvalitéutredningar som Ramböll utförde, vilket var nyttigt för platskännedom och för att knyta 

kontakter.  

Intervjuer genomfördes för att diskutera hur modellering av framtida övertonshalter bäst kunde 

kompletteras med mätningar. 
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1.4.1 Organisation 

Handledare 

Jonas Jonsson, handledare, Ramböll 

Anders Malmquist, handledare, KTH 

 

Examinator 

Thomas Lindh, examinator och universitetslektor vid data- och elektroteknik, STH (KTH) 

 

Samarbetspartner 

Niklas Nordin, elsäkerhetsansvarig, Sandvik Mining 

Ulf Andersson, senior elkraftsingenjör, Sandvik Distribution 

 

Experter 

Stefan Jansson (och Rambölls elkraftsavdelning), enhetschef Ramböll Elkraft. 

Lennart Söder, professor vid Elektriska Energisystem, KTH 

Erik Thunberg, Svenska Kraftnät, tidigare doktorand, Electric Power Enginering, KTH 
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2. NULÄGESBESKRIVNING 
Inom industrin finns en medvetenhet om kostnader för nätproblem men de förebyggande insatserna 

är delvis bristfälliga. Problem med elkvalité leder till besvärande fenomen och kostsamma 

produktionsstopp i industrin. Ämnet är brett och problemorsakerna är i många fall svåra att utreda. 

Övertoner orsakar en mindre men ökande andel av problemen. En stor källa till övertoner i 

industrisammanhang är varvtalsstyrda motordrifter med frekvensomriktare.  

Vid problem kan diskussionerna lätt hamna i att anläggningsägaren skyller på producenten av 

utrustningen som i sin tur skyller på nätleverantören som i sin tur skyller på anläggningsägaren. Den 

reaktiva lösningen blir sedan ofta att köpa dyra filter för att komma till rätta med problemet.    

2.1 Ramböll 
Ramböll är ett danskt konsultbolag med 10.000 medarbetare varav ca 1.500 finns i Sverige.1 

Ramböll anlitas regelbundet för utredningar av elkvalitéproblem i industrin. De har stor kompetens 

kring hur problemen avhjälps men ser en utvecklingspotential i proaktiva lösningar i 

projekteringsstadiet för att slippa elkvalitéproblem vid ändringar i industrisystem, varför detta 

examensarbete utförs.  

2.2 Sandvik Mining 
Sandvik är en verkstadskoncern med närmare 50.000 medarbetare varav ca 11.000 finns i Sverige.2 

Sandvik Distribution är det interna bolag som sköter eldistributionen och där finns en god 

medvetenhet kring elkvalitéproblem. De har tidigare anlitat Ramböll för utredningar av 

elkvalitéproblem, då de haft problem med övertoner och resonanser i sitt industrielnät. Exempel på 

problem är driftstopp och flimrande belysning. Dessa utredningar har visat att problematiken 

uppstår då olinjära laster är i drift t ex induktionsvärmare och frekvensomriktardrifter.   

                                                 
1http://www.ramboll.se/om-oss  

2http://www.sandvik.com/sv/om-sandvik/om-foretaget/  
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Sandvik Mining har nyligen börjat erfara problem i sin anläggning, orsakade av problematisk 

elkvalité. De är intresserade av att utreda elkvalitén i sitt elnät och hitta problemkällor. De är även 

intresserade av vad en kommande investering i en ny varvtalsstyrd motordrift kan innebära för 

elkvalitén i anläggningen. Niklas Nordin, elansvarig Sandvik Mining, intresserade sig därför för 

samarbete gällande mätningar för detta exjobb, när möjligheten presenterades på Sandviks 

elansvarigråd. 
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3. ELKVALITÉ I TEORIN 
Detta kapitel ger kunskap om källor till övertoner och teoretiska resonemang kring varför de 

uppstår. Problemen orsakade av övertoner identifieras och en modell för att beskriva 

övertonsalstrande laster introduceras. Standarder för övertonshalter summeras.  

 

3.1 Övertoner 
Idealt är spänning, ström och effekt perfekt sinusformade storheter av grundfrekvens, vars amplitud 

överensstämmer med märkplåtar och nominaldata. I industri med mycket varvtalsstyrd motordrift är 

detta sällan fallet. Strömuttag begränsas av lasterna, och när dessa är frekvensomriktare, som 

högfrekvent klipper i matande ström, så påverkas inte bara strömkurvformen utan även spänningen. 

Det finns många källor som orsakar övertoner på elnätet, men elektriskt har de en gemensam 

nämnare. De är olinjära laster. 

 

Olinjära laster 

Övertoner uppstår av olinjära laster, där lasterna drar strömmar som inte är sinusformade. När 

strömmen inte är en ren sinus av grundfrekvensen leder det till att spänning och ström under en 

period inte kommer att ha ett förhållande som är konstant.  

För att beskriva en icke sinusformad kurvform används i dessa sammanhang Fourierserier. Alla 

periodiska kurvformer kan beskrivas med en serie av sinuskurvor som är multipler av grundtonen 

och där varje överton har en amplitud och fas, se Figur 1.3  

                                                 
3 Measurement Based Harmonic Models of Distribution System. Erik Thunberg. 1998. KTH. 
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Figur 1: Fourierserie för signal A.4 

 

Strömövertonernas påverkan på övertoner i spänningen varierar med nätets impedans, som i sin tur 

är frekvensberoende. I ett starkt nät med låg impedans kommer alltså spänningsövertonerna att vara 

av lägre amplitud. Då kortslutningseffekten beror på impedansen kan sambandet också uttryckas 

som att högre kortslutningseffekt kommer att ge ett system med mindre spänningsdistorsion.5 

 

3.1.1 Källor till övertoner 

Det finns många olika källor till övertoner. Här redovisas de som anses relevanta för denna studie. 

 

Frekvensomriktare 

Frekvensomriktare är en olinjär last och övertonsgenerator, som används mer och mer i industrier 

för att mjukstarta och styra motorer för olika ändamål. Fördelarna är att undvika stora startströmmar 

och på så sätt förlänga livslängden på motor och kablage. Ytterligare en fördel är att varvtalsstyrda 

motorer effektiviserar användningen, då motorn arbetar i ett mer energieffektivt område.  

Frekvensomriktarens kraftelektronik består av switchar, t ex dioder tyristorer eller transistorer. 

Switchningen i utrustningen bestämmer högfrekvent när strömuttag ur sinuskurvan görs, se Figur 2. 

                                                 
4 http://withfriendship.com/user/neeraj/fourier-analysis.php 
5 EMC, elkvalitet och elmiljö – Elforsk. Sven-Erik Berglund & Johan Åkerlund, reviderad av Åke Sjödin Dec 2004. 
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Ström förbrukas endast när det önskas och inte över hela sinusperioden. Den strömkurva, som 

utrustningen tar genererar övertoner som har en högre frekvens än grundfrekvensen 50 Hz.  

 
Figur 2: Pulsbreddsmodulering.6 

 

Frekvensomriktning 

Det finns flera olika varianter på frekvensomriktare. Denna rapport lägger fokus på 

frekvensomriktare med spänningsstyvt mellanled, som är pulsbreddsmodulerande.  

En frekvensomriktare består oftast av tre olika byggstenar: likriktning, mellanled och växelriktning, 

se Figur 3. Likriktningsteget omvandlar nätets växelspänning till likspänning, dock med ett visst 

rippel i signalen, se Figur 4. Ripplet minskas av nästa del, mellanledet (glättning), Figur 5. 

Mellanledet glättar den ojämna spänningen, som likriktaren levererar, genom att en kondensator 

laddas upp då spänningen för kondensatorn är mindre än likriktarens. Då spänningen från 

likriktaren har passerat sitt toppvärde och börjat sjunka kommer den då laddade kondensatorn att 

bestämma mellanledspänningens värde tills spänningen från likriktaren stiger igen och laddar 

kondensatorn på nytt. Den likriktade spänning kommer efter mellanledet att möta nästa systemdel, 

som är växelriktaren. Växelriktaren omvandlar likspänning till växelspänning med en ny varierbar 

frekvens genom styrning av transistorer. Styrning sker vanligtvis med Insulated-gate bipolar 

transistor, IGBT, som genom switchning med hög frekvens modulerar likspänningen för att skapa 

en sinusformad spänning till motorn, Figur 6. 

                                                 
6 http://www.tyroremotes.co.uk/tyropedia/?page_id=18 
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Figur 3: Frekvensomriktare, blockschema.7 

 

Likriktningen 

Likriktningen kan vara utformad med exempel en 6-, 12- eller 18-pulsbrygga. Högre pulsantal leder 

till mindre THD i strömmen. 12 och 18-pulsbryggor kräver dubbla eller tredubbla 

sekundärlindningar för att kunna skapa ett 6-eller 9-fassystem. Likriktningen sker med dioder, se 

Figur 4, eller med styrda dioder(tyristorer). I en 6-pulskoppling leder dioderna strömmen i 120 

grader, och vid var 60:e grad sker en diodkommutering, då ett byte av returdiod görs. Spänningen 

får då ett utseende enlig Figur 4, sista delen, där frekvensen i figuren är 300 Hz.  

Med användning av 3-fas transformatorer med dubbla sekundärlindningar, en Y -och en D-kopplad, 

kan ett högre tal av pulsbrygga (12-pulsbrygga) installeras då stora effekter i systemet förekommer. 

Då ansluts den större pulsbryggan för att klara av större övertoner, då filtrering blir besvärligare vid 

högre effekter.  

 

   
Figur 4: Likriktning.8 

 
                                                 
7 Praktisk Elkvalitet Norbo KraftTeknik AB, Reidar Gustavsson, andra upplagan, 2010. Sida 172. 
8 http://www.drivteknik.nu/skolan/skola-omriktare 
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Mellanledet 

Som beskrivet ovan består mellanledet av en induktans och en konduktans i form av spole och 

kondensator, vilka har till uppgift att glätta likriktarens spänning för att åstadkomma en renare 

signal. Även, som illustreras i Figur 5, kan den likriktade signalen styras med en resulterande 

variabel spänning efter glättningen.   

 

 
Figur 5: Mellanled med glättning.9 

 

Växelriktning 

Växelriktaren i frekvensomriktare för industrin består oftast i dagsläget av IGBT’s, som är en 

transistortyp i kraftelektronik.  Transistorns uppgift är att modulera likspänningen från mellanledet 

för att skapa en sinusformad spänning. Modulerande sker genom att likspänningen ”hackas upp” till 

pulser som skapar ett medelvärde för spänningen som är sinusformat. Switchningen är 

pulsbredsmodulerande (PWM=Pulse Width Modulation), vilket innebär att med hjälp av styrning av 

transistorerna moduleras spänningen genom att bestämma när likspännings ska ”hackas upp”.  

Switchfrekvensen påverkar utseendet på sinussignalen, som illustreras i Figur 6.  

                                                 
9 http://www.drivteknik.nu/skolan/skola-omriktare 
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Figur 6: Växelriktning med IGBT.10 

 

Ljusbågsugn 

Ljusbågsugnar används för att smälta metaller med ljusbåge, då en stark ström färdas genom luften 

mellan två elektroder. Det negativa med ugnarna är att de alstrar övertoner och osymmetri mellan 

faserna. Utöver detta påverkas nätet genom minskad överföringskapacitet, då ugnarna genererar 

reaktiv effekt.11 Övertonerna uppkommer i och med att strömmen i ljusbågen är väldigt olinjärt, då 

ljusbågen aldrig tar samma väg mellan elektroderna.    

 

Transformator 

Transformatorn är både en linjär och en olinjär last. Den olinjära karaktäristiken i transformatorn är 

magnetiseringen, som delvis sker i den olinjära delen av spektrat. Resultatet är att icke sinusformad 

ström förbrukas och huvudsakligen tredje övertonsströmmar alstras.12 

 

 

 

                                                 
10 http://www.drivteknik.nu/skolan/skola-omriktare 
11 SVC Light – kraftfullt verktyg för förbättrad elkvalitet. Bo Bijlenga, Rolf Grünbaum, Thomas Johansson. ABB Power 

Systems AB 
12 Power System Harmonics: Fundamentals, analysis and filter design. George J. Wakileh. 2001. Springer.  
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Motorer 

Övertoner uppkommer i motordrifter eftersom impedanserna i motorlindningarna aldrig är helt 

jämna. Även ojämnheter i flödesfördelningen runt rotorn ger olinjära förhållanden men det 

tillskottet är mindre. 5:e och 7:e övertonerna är karaktäristiska. Tillskotten från motorer på den 

totala övertonshalten är oftast marginell. 

 

Resonans 

Om en befintlig överton överensstämmer med en resonansfrekvens i nätet, så kan befintlig 

övertonsström förstärkas drastiskt och orsaka skada. Det finns två sorters resonans, parallell- och 

serieresonans. 

Parallellresonansen uppstår, enligt Ekvation 1, t ex där det finns kondensatorbatterier inkopplade i 

nätet vid laster för att förbättra effektfaktorn. Ett exempel på parallellkopplat resonasfilter ses i 

Figur 7. Då batteriet ligger parallellkopplat med nätets kortslutningsimpedans kommer nätet att se 

kapacitansen och kortslutningsreaktansen som en stor 

impedans, då en övertonsström förekommer som har 

samma frekvens som resonansfrekvensen. 

Spänningsdistorsionen som då uppstår ger upphov till 

en stor strömdistorsion, som kan komma att förstöra 

kondensatorbatterierna, då förluster och uppvärmning 

uppstår.  

CL
Fr ***2

1
�

�
 

Ekvation 1: Resonansfrekvensen    Figur 7: Parallellkopplat resonansfilter13 

 

Fr = Resonansfrekvensen, L = Induktansen (H), C = Kapacitansen (F) 

 

 

                                                 
13 http://faktabanken.nu/resonans.htm 
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Serieresonans uppstår vid seriekopplade 

induktiva- och kapacitiva reaktanser, Figur 8, 

vars resonansfrekvens överensstämmer med 

frekvensen i en strömöverton. 

Resonansfrekvensen uppträder enligt Ekvation 

1:14 
 

   

Figur 8: Seriekopplat resonansfilter15     

3.1.2 THD 

Total Harmonic Distorsion, THD, är den totala övertonshalten och kan beräknas för både strömmar, 

spänningar och effekter. THD kan anges i amplitud eller i förhållande till ett annat värde. Vanligast 

uttryckts det i procent av RMS-värdet av grundtonen men även som procent av total förekommer.16 

Vid analys av THD är det viktigt att förstå de olika sätten att beräkna THD, då olika presentations- 

och beräkningssätt kan ge oförklarliga värden eller feltolkningar av resultat. Ett exempel är att THD 

kan överstiga 100 %. Detta kan tyckas orimligt, men i extrema fall kan strömmätningar visa 

förhållanden där mer ström går i övertonsfrekvenser än vad som går i grundtonen. Detta är endast 

möjligt om THD beräknas som procent av RMS-värdet för grundfrekvensströmmen. En annan 

förklaring till att THD kan överstiga 100 % är att THD-beräkningarna summerar övertonerna utan 

att ta hänsyn till om de ger positivt eller negativt tillskott till sammanlagringen, om de har minus- 

eller plusföljd. Detta är möjligt både om THD anges i förhållande till total eller grundton. Ekvation 

2 är definitionen på THD enligt SS-EN 50160 och Ekvation 3 är den relativa THD som används SS-

EN 50160.17 

 

 

 

                                                 
14 On the Benifit of Harmonic Measurments in Power Systems. Erik Thunberg. 2001. KTH. 
15 http://faktabanken.nu/resonans.htm 
16On the Benifit of Harmonic Measurments in Power Systems. Erik Thunberg. 2001. KTH. 
17 SS-EN 50160 Spänningens egenskaper i elnätet för allmän distribution. Svensk Elstandard(SEK) Utgåva 4. SIS Förlag AB 
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Fourierserier. Är kurvformen ej symmetrisk kring noll kommer även jämna övertoner att påverka 

elnätet.18 

 

Figur 9: Fasdiagram för minus-, plus- och nollföljd (sett från vänster) 

 

3.1.4 Problem av övertonerna 

Olika komponenter får olika problem av övertoner. Nedan förklaras bland annat uppvärmning i 

lindningar, produktionsstopp mm. 

 

Transformatorer 

Övertonerna kan bidra till att en transformator går över sin angivna kapacitet men även om 

transformatorn inte är överlastad kan ökade övertonsströmmar i järnkärna eller lindningar orsaka 

skador.  

Ett viktigt problem för transformatorer är övertoner som är udda multipler av 3:e tonen (3, 9, 15, 

…) med nollföljd. Dessa udda multipler är skadliga för Dyn-transformatorer, Figur 10, då dessa 

övertoner via neutralledaren på nedsidan transformeras till deltasidan, men där resulterar i 
                                                 
18Praktisk Elkvalitet. Reidar Gustavsson. 2a upplagan. 2010. Norbo KraftTeknik AB. 
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uppvärmning, då de inte kommer vidare.19 För att mäta övertonerna på Dyn-transformatorer måste 

man mäta på sekundärsidan20.  

Vid dimensionering av transformatorer måste övertonsströmmar och belastningstoppar beaktas så 

att utrymme åt dessa fenomen lämnas. Beaktas ej övertonerna kan en oönskad magnetisering ske 

och mätta järnkärnan. En mättad järnkärna måste ommagnetiseras. Den oönskade magnetiseringen 

orsakas av att övertonerna ger en osymmetri i nätet mellan spänning och ström, som kan generera 

DC-komponeter i transformatorns strömmar. Värmeutvecklingen, som kan uppstå av övertonerna, 

leder till att transformatorn slits mer än planerat och förlorar livslängd. Appendix 4 visar ett 

förenklat exempel på hur transformatorns livslängd påverkas av ström och temperatur. 

 

Figur 10: Transformator D-y21 

 

Motorer 

Motorer påverkas av plus-, minus- och nollföljder i övertonernas fasföljd. Plusföljder har samma 

riktning som grundtonens magnetfält och skapar medroterande fält. Minusföljder har motsatt 

riktning gentemot grundtonens magnetfält och motverkar därför motorns rotation. Övertoner i 

motorer kan även generera en pulserande effekt på varvtalet. Detta ger förluster i motorn, som 

bidrar till större slitage och förkortad livslängd. Påverkad hastighet kan även vara problematisk för 

drifter som kräver hög exakthet. 

 

                                                 
19On the Benefit of Harmonic Measurements in Power Systems. Erik Thunberg. 2001. KTH. 
20 Praktisk Elkvalitet. Reidar Gustavsson. 2a upplagan. 2010. Norbo KraftTeknik AB. 
21 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890408004299 
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”Sämre verkningsgrad och ökad uppvärmning, vibration och missljud  

är typiska tecken på övertonsförekomst i roterande maskiner”22  

 

Då motorer arbetar i synkront varvtal bör det endast finns en matning med grundfrekvense. Om 

andra frekvens förkommer kommer motorer påverkas negativt i forma av elektriska och mekaniska 

förluster.23 

 

Kablar 

I system med symmetriska trefaslaster dimensioneras ibland neutralledaren ner. Om det i dessa 

system senare tillkommer olinjära laster med övertoner med nollföljder, som 3:e övertonen och dess 

multipler (6:e, 9:e, 12:e, 15:e,...), kommer dessa adderas ihop i neutralledaren och orsaka stora 

strömmar som inte var tänkta att finnas där. Dessa strömmar kan förkorta livslängden på 

neutralledaren eller i värsta fall orsaka kabelbrand.24 

 

Störningar av kringutrustning 

Övertoner kan orsaka många olika problem för kringutrustning till varvtalsstyrda drifter i industrin. 

Skydd kan lösa, PLCs (programerbara styrenheter som används i industrin) och kommunikation 

störas mm.  

Felaktiga utlösningar av skydd ger produktionsstopp, som kan vara otroligt kostsamt i industrin. 

Felen kan ha många olika orsaker. Ett av de vanligare felen är att distorsionen skapar fler 

nollgenomgångar i ström eller spänning och att på så vis uppfattas fel frekvens. 

Fel i givare kan få PLC att agera på fel information med alla tänkbara fel som utfall. 

Kommunikation och övervakning kan störas ut, och felkällorna är ofta svåra att lokalisera. 

 

                                                 
22 On the Benefit of Harmonic Measurements in Power Systems. Erik Thunberg, 2001. KTH. Sida 24. 
23On the Benefit of Harmonic Measurements in Power Systems. Erik Thunberg, 2001. KTH. 
24On the Benefit of Harmonic Measurements in Power Systems. Erik Thunberg, 2001. KTH. 
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3.1.5 Övertonsreducerande filter 

För att minska övertonshalten i sitt nät kan man installera filter. Nedan redogörs för passiva och 

aktiva filter, samtliga kopplas in en per fas. Förluster förekommer även för samtliga filter, ca 

5W/kVAr installerad effekt.25  

 

Passiva Finavstämda Filter 

Om en industri är negativt påverkad av övertoner bör åtgärder tas i form av filter som filtrerar bort 

den eller de övertoner som orsakar problem. Om ett avstämt serieresonansfilter för 50 Hz skulle 

kopplas in som i Figur 11 (till vänster), kommer filtret bara att släppa igenom strömmar av 

grundfrekvensen. Nackdelen med denna filterinkoppling är att stora förluster skulle förekomma, 

vilket ur ekonomiskt perspektiv inte är lönsamt. Förutom förlusterna finns chansen att stora in-och 

urkopplingar i nätet påverkar filtret genom att nätets impedans förändras i den punkten vilket 

förändrar filtrets karaktär med följd av att filtret inte filterar korrekt. 

Den mest förekommande filtertypen är av just serietyp, men i stället för att lägga den i serie med 

laster så kopplas den in parallellt (shunt), se i Figur 11 (till höger). Detta filter kommer däremot 

endast att filtrera bort en specifik övertonsfrekvens. Nackdelen med shuntinkopplade filter är att 

impedansen för filtret är så pass låg att en liten höjning av övertonsspänningen ger större strömmar 

som passerar filtret. Resultatet av detta är att filtret kan förstöras av värmeutvecklingen. Det som 

kan orsaka att övertonshalterna ökar i nätdelen är om till exempel ytterligare 

frekvensomriktardrifter tillkommer och ersätter direktmatade asynkronmotorer. Därför måste det 

förekomma en noggrann mätning och översikt av nätets övertoner och impedanser. Detta för att se 

till att filtrets egen impedans tillsammans med nätets inte sammanfaller för en övertonsfrekvens och 

orsakar haveri.  

                                                 
25Praktisk Elkvalitet Norbo KraftTeknik AB, Reidar Gustavsson, andra upplagan, 2010. 
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Figur 11: Serieresonansfilter i serie med last och parallellresonansfilter parallellt med last26 Staplarna 

representeras övertoner som undertrycks eller passerar filtret. 

 

Passiva snedavstämda filter 

Det snedavstämda filtret har samma egenskaper som det 

finavstämda bortsätt från att resonansfrekvensen flyttas lite 

under övertonen, som den ska filtrera, se Figur 12. Dess följd 

blir att filtrering inte blir lika effektiv som för det finavstämda. 

Dock påverkas inte filtret lika mycket av om tillbyggnader eller 

ombyggnader i anläggning förekommer.  
Figur 12: Snedavstämt filter27 

Aktiva filter 

Aktiva filter skiljer sig från de passiva genom att de ständigt mäter övertonsströmmarna i 

nätavsnittet och motkompenserar dem. Finns till exempel 5:e strömövertonen, alstrad av lasten och 

med en viss amplitud och fasvinkel, kommer filtret att mata samma strömöverton med samma 

amplitud och riktning fast fasvända 180 grader och på så sätt filtrerar bort det oönskade, se Figur 

13. 28 

                                                 
26 Praktisk Elkvalitet Norbo KraftTeknik AB, Reidar Gustavsson, andra upplagan, 2010. Sida 223. 
27 Praktisk Elkvalitet Norbo KraftTeknik AB, Reidar Gustavsson, andra upplagan, 2010. Sida 225. 
28 Praktisk Elkvalitet Norbo KraftTeknik AB, Reidar Gustavsson, andra upplagan, 2010. 
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Figur 13: Grundprincip för aktivt filter.29 

3.2 Standarder 
Nedan redogörs för de standarder som är relevanta för denna studie. SS-EN-50160 tar upp de krav 

som finns på spänningens egenskaper. IEC 61000-4-30 tar upp krav på mätinstrument för att 

verifiera kraven i SS-EN-50160. 

3.2.1 SS-EN 50160 

Standarden SS-EN-50160 anger spänningens egenskaper vid användarens anslutningspunkt och är 

den svenska versionen av europeisk standard på området. Den tar upp de gränser som 

elnätsanvändare ska förhålla sig till när det gäller frekvens, storlek, kurvform och symmetri mellan 

faserna. Den gäller för spänningsnivåerna låg, mellan och hög vid normala driftförhållanden.30 

Denna studie har 1.000 Volt som avgränsning och där med kommer fokus endast ligga på 

spänningsdistorsion för lågspänningsdistribution.  

En spänningsöverton är en  

”sinusformad spänning med frekvens lika med en hel multipel av grundfrekvensen hos 

matningsspänningen” enligt SEK, SS-EN 50160 sida 631. 

 

                                                 
29 Praktisk Elkvalitet Norbo KraftTeknik AB, Reidar Gustavsson, andra upplagan, 2010. Sida 234. 
30SS-EN 50160 Spänningens egenskaper i elnätet för allmän distribution. Svensk Elstandard(SEK) Utgåva 4. SIS Förlag AB 
31 SS-EN 50160 Spänningens egenskaper i elnätet för allmän distribution. Svensk Elstandard(SEK) Utgåva 4. SIS Förlag AB 
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Tabell 2: Gränsvärden för THD för övertoner enligt standard SS-EN 5016032 

 

Övertonerna i spänningen mäts i medelvärde av effektivvärdet och i tiominutersintervaller. Dessa 

mätningar skall göras under en vecka. Under normala driftförhållanden skall, enligt standard, 95 % 

av veckans tiominutersintervall vara mindre än eller lika med de värden som anges i tabellen ovan. 

Förutom att alla enskilda övertoner inte får överskrida de gränsvärden som återfinns i Tabell 2 så får 

heller inte den totala övertonshalten, upp till och med den 40:e övertonen, överskrida 8 %.33 

3.2.2 IEC 61000-4-30 

IEC 61000-4-30 anger vilka krav som mätinstrumentet ska uppfylla för att mätning skall utföras 

rätt. Olika mätningsklasser såsom A, S och B anges, där A-klassen är definierad för exakta 

mätningar för ändamål som att lösa problematik och göra mätningar mot standard. Om en mätning 

görs med två olika mätinstrument på samma signal för klass A skall båda mätarna ge likvärdiga 

resultat. Mätningarna som gjorts i denna studie är utförda med mätinstrument av klass A. 

Dessa mätningar ska enligt standarden ske med ett mätintervall på 10 perioder, där värdet av 

mätningarna skall mätas som RMS-värdet för medelvärdet. Detta mätintervall på tio perioder måste 

                                                 
32SS-EN 50160 Spänningens egenskaper i elnätet för allmän distribution. Svensk Elstandard(SEK) Utgåva 4. SIS Förlag AB. 
33SS-EN 50160 Spänningens egenskaper i elnätet för allmän distribution. Svensk Elstandard(SEK) Utgåva 4. SIS Förlag AB. 
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ske sammanhängande, och mätdata får inte överlappa varandra. Medelvärdesbildningen kan ske på 

flera olika sätt, i tiominutersintervall, tvåtimmarssintervall eller i cykliska intervall.34  

3.3 Modell 
Modellering av nät används för många uppgifter. Modellering för förutsägande av övertonshalter 

efter ändring i system görs men är komplicerat och tidskrävande arbete. E. Thunberg använder sig i 

stället av en modell för att med mätningar i ett driftsläge bestämma övertoner i ett annat driftsläge.  

Han åstadkommer detta genom mätningar före och efter en ändring i matningen, som orsakar 

impedansändring, t ex inkoppling av kondensatorbatteri.35  

I modellen kan de samlade övertonerna, som genereras av lasterna, ersätts med en strömgenerator, 

en så kallad Nortonmodell. Den frekvensberoende nätimpedansen i mätpunkten räknas därefter ut 

genom att dela respektive övertonsspänning med övertonsström där båda storheterna är komplexa 

med amplitud och fasvinkel. En modell per frekvens sätts upp enligt Figur 14.   

 

 
Figur 14: Nortonmodell36 

 

                                                 
34IEC 61000-4-30, edition 2, 2008-10. Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-30: Testing and measurement 

techniques – Power quality measurement methods.  
35 Measurement Based Harmonic Models of Distribution System. Erik Thunberg. 1998. KTH. 
36 Measurement Based Harmonic Models of Distribution System. Erik Thunberg. 1998. KTH. 
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4. MÄTNINGAR 
För mätningarna i denna studie användes Dranetz Power Xplorer PX5, en avancerad mätare som 

klarar att mäta bland annat snabba transienter och övertoner samt fasta mätare. Vid analysen av 

insamlad data användes analysverktygen DranView och GridVis. Mätningarna skedde i 

laborationssal på Kungliga Tekniska Högskolan i Haninge samt på Sandvik Mining and 

Construction Tools AB i Sandviken. Praktiskt utfördes mätningarna på laborationsbänk, i ställverk 

och i utrustningars apparatskåp samt via fasta, fjärravlästa, mätare. I laborationssalen gjordes 

mätningar på en 1,5kW varvtalsstyrd motordrift, där frekvensomriktaren var enfasigt matad från 

nätet. Vid Sandvik utfördes ett flertal mätningar på en varvtalsstyrd 200kW motordrift 

(friktionssvets), en varvtalsstyrd 75kW motordrift (friktionssvets), en strömriktad DC-motordrift 

(valsverk), en utredning av flimrande lysrör samt mätning på induktionsvärmare.  

Intervjuer med Lennart Söder och Erik Thunberg utfördes med syfte att ta fram en beräknings-

modell för att beräkna nya tillskott på ström- och spänningsövertoner samt på impedanser.  

 

4.1 Mätutrustning 
Nedan redogörs för den mätutrustning som använts i denna studie. Dessa är Dranetz PX5, fasta 

Janitzamätare samt analysprogrammen GridVis och DranView. 

Power Xplorer 

Mätutrustningen som använts i denna studie tillhandahölls 

av Ramböll och var en Dranetz Power Xplorer, PX5, se 

Figur 15. PX5 är ett avancerat mät- och logginstrument för 

de elektriska storheter och parametrar som är intressanta 

utifrån standarderna IEC 61000-4-30 klass A och SS-EN 

50160. Färdiga inställningar finns programmerade efter 

standard, amerikansk, svensk och europeisk standard 

beroende på vart och vad man ska mäta (t ex IEEE 519, IEC 61000-4-7, SS-EN 50160). 
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Figur 15: Power Xplorer, PX5.37 

 

Instrumentet används huvudsakligen för loggning men kan även användas som multimeter, 

oscilloskop samt för presentation av mätstatistik. PX5an samplar 256 samplingar per period för 

kurvformer men mätarens analogingångar kan sampla så fort som en gång per mikrosekund. Under 

en mätning skapas rapporter med sparade värden både periodiskt och händelsestyrt. De periodiska 

lagras enligt valt tidsintervall, medan de händelsestyrda lagras då vald trigg-nivå över- eller 

underskrids. 

För mätning av linjeströmmar används strömtänger som klarar upp till 

500A, se Figur 16. Dessa är riktningskänsliga och det bör kontrolleras en 

extra gång att de är monterade med rätt strömriktning. Det kan vara 

problematiskt att montera strömtängerna, då större matningar ofta sker 

med flera kablar och strömtången måste runt alla. Rent praktiskt gjordes 

strömmätningarna oftast i kabelfack intill utgående grupp.  

Figur 16. Strömtång. 38 

För spänningsmätningar används avsäkrade krokodilklämmor/ 

banankontakter/plintpluggar beroende på mätpunkt, se Figur 17. 

Spänningsmätningar i industrimiljö kan vara så rakt på som att sätta en prob 

i en mätplint eller spänningstransformator eller så kan det krävas en del 

tanke- och detektivarbete för att komma åt önskade mätpunkter. 

Figur 17: Spänningstänger.39 

DranView 

DranView är en mjukvara för Windows, ett analysprogram för data som mäts med t ex. Power 

Xplorer-PX5. Programmet är gjort för branschfolk för både snabb överblick över mätningar och för 

djupgående analys, Figur 18 visar hur miljön i DranView kan se ut. Tidsmarkerade händelselistor 

med periodiska och triggade rapporter ger översikt på loggningen och underlättar kopplingen till 

andra mätningar eller driftloggar.  

                                                 
37 http://dranetz.com/portable/powerxplorer-px5 
38 http://dranetz.com/accessories/current-probes 
39 http://www.optimumstores.com/dranetz-vcp-4300-voltage-cable-pack-includes-8-colored-cables-and-jumpers.html 
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Programmet kan även visa vilka inställningar som mätningen hade och i vissa fall kan dessa t o m 

ändras i efterhand om felaktig inställning gjorts. Utöver insamlad data kan beräkningar göras för att 

generera nya variabler. Fourieranalys kan göras på lagrade kurvformer, och på så vis bestäms 

övertonernas amplitud och fas. Fourierserien ligger sen till grund för THD-beräkningar. 

 

Figur 18: Miljön i DranView40 

 

Fasta mätare 

På Sandvik Mining and Construction Tools AB använder man fasta Janitzamätare av modellen 

UMG508 monterade för övervakning av anläggningen. Mätarna sitter i ställverken till de drifter 

som övervakas. Mätarna är fjärrstyrda och kan programmeras, i det tillhörande PC-programmet 

                                                 
40 http://dranetz.com/software/dranview 
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GridVis, via nätverk till att logga både enklare och mer avancerade data såsom övertoner, THD. Se 

appendix 3 för vidare information om UMG-mätaren och dataprogrammet GridVis.  

 

4.2 Laborationsmätningar 
Laborationsmätningar gjordes i KTH-Haninges elkraftlabb, där tillgång till frekvensomriktare och 

motorer fanns. Frekvensomriktaren som användes var en Altvar18, som är enfasigt matade och 

levererar en trefasig matning till motorn. Drifterna som mätningen utfördes på var både en 

obelastad och en belastad motor, belastningen bestod av en generator som magnetiserades. 

Mätningen utfördes på den enfasiga matningen till frekvensomriktaren, där mätutrustningen anslöts 

med strömtänger på fas och neutralledare, samt att spänningsmätningen kopplades in parallellt över 

fasledaren och neutralledaren.  

Mätningen analyserades med DranView som i mätningarna ovan. I mätningen kunde det urskiljas 

att rena sinuskurvor fanns innan driften startade, medan kraftig distorsion i kurvorna uppstod då 

driften var aktiv och motorn belastades hårt. Alltså alstrar frekvensomriktaren stor distorsion när 

den matar motorn. De kraftiga strömövertonerna kunde i analysprogrammet visas uppgå till 75 % 

THDI och spänningen till 3 % THDU.  I kurvformen nedan visas strömdistorsionen och direkt kan 

det konstateras att ca 25 % av strömmen är av grundtonen 50 Hz medan resterande procent är 

övertonsströmmar. Anledningen till att inte övertonsspänningen blir större än 3 % är att driften är 

anslutet i ett starkt nät. Hade driften varit ansluten i ett svagt nät hade strömdistorsionen påverkat 

övertonsspänningen betydligt mer än vad som uppmättes i detta fall. Då driften var aktiv kunde 

ingen problematik i form av driftstopp, utlöst säkring eller uppvärmning noteras.  



Elkvalitéproblem vid varvtalsstyrd motordrift i industrimiljö 

29 

4.3 Friktionssvets 200kW 
Vid kontakt med Sandviks Mining och Niklas Nordin, Elsäkerhetsansvarig, beslutades att 

genomföra mätningar på en 200kW varvtalsstyrd friktionssvets, då denna drift antogs vara den 

främsta övertonskällan i systemet samt att planer fanns på att investera i en ny likadan drift varför 

nulägesanalys var intressant.  

Friktionssvetsen är ett led i tillverkningen av borrutrustning av större kaliber. Den utför en typ av 

svetsning där två metalldelar, ett borrhuvud och en förlängningsstång, smälts ihop med varandra 

med hjälp av friktion och tryck. Motorn mjukstartas med vektorstyrd frekvensomriktare och när 

önskat varvtal uppnåtts pressas borrhuvudet mot sin fästpunkt på förlängningsstången. Med hjälp av 

friktionen mellan de två delarna svetsas de ihop. Förloppet tar ca 30 sekunder. Under dessa 

tretiosekundsintervall uppgår strömförbrukningen maximalt till ca 500 A. Frekvensomriktaren 

matas av ett ställverk med en transformator med spänningsomsättningen 3,25/0,4 kV och effekten 

1.000 kVA. Även då motorn inte körs förbrukas ca 30 A i systemet och den strömmen anses 

förbrukas av kringutrustning till driften. Driftcyklerna i skenbar effekt visas i Figur 19 för ett 

produktionsförlopp om ca 30 minuter, där varje cykel representera en friktionssvetsning, 

intermittent drift.    

 

Hur gjordes mätningen 

Mätutrustningen anslöts på kablage till motordriften i kabelfack vid matande grupp, se ett ställverks 

konstruktionskoncept i Figur 20. Strömmätning monterades på samtliga utgående faser till den 

varvtalsstyrda driften. Spänningsmätning monterades på skenorna L1, L2, L3 samt på PEN-ledare, 

Protective Earth (PE) och Neutralledaren (N). Åtkomst till neutralledare för strömmätning var ej 

möjlig, då strömtången inte kunde ansluts runt ledaren. Detta var inte kritiskt för mätningen då 

vagabonderande strömmar i TN-C-system gör analys av neutralströmmar komplicerad. Inställningar 

för mätinstrumentet återfinns i Appendix 1.  
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Figur 19: Skenbar effekt, helt produktionsförlopp 

 

Figur 20: Inkommande matning, grupper, kabelfack (sett från vänster). 41 

                                                 
41http://www.elektroproduktion.com/elektroproduktion/Referenser/?refId=53&PHPSESSID=f06fbfe48b09a2a7633dbe9

dc6254c7e 
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Källor till övertoner  

I analysen av mätningen finns scenarion där det går att urskilja att den varvtalsstyrda driften är 

orsaken till övertonerna. Då driften inte är aktiv uppstår inga anmärkningsvärda distorsionsnivåer 

på spänningen, se Figur 21, till skillnad från då motorn är hårt belastad, se Figur 22.  

Frekvensomriktaren som var i drift vid mätningen var en SSD 690+ AC flux Vecto.42 

 

Figur 21: Övertonsspektra, DFT 

THD  

Med analysprogrammet och DTF-diagramen (Discret Fourier Transform) kan en THDI på upp till 

45 % identifieras då driften går tyngst lastad. Däremot uppgår endast spänningsövertonerna till max 

3 %, se Figur 22, vilket absolut ger skillnader i spänningen men ej märkbara för industriprocessen. 

Utifrån kurvformerna i Figur 22, då spänningen inte påverkas mycket av strömmens distorsion, kan 

det konstateras att utrustningen arbetar i ett starkt nät. Utifrån graferna och diagrammen går det att 

se hur spänningsövertonerna påverkas olika av olika strömövertoner. I Figur 22, övertonsspektrat, 

påverkar den 5:e strömövertonen inte den 5:e spänningsövertonen lika mycket som den 7:e 

strömövertonen påverkar den 7:e spänningsövertonen, trots att den 5:e strömövertonen är markant 

                                                 
42 http://www.inverterdrive.com/file/Parker-SSD-Drives-690PG-PH-PJ-Installation-Manual 
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större än den 7:e i detta fall. Detta beror på att nätets impedans svarar olika för olika övertoner. För 

att beräkna impedanserna användes en Nortonmodell och data från DranView, då driften var hårt 

belastad. Ur övertonsspekrat hämtades värden på ström och spänning för de signifikanta 

övertonerna (över 1 % THD i spänningen) 3, 5, 7, 11, 13, 17 och 19:e. Med strömmarna och 

spänningarna för respektive överton beräknades impedanserna komplext (amplitud och fasvinkel) i 

DranView, motsvarande Ekvation 4 i kapitel 5.    
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Figur 22: Kurvformer för spänning (övre) och ström (nedre). Övertonsspektra, DFT. Samtliga vid maxlast. 

 

Problem med övertonerna  

I detta system skapar inte övertonerna något problem, i och med det starka nätet som förhindrar hög 

THD i spänningen. Transformatorn är lågt belastad och kommer därmed inte heller bli överhettad 

då det finns god marginal för att transformatorn ska kunna hantera strömövertonerna. 

Strömmätning i neutralledare utfördes ej då ingen anslutningspunkt för strömtången var möjlig.  

Tredje övertonen och dess uddamultiplar (3,9,15…) är enligt teorin rena nollföljder med 
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sammanlagring i nolledaren. I Figur 23 kan dock läsas att det inte stämmer i detta fall, då faserna 

inte är 120 grader fasförskjutna mot varandra. I det vänstra fasdiagramet kan det urskiljas att fas A 

och B är ca 120 grader förskjutna. Följden leder till att strömmarna i fas A och B kommer adderas i 

neutralledaren men där fas C kan antas ge ett adderat eller subtraherat tillskott på strömmen i 

nolledaren. 

 

Figur 23: Fasdiagram för nollföljdsövertoner 

 

Standard  

Enligt standarden SS-EN-50160 får de totala spänningsövertonerna upp till och med den 40:e 

övertonen inte överskrida 8 % vid anslutningspunkten till nätägaren. Vilket i detta fall inte är något 

bekymmer, då endast 3 % uppkommer under väldigt korta cykler vid driften. Dessa övertoner 

kommer inte att påverka nätägarens elkvalité, då övertonerna har flera transformatorer och större 

nät att passera innan nätägarens anslutningspunkt.  
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4.4 Ytterligare mätningar på Sandvik 
Ytterligare mätningar utfördes inom ramen för denna studie samt av Ramböll via Jonas Jonsson. 

Nedan redogörs för de mätningar som är av intresse för denna studie. 

 

Valsverk 

I ett av valsverken på Sandvik, där Ramböll utförde mätningar, förekom höga halter av ström-och 

spänningsövertoner. Övertonerna var så pass stora att produktionen ständigt fick avbrott. 

Övertonerna genererades dels från ett valsverk med DC-motor (kallad Valsen) men även från en 

DC-motor i samma lokal som klippte stål (kallad Saxen). Båda drifterna regleras med strömriktare 

motsvarande likriktningssteg och mellanled i en frekvensomriktare, se kapitel 3.1.1 och Figur 5. 

Problematiken låg i att den 24Volts-matade styrutrustningen till Valsen tappade spänning och på så 

sätt stoppade driften.  

Systemet har en automatisk återstart efter spänningsavbrott och om endast Valsen var i produktion 

fungerade systemåterställningen. Om däremot både Valsen och Saxen gick klarade inte systemet av 

att återställa sig. Resultatet var att valsen var ur produktion och saxen i produktion.  

Trots att kondensatorer installerades för att upprätthålla spänningen till styrutrustningen räckte det 

inte eftersom spänningsavbrottet var för långt. Den tänkta hjälpen, bestående av kondensatorer, som 

laddas upp, skulle hjälpa till att mata styrutrustningen, då spänning understeg 22 V. Eftersom 

spänningsavbrottet var för långt klarade inte kondensatorn att mata styrsystemet.  

Detta problem löstes provisoriskt genom att styrutrustningen till Valsen fick en ersatt 

spänningsmatning från en annan del av nätet. Valsen är i drift efter matningsbytet, men en långsiktig 

analys måste göras för att detta inte ska kunna ske igen. Att lösa problematiken tillfälligt behövdes i 

detta fall, men en långsiktig analys måste ändå görs på de uppträdande fenomenen för att 

produktionsstopp inte ska förekomma av samma orsak ingen.  
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6. RESULTAT 
I teoristudien identifierades följande problem som varvtalsstyrda motordrifter kan ge upphov till: 

� Transformatorer går överlastade och tappar spänning 

� Lindningar i motorer och transformatorer värms mer än tänkt med förkortad livslängs 
som följd 

� Nolledare utsätts för högre ström än tänkt med ökat slitage av uppvärmning som följd, i 
värsta fall orsakas kabelbrand 

� Kringelektronik runt motordrifter störs ut av elkvalitén och driften påverkas 

� Många av dessa elkvalitéproblem kan vara kritiska och leda till att produktionen stannar 

 

I mätningar utförda på Sandvik har följande elkvalitéproblem utretts: 

� Produktionsstopp orsakat av strömriktade drifter som stört kringelektronik 

 

I mätning på en större, vektorstyrd, motordrift på Sandvik där sannolikheten för problem antogs 

vara hög uppstod inga direkta driftsproblem eftersom: 

� transformatorn gick inte överlastad, 

� nätimpedansen var låg, dvs. starkt nät, så påverkades inte spänningen i skadlig 

utsträckning trots hög halt strömövertoner, 

� driften var mycket intermittent vilket begränsar ökat slitage orsakat av övertoner.  

 

Mätningar och teori pekar båda på problem uppkomna av övertoner, att olinjärt strömuttag och 

frekvensberoende nätimpedanser resulterar i distorderad spänning samt att vissa nät är starka nog att 

inte påvisa några problem, även om strömuttaget är högst olinjärt.  

Olinjärt strömuttag i industrisammanhang orsakas oftast av kraftelektronik, såsom 

frekvensomriktare, strömriktare etc. och strömmarna kan därav vara allt från sinusliknande, tydligt 

visa någon delton eller närma sig fyrkantsvåg. Olika former på strömmen resulterar i olika 

övertonsserier. 
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I fallet med valsverket med driftstopp ledde olinjärt strömuttag i två motordrifter (valsverkets egna 

och en närliggande) och nätimpedansen till kraftig spänningsdistorsion och låg effektfaktor. I 

mätningen syns tydliga spänningsfall i spänningstopparna. Detta orsakas av att effektfaktorn är så 

låg att för hög ström tas ut och att transformatorn inte klarar av att hålla spänningen. Detta orsakar i 

sin tur störning på PLCn som kontrollerade valsverket med produktionsstopp som resultat. 

Toleransnivån på PLCn överskrids och de hjälpkondensatorer som sattes in för att överbrygga 

problemen var inte tillräckliga. Se appendix 6 för vidare slutsatser. 

200kW-driften valdes att studera eftersom den antogs vara den största störningskällan i 

anläggningen, då den var största enskilda drift och kraftigt frekvensstyrd med snabba accelerationer 

och ännu snabbare inbromsningar.  Dock uppträde inga direkta driftproblem. En av anledningarna 

till detta var att transformatorn ligger låg under 25 % av märkeffekt, 200kW aktiv effekt på en 

1000kVA trafo och ca 225kVA om övertonerna tas med i beräkningen. Att mätningarna redovisade 

hög THD på strömmen men inga alarmerande THD-nivåer på spänningen kommer av att 

nätimpedansen är låg, se Tabell 3.  

Ytterligare problem som har identifierats i teoristudien, men som inte visar sig lika direkt på plats 

vid mätningar, är ökat slitage på utrustning utifrån övertoner. Krypströmmar, lagerströmmar, 

nollföljder, mm. Effekt som förbrukas på fel ställe är inte bara negativ för att den inte kommer till 

nytta utan även för att den ställer till med skada genom uppvärmning i t ex transformatorlindningar 

och -kärna, kablar och motorlindningar.  

Vid höga halter övertoner kan en transformator inte avge lika mycket aktiv effekt. Övertoner och 

interna förluster används i beräkning av en så kallad nedstämplingsfaktor, se kapitel 5, som är en 

angivelse för hur mycket transformatorn kan belastas med innan den bottnar. 
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Vid anslutning av ny, likadan, varvtalsstyrd motor i befintligt system bör följande beaktas 

(motsvarande 200kW och tillägg av likadan drift): 

� vilken THD för ström och spänning approximeras det nya driftläget få enligt 

beräkningsmodell och antaganden 

� klarar transformatorn den nya belastningsgraden, inkluderat övertoner 

� är nolledaren dimensionerad för det nya driftfallets nollföljder 

� är kringelektronikens toleransnivåer överskridna i det nya driftfallet 

� kommer ökat slitage uppstå på utrustningen i nätet till följd av att lastströmmen inkluderat 

övertoner överskrider nominalström eller andra missförhållanden 

Genom att använda en Norton-modell, utföra mätningar och göra vissa antaganden kan man få en 

approximation om framtida övertonshalter för fallet att tillägget är en likadan drift som den som är 

mätt. Den informationen ligger sedan till grund för antagandena om hur transformatorn klarar den 

nya situationen, om nolledaren är tillräckligt dimensionerad, om kringelektroniken är tolerant nog 

och vilka kostnader som kommer av ökat slitage på systemkomponenterna. 

I modellen, som redovisas i kapitel 3.3, modelleras den varvtalsstyrda lasten som en 

övertonsgenerator, som matar nätimpedansen. Mätningar av nuvarande THD, som de som beskrivs i 

kapitel 4, kan tillsammans med antaganden om impedansens frekvensberoende, som beskrivs i 

kapitel 5, ge en approximation om det nya driftlägets THD i spänningen.  

Huruvida kringelektroniken tolererar störningsnivåerna är en svår fråga. Det är inte alltid som 

uppgifter går att få tag i på förhand utifrån produktspecifikationer. Att ha en approximation att utgå 

ifrån hjälper däremot när befintlig elektronik utvärderas och ny dimensioneras. 

Beräkningarna, som redovisas i kapitel 5, utgår från approximationer. För livslängds- och 

slitageberäkningar är det den ökade strömmängden inklusive övertoner som är av intresse. För 

nedstämpling av trafo behövs virvelströmsförlusterna vid märkeffekt och K-faktorn. Beräkningar på 

nollföljder som adderas i nolledare ger information om dimensionering är korrekt. Om 

transformatorn är Dyn-kopplad så måste nollföljdernas inverkan på primärlindningen beaktas. 
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Vid byte av direktmatad motor till varvtalsstyrd förändras systemet.  Metoden som används vid 

tillskott av ny, likadan, drift kan endast appliceras vid kännedom om nätimpedans och tillskott av 

THD i strömmen som kommer av den nya, bytta, driften: 

� För att bestämma tillskott av THD i strömmen måste komponenterna simuleras från 

grunden, något som ligger utanför denna studie. 

� För att bestämma nuvarande nätimpedans finns olika tillvägagångssätt: 

� Om befintligt systemet innehåller hög halt THD kan nätimpedansen beräknas för varje 
frekvens, 

� nätimpedansen kan även beräknas med impedansförändring orsakad av ändring i 
matning enligt E. Thunberg, se kapitel 3.3. 

� om kortslutningsimpedansens resistans och reaktans är känd kan nätimpedansen grovt 
förutses med antaganden om konstant resistans och, med frekvensen, linjärt ökande 
reaktans. 

 

Även om ovanstående punkter inte går att erhålla för att bestämma nätimpedansen och THD i ström 

så kan fortfarande vissa förutsäganden göras: 

� THD i strömmen kommer öka markant, 

� THD i spänningen kommer öka, hur mycket svårt att förutsäga, 

� Plus- minus- och nollföljder kommer öka, 

 

När direktmatad drift blir varvtalsstyrd begränsas startströmmarna, men THD i strömmen ökar 

markant. Direktmatade motordrifter som orsakar ett högst marginellt tillskott på THD i strömmen, 

men frekvensomriktare orsakar kraftigt olinjärt strömuttag med övertoner som följd. Ökade 

övertonsströmmar kan slitaget öka på olika delar i systemet, uppvärmningar av 

transformatorlindningar kan uppstå och tranformatorn kan vara tvungen att nedstämplas.  

 

Övertonsspänningen påverkar systemets alla laster. Viktigt att känna till i förväg är 

kringelektronikens toleransnivåer för att vid design av den varvtalsstyrda driften se vilka tillskott av 

THD i spänningen som kan tolereras. 
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I system med direktmatade motorer kan plus- och minusföljder orsaka pulserade rotation och/eller 

fel rotationshastighet. Särskilt allvarligt blir detta vid användning av synkronmotorer som kan 

tvingas ur från sitt synkrona varvtal. Ytterligare problem med nollföljder är nolledarens 

dimensionering då nollföljderna kommer sammanlagras i nolledaren. 

 

Därför bör följande utredas: 

� Vilken marginal för övertoner finns i transformatorn? 

� Vilken marginal finns på primärsidan av Dyn-transformatorn för 3e multiplar? 

� Vilken marginal för nollföljdsströmmar finns i nolledaren? 

 

Utifrån dessa marginaler kan övervägande göras om byte av direktmatad motor till varvtalsstyrd är 

rimligt med nuvarande dimensionering eller om förändringar måste göras. 
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7. DISKUSSION 
Studien har utifrån teori identifierat problem, som uppstår vid varvtalsstyrda motordrifter. Direkta 

problem som driftstopp har bekräftats vid mätningar. Minskad livslängd och ökat slitage på 

systemdelar kan antas utifrån uppmätt THD i strömmen. En förenklad beräkningsmodell har 

använts och antaganden förklarats.  

 

Mätningar på problematiska och problemfria drifter 

Mätningar har utförts på relevanta drifter på Sandvik Mining och ytterligare mätningar på Sandvik 

har kompletterat bilden, så att både problematiska och oproblematiska drifter undersökts. 

Mätningarna är av bra kvalité och kan användas för att dra slutsatser. Studien går att upprepa med 

likvärdig mätutrustning och analysprogram men varje driftsfall är unikt, så resultaten kommer 

aldrig att vara exakta.  

 

Analysen av mätningarna försvårades av oklara definitioner på vissa variabler i DranView. Tid gick 

åt att förstå sig på oklarheter i medelvärdesbildningar, min- och maxvärden samt vad THD sattes i 

relation till. För att ha kunnat göra inkoppling säkrare och mindre problematiska kunde en 

beskrivning av hur möjligheterna till mätning i ställverket ha efterfrågats så att inkoppling kunnat 

göras säkert och utan onödig tidsåtgång. Ytterligare information om systemens komponenter och 

driftsloggar och mer djupgående diskussioner med personal på plats hade kunnat förbättra och 

komplettera mätningarna.  

 

Teorins överensstämmande med mätningar 

Teori stämmer väl med mätningar i de flesta fall. Frekvensstyrda drifter med olinjärt strömuttag ger 

det största tillskottet av övertoner i strömmen. Nätets beskaffenhet, nätimpedansen, tillsammans 

med den av lasten skapade THD i strömmen är de viktigaste faktorerna, för vilken THD i 

spänningen som erhålls. Sambandet i teorin verifierades i mätningar och beräkningar. 

 

Ett fall där teori och mätningar ibland går isär är att nollföljder i våra mätningar sällan är rena. 

Mätningarna visar att vid hög THD, så avviker ofta faserna så pass att stor del av nollföljden uteblir, 
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plus- och minusföljderna var generellt mer symmetriska. Tyvärr kunde inte mätning göras på 

nolledare i det fall där nollföljderna avvek som mest, då nolledarnas montering inte möjliggjorde 

mätning med strömtång. Vidare uppstod alla problem i drifter, som hade blivit godkända enligt 

standard. Det kan därför sägas att standarderna, precis som de anger, mest är till för att specificera 

relationerna och förpliktelserna mellan elnätsoperatör och elnätsanvändare, och inte säger mycket 

om när problem uppstår internt för elnätsanvändaren.  

 

Beräkningarnas svagheter 

För att beräkna framtida övertonshalter gjordes många antaganden och förenklingar. Vissa 

antaganden anses var tämligen säkra eller ha låg påverkan, såsom att förenkla beräkningarna till 

endast signifikanta övertoner, beräknades och antagandet av konstant resistans i nätimpedansen för 

signifikanta övertoner, då skin-effekten får anses ge liten inverkan under 1kHz. Andra var mer 

problematiska. Att en ny likadan drift ska ge samma övertonstillskott i strömmen är ett grovt 

förenklat antagande. Ytterligare en svaghet är att worst case scenario skulle ha likadant tillskott av 

strömövertoner. Det är möjligt att det finns ett annat driftsfall, som skulle kunna ge högre inverkan 

på spänningen, men som i denna studie förbisetts.  

 

Generalisering är möjlig i vissa fall. Tillägg av ny drift i befintliga system, som redan innehåller en 

hög halt övertoner, möjliggör nätimpedansberäkningar. Om driften är liknande den befintliga och 

installeras med liknande anslutning, så kan även framtida THD i ström och spänning approximeras. 

Om driften är annorlunda så måste däremot de nya tillskotten av THD i strömmen uppskattas eller 

simuleras för att komma vidare. I fallet med befintligt system utan övertoner eller nybyggnation 

begränsas möjligheterna till att beräkna nätimpedansen. Om R och X är kända i kortslutnings-

impedansen kan antaganden göras om konstant R och linjärt ökande X, men det innebär en grov 

generalisering. För att verifiera beräkningarnas vore det önskvärt att ha mätt igen efter ändringarna 

utförts i systemen, något som dock inte varit möjligt pga. tidsbegränsning.  

 

 

Nyttan av vårt arbete 

Elkvalité är ett viktigt och intressant område. Problem ökar även om domedagen inte nalkas som 

vissa oroades för när problemen började uppmärksammas i forskning. Simulering av nya system är 



Elkvalitéproblem vid varvtalsstyrd motordrift i industrimiljö 

47 

för krångligt och tidskrävande. Det finns mycket att vinna i ökad kunskap, att teorier appliceras och 

görs mer lättillgängliga, så att beslut kan tas på mer hållbara grunder: 

 

� Ekonomiskt: Information för att fatta rätt beslut vid investering, dimensionera rätt. 

� Miljömässigt: Identifiera slitage, öka livslängd, korrekt dimensionering, minskad 

energianvändning. 

� Samhällsmässigt: Ingen tjänar på att industri står stilla. Ska Sverige fortsätta vara 

konkurrenskraftiga och ha kvar produktion måste industrin fungera optimalt.  

 

Denna studie beskriver problemen, dess orsaker och försöker erbjuda en förenklad modell för att 

approximera kommande THD i ström och spänning. Vår förhoppning är att denna studie kan leda 

till bättre projektering av framtida ut- eller ombyggnader av varvtalsstyrda motordrifter. 
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8. SLUTSATSER 
Vilken THD för ström och spänning, som ett nytt driftläge kommer att ha kan för vissa fall 

approximeras. Detta genom mätningar av övertonsströmmarnas påverkan på övertonsspänningarna 

och en modell, där den tillkommande lasten ses som en ny strömövertonskälla. Fallet som passar 

allra bäst är när en ny likadan drift skall installeras. Mätningar, modellering och beräkningar är då 

relativt enkla och antagandena säkra.  

Försvårande faktorer för att beräkna THD i ett nytt driftläge är låg nuvarande THD, då 

bestämmandet av nätimpedansen för olika frekvenser blir mindre exakt, samt om den nya driftens 

tillskott av strömövertoner inte kan förutses. Om strömövertonerna inte kan förutses måste systemet 

simuleras från grunden. 

Om THD kan approximeras så bör vissa saker beaktas: Klarar transformatorn av den totala 

belastningen inklusive övertoner? Är nolledaren tillräckligt dimensionerad för att klara av 

nollföljdsströmmarna? Överskrids kringelektronikens toleransnivåer av den totala THD i 

spänningen? Kommer nominalström att överskridas med ökat slitage som följd?  

 

Studien visar när en förenklad modell kan användas, när simulering från grunden behövs samt vad 

som bör betänkas vid ändringar i system. Implikationer av studien är bättre information vid 

beslutsfattande om ändringar i system vilket leder till mer hållbara beslut. 
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9. REKOMMENDATIONER & FORTSATT ARBETE 
 

Rekommendationer: 

För anslutning av ny 200kW friktionssvets har modellering gjorts för worst case scenario och 

bedöms inte ge problem eftersom: 

� THD i spänningen uppskattas till max 6 % (se tabell 3 för fler värden) 

� Transformatorn bedöms klara en fördubbling av nuvarande maxlast på 225kVA (Figur 19) 

� Nolledare i samma dimension som fasledare räcker mer än väl för nollföljderna (Figur 22) 

� Ingen ökad slitagegrad antas då nominalvärden på strömmen hålls (Figur 21) 

Kringelektronikens toleransnivåer har ej undersökts. Det vore önskvärt att upprepa mätningarna 

igen efter anslutningen av den nya svetsen för att verifiera och förbättra modellen. 

Rekommendationer till övriga mätningar på Sandvik återfinns i separata rapporter i appendix 6 & 7. 

 

Förslag till fortsatta arbeten: 

I denna studie har fokuset legat på att använda en förenklad men approximerande modell. En nyttig 

ny studie kunde i stället fokusera på hur simuleringar av komponenter från grunden kan göras 

smidigare och vilka förenklingar och antaganden, som kan göras där för att enklare kunna simulera 

övertonshalter för nya system. 
 

För att gå vidare i arbetet med modellen i denna studie rekommenderas att förbättra 

generaliserbarheten genom att: 

� utreda de antaganden som gjorts än mer grundligt och förändra/förbättra 

� göra eftermätningar där ändringar har skett är ett sätt att testa modellen 

� utreda hur nätimpedansen kan kartläggas utan höga halter av THD redan innan, t ex genom 

ändringar i matningen enligt kapitel 3.3 
 

Ytterligare fortsättning på arbetet vore att genomföra en metastudie (jämförelse av flera olika 

studier i ett ämne), över förhållanden då problem uppstår för att få ut tumregler på problematiska 

nivåer. Då standarder på området mest riktar sig mot förhållandet elnätägare/elnätsanvändare och 

inte på vilka nivåer där problem uppstår. 
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3. Fasta mätutrustning  

4. Exempel: Åldring av transformator 
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7. Utredning, Sandvik, Induktionsvärmare, Jonas Jonson Ramböll 

 

8. Ordlista
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Appendix 1 Mätinställningar 200kW 

Inställning Dranetz Power Xplorer 
 
Firmware Power Xplorer (c) 2009 Dranetz-BMI 
  Jan 10 2011 @ 09:46:34 
 Ver.: V 4.2, Build: 9, DB ver.: 0 
Serienummer PX50GA017 
 
Plats/Filnamn sandvik4126-1 
Mätt från 2013-04-09 11:49:17 
Mätt till 2013-04-09 13:36:26 
Filavslutning OK 
Synkronisering Standard A 
Konfiguration 3-FAS Y 
Typ av mätning STANDARD ELKVALITET 
Nominell spänning 220.0 V 
Nominell ström 400.0 A 
Nominel frekvens 50.0 Hz 
 
Använd inv. sekvens Nej 
Använd strömmar Ja 
Karakteriseringsläge IEC 61000-4-30 
 
Strömtänger 
Kanal A TR2500, TR2500A 10A-500A RMS (Skala=333.33) 
Kanal B TR2500, TR2500A 10A-500A RMS (Skala=333.33) 
Kanal C TR2500, TR2500A 10A-500A RMS (Skala=333.33) 
Kanal D TR2500, TR2500A 10A-500A RMS (Skala=333.33) 
 
Skalfaktorer - spänning 
Kanal A 1.000 
Kanal B 1.000 
Kanal C 1.000 
Kanal D 1.000 
 
Skalfaktorer - ström 
Kanal A 1.000 
Kanal B 1.000 
Kanal C 1.000 
Kanal D 1.000 
 
Trigger Response Setups 
Sammanst. förtriggningscykler 6 cykler 
Sammanst.eftertriggningcykler - in till ut 6 cykler 
Sammanst. eftertriggningscykler - ut till in 6 cykler 
Förtriggningscykler - kurvformer 2 cykler 
Eftertriggningscykler - kurvformer 2 cykler 
 
Triggning - Sparade kurvformer 
kanal Va Vb Vc Vd Ia Ib Ic Id AB BC CA 
Volt A Va Vb Vc - Ia Ib Ic - - - -  
Volt B Va Vb Vc - Ia Ib Ic - - - -  
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Volt C Va Vb Vc - Ia Ib Ic - - - -  
Volt D - - - - - - - - - - -  
Amp A Va Vb Vc - Ia Ib Ic - - - -  
Amp B Va Vb Vc - Ia Ib Ic - - - -  
Amp C Va Vb Vc - Ia Ib Ic - - - -  
Amp D - - - - - - - - - - -  
Volt A-B - - - - - - - - - - -  
Volt B-C - - - - - - - - - - -  
Volt C-A - - - - - - - - - - -  
 
Spara kurvformer var : 10 sekunder 
Efter inspelning: ÅTERSTÄLL 
 
Gränser 
Spänningar A B C D A-B B-C C-A 
RMS hög:  242.0 242.0 242.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
RMS Låg:   198.0 198.0 198.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
RMS Mycket låg:   22.0 22.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Krest:   467.5 467.5 467.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Kurvf.:   44.0 44.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
DC:   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
DEG:   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KURVFÖNSTER mag.:   44.0 44.0 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KURVFÖNSTER var.:   15.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
HF:  366.7 366.7 366.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
Strömmar A B C D 
RMS hög:  0.0 0.0 0.0 0.0 
RMS Låg:   0.0 0.0 0.0 0.0 
RMS Mycket låg:   0.0 0.0 0.0 0.0 
Krest:   0.0 0.0 0.0 0.0 
Kurvf.:   0.0 0.0 0.0 0.0 
DC:   0.0 0.0 0.0 0.0 
DEG:   0.0 0.0 0.0 0.0 
KURVFÖNSTER mag.:  0.0 0.0 0.0 0.0 
KURVFÖNSTER var.:   0.0 0.0 0.0 0.0 
HF:   0.0 0.0 0.0 0.0 
 
Periodisk journalintervall 
Spänning 10 sekunder 
Ström 10 sekunder 
Effekt 10 sekunder 
Övertoner 30 sekunder 
Förbrukning 5.0 minuter, Subintervall/Intervall:  3 
Energi 10.0 minuter 
Ögonblickligt flimmer 10.0 minuter 
Kortvarigt flimmer 10.0 minuter 
Långvarigt flimmer 120.0 minuter 
EN50160 kompatibilitet 10.0 minuter 
 
Journalgränser 
Spänning Mkt. hög Hög Låg Mkt. låg Känsl. Hyst. Nom. 
RMS_PhAN 264.0 242.0 198.0 176.0 - - -  
RMS_PhBN 264.0 242.0 198.0 176.0 - - -  
RMS_PhCN 264.0 242.0 198.0 176.0 - - -  
CycRMS_PhAN 264.0 242.0 198.0 176.0 - - -  
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CycRMS_PhBN 264.0 242.0 198.0 176.0 - - -  
CycRMS_PhCN 264.0 242.0 198.0 176.0 - - -  
FreqHz - 50.5 49.5 - - - -  
 
Ström Mkt. hög Hög Låg Mkt. låg Känsl. Hyst. Nom. 
RMS_PhA 640.0 520.0 - - - - -  
RMS_PhB 640.0 520.0 - - - - -  
RMS_PhC 640.0 520.0 - - - - -  
CycRMS_PhA 640.0 520.0 - - - - -  
CycRMS_PhB 640.0 520.0 - - - - -  
CycRMS_PhC 640.0 520.0 - - - - -  
 
Övertoner Mkt. hög Hög Låg Mkt. låg Känsl. Hyst. Nom. 
VoltageFundNormTHD_PhA 8.0 5.0 - - - - -  
VoltageFundNormTHD_PhB 8.0 5.0 - - - - -  
VoltageFundNormTHD_PhC 8.0 5.0 - - - - -  
 
Kortvarigt flimmer Mkt. hög Hög Låg Mkt. låg Känsl. Hyst. Nom. 
Pst_PhA - 1.0 - - - - -  
Pst_PhB - 1.0 - - - - -  
Pst_PhC - 1.0 - - - - -  
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Appendix 2 Genomförande  
 

Vid mätning av övertoner, spänning och ström måste instrumentet anslutas på rätt sätt till vald 

mätpunkt, även inställningar måste justeras/väljas för god mätning. Detta är ett måste för att 

mätningen ska ge kvalificerad data som vid ett senare skede ska kunna analyseras och bedömas. 

Power Xplorer har färgkodade ingångar för faserna(L1, L2, L3) och ingångar för strömtänger och 

neutralledare. 

L1, L2 och L3 har färgkoden (röd, gul, blå), strömtängernas och referens ingångarna är svart 

respektive vita, se bild nedan. Färgkodningen måste inte följas men det rekommenderas för att lätt 

kunna felsöka vid behov samt ha en bra översikt över uppkopplingen. 

   

 
Färgkoden på PowerXplorer 

 

Laborationsmätningar 

Första mätningen utfördes i Elkraftlabbet i Haninge då en mätning med och utan frekvensomriktare 

användes. En mätning skedde på trefasmatning från nätet direktkopplat till motor där en 

trefasuppkoppling av utrustningen utfördes. Strömtänger och spänningstänger anslöts mellan 

trefaskällan och motor. Ström och spänningen mättes per fas med neutralledare som referens, samt 

uppkoppling för mätning på neutralledare och då med PE(protectiv earth) som referens. Efter 

uppkoppling konfigurerades mätaren enligt standard inställningar och mätningen påbörjades. Syftet 

med mätningen var att få förståelse för hur mätutrustningen fungerade. 
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Andra mätningen i laborationssalen var en enfas mätning på varvtalsstyrd motor. Där 

frekvensomriktaren är enfasmatad från nätet och styr en trefas motor, alltså en enfas till trefas 

omriktare. Uppkopplingen och inställningar av mätutrustningen gjordes för just detta, enfas.  

Spänningen och ström mättes på inkommande matning till frekvensomriktaren. Mättänger anslöts 

på fasledare L1, neutralledare och PE-ledare. Alla mätpunkter är innan frekvensomriktaren för att 

analysen av övertonerna tillbaka mot matande nätet var intressanta. 

Under båda dessa mätningar varierades motorbelastningen med hjälp av en generator som 

magnetiserades. Vid frekvensdriften varierades även frekvens för att simulera olika scenarion.  

  

Mätning Sandvik den 9/4 -13 

Efter kontakt med Niklas Nordin, elsäkerhetsansvarig på Sandvik Mining Tools bestämdes datum, 

9/4-13, för att utföra en elkvalitémätning på en 200kW varvtalsstyrd motordrift. 

 

Dagen den 9/4 började med rundvandring på Sandvik Mining Tools för att information om 

verksamheten och driften av den 200kW varvtalsstyrd motorn.  

Efter rundvandringen påbörjades mätning av 200kW varvtalsstyrd motor(friktionssvets).  

 

Uppkoppling: 

Matningen till frekvensomriktaren och motorn matas från ett närliggande ställverk som i sin tur är 

matad från en 1000kVA transformator 3.25/0.40kV. Transformatorn matar skenor L1, L2, L3 med 

spänning, var vid den varvtalstyrda driften är ansluten till skenorna via brytare.  

 

Systemet som mättes på var ett TN-C system där Jord och neutralledare är kombinerade till en så 

kallad PEN-ledare(ProtectingEarth and Neutral). Mätinstrumentet anslöts med spänningstänger och 

strömtänger i kabelfacket där den utgående matningen till frekvensomriktaren gick. Ström- och 

spänningstängerna anslöts var och en på respektive fasledare för ström och spänningsmätning med 

PEN-ledaren som referenspunkt för samtliga fasledare. Innan mätningen påbörjades konfigurerades 

inställningarna på Dranetz, PX5 , enligt Appendix 1. 
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Kontroll: 

Mätaren startades – kontroll att minneskortet har plats för att lagra data.  

Snabb mätning av spänning och ström med multimeter-funktion utfördes, för att undersöka att 

uppkopplingen och inställningarna var rätt konfigurerade. Var efter kontrollen startades mätningen. 

 

Vid avslutad mätning laddas mätdata från minneskortet till PC:n för att göra en kontroll av 

mätningen. Anledning är att undersöka mätdatat för att se att mätningen är korrekt utförd samt för 

att se om ny mätning behöver utföras.   

 

Info om frekvensomriktaren till 200kW-driften,  
Omriktaren är en SSD 690+ AC Flux Vecto. Manual finns på: 
http://www.inverterdrive.com/file/Parker-SSD-Drives-690PG-PH-PJ-Installation-Manual  
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Appendix 3 Fast mätutrustning  

GridVis 

Sandvik använder sig idag av GridVis som är en mjukvara för Windows som används för att samla 

in, presentera och analysera mätvärden från fasta mätare i ett elnät. Programmet är utformat för att 

lätt få en översikt på mätningar och via nätverk kunna skräddarsy vad som ska loggas på mätare ute 

på nätet. Mätningarna lagras i en databas för övervakning, analys och felavhjälpning.  

GridVis är en mjukvara som följer med UMG´s mätinstrument från Janitza, mjukvaran används för 

att kunna visualisera, presentera och analysera de mätvärden som görs i elnätet där mätarna har 

placerats. Programmet är utformat för att få en lätt översikt av nätet och för att med enkelhet kunna 

starta specifika mätningar var som helst sitt elnät. Förutsatt att en uppkoppling mot nätverket har 

gjorts på samtliga mätare. Mätarkonfiguration göras och mätdata kan hämtas direkt från 

arbetsplatsen över nätverket, vilket underlättar och effektiviserar arbetet.46 Figur 23 är en mätning 

som visar på effekter som förbrukas under ett visst tidsinterval. Effekterna är i detta fall 

effektförbrukningen av en kontorsbyggnad under nästan en tre månaders period. Data som denna 

kan lagras direkt på PC:n eller i en databas och behöver alltså inte sparas och hämtas lokalt i 

mätaren.  

                                                 
46 www.janitza.com/products/software/software-gridvis/ 
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Effektmätning av kontorsbyggnad 47    

 

Sandvik använder sig idag av Janitza och GridVis för att analysera och titta på hur exempel 

strömmar och spänningar ser ut till deras utrustning. Mätarna sitter i ställverken och mäter olika 

parametrar till utrustningen i nätet, de flesta drifterna i Sandviks elnät har installerade mätare av 

Janitza typ.  Figur 24 är ett exempel på hur topologin kan se ut i GridVis. I vänstra spalten under 

”Projects” kan ett val göras av vilken mätare som skall konfigureras. I den stora vyn i Figur 24 görs 

själva konfigurationen. Vid den nedre vänstra spalten finns en historiköversikt där tidigare 

mätningar har sparats.    

                                                 
47 www.janitza.com/products/software/software-gridvis/ 



Elkvalitéproblem vid varvtalsstyrd motordrift i industrimiljö 

64 

 
Exempel på hur arbetsvyn kan se ut.48 

 

UMG 508 Power quality analyser 

Denna fastinstallerade mätare passar utmärkt för att undersöka parametrar som transienter, 

övertoner upp till 40:e, korta spänningsbortfall etc. Med hjälp av anslutet nätverk till UMGn samt 

den tillhörande PC-mjukvaran kan mätningar fjärrstyras.  Figur 25 nedan är tagna från en UMG-

display och visar från vänster till höger effekt, övertoner(L2), spänning(L1), flimmer. OBS Figur 25 

visar inte mätningar som exjobbet utfört, utan visas enbart för att återge utseendet på 

mätutrustningens display.49 

 

Screenshots från UMG-display och utseendet på mätningar från UMG 508.50 

                                                 
48 www.janitza.com/products/software/software-gridvis/ 
49 http://www.janitza.com/products/energy-measurement/umg-511/overview/ 
50 http://www.janitza.com/products/energy-measurement/umg-511/overview/ 
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Appendix 5 Intervju med Erik Thunberg 
[] förklaring  ET Erik Thunberg RG/DB Rick eller David 

Intervjun skedde 14 maj 2013 på Svenska kraftnät, Sundbyberg 

 

Sammanfattnig av diskussion kring antagande om fördubbling av övertonsströmmar vid tillägg av 

likadan ny drift: 

Förutsättningar är relativt starkt nät, trafo om tusen kVA matande 200kW-motor. Liknande drift ska 

installeras. Bakgrundsdistorssionen låg, relativt resistiv last i de 30A som ligger latent. 

 

Se strömkällorna som relativt strömstyva.  

Rimligt att gå på maxbelastning och dubblera för nytt driftläge. 

Dubbla strömmen och se vad beräkningar ger på spänningsövertoner.  

Fungerar bäst för låga frekvenser. Grundtonen kommer att dubbleras, lägre övertonerna också. Mer 

osäkert ju högre vi kommer. 

 

 

RG/DB: ”...rimligt att anta att en förenklad modell stämmer?”  

ET: ”ja, jag tror att det skulle gå i erat fall. Det tror jag. Och varför jag säger så är för att jag tror 

att, att det är relativt… den här [mätpunkten] är relativt stark och stabil, och den här är rena 

strömkällor, det kan man anta om dem. Och då tror jag att approximationerna kan tänkas att, om 

jag adderar en till apparat som drar samma ström som den här, då blir det dubbelt så stora. 

Övertonerna blir ungefär dubbla…  

...då R kan vi ju i princip anta att den är konstant, oavsett vilken frekvens; den är inte 

frekvensberoende. X är ju frekvensberoende, som för grundtonen så är det ju JΩL. Och Ω innehåller 

ju frekvensen så det är J, och så gånger 2π F, och så gånger L, och det är ju F som varierar här. ” 
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Appendix 8: Ordlista och beteckningar 
6, 12, 24-puls omriktare ”Likriktare eller omriktare med diod- eller tyristorkopplingar med 

varierande antal dioder eller tyristorer. Därigenom ges den omriktade 

spänningen en pulsation med respektive pulstal. Det påverkar de 

ordningstal som övertoner får.” Enligt Elforsk, Elkvalitetsguide, (2). 

Aktiv effekt (P) Effektslag i trefassystem som producerar nyttigt arbete. Anges i Watt (W) 

Anslutningspunkt ”särskilt avsedd och genom kontrakt fixerad punkt i ett elnät vid vilken 

elektrisk energi utbyts mellan kontraktets parter.” Enligt SS-EN 50160 

Bottning Då en transformator belastas för hårt så ingen ytterligare magnetisering 

kan ske, magnetiseringen planar ut. 

Cos fi Cos ( fasvinkel mellan spänning och ström för grundfrekvensen 50Hz ) 

Distorsion Förvrängd signal 

Distorsionsfaktor Faktor för distorsionsgrad: skala 0,7 till 1, där 1 är inget THD och min 

THD=1.        DF = 1 / sqrt (1 + THD^2) 

Dyn kopplad transformator Innebär att primärsidan på transformator är Delta-kopplad, sekundärsidan 

är y-kopplad och n att nolledare är ansluten på sekundärsidans mittpunkt. 

Effektfaktor PF = cos fi * DF 

Elak last Olinjär last, distorderar strömmen, tar ej ut ren sinus 

Elnätsanvändare ”part som matas från eller matar till ett allmänt elnät.” Enligt SS-EN 50160 

Faskompensering ”Metod att med olika slags utrustning kompensera lokalt stor förbrukning 

av icke önskvärd reaktiv effekt.” Enligt Elforsk, Elkvalitetsguide, (2). 

Fasledare Betecknas L1, L2, L3 och om färgade Brun, Svart, Grå. Betecknas även R, S, 

T i äldre anläggningar. Alternativt A, B, C i vissa fall.  

Frekvensomriktare, 

Frequency inverter  

”Kraftelektronisk utrustning för varvtalsreglering av asynkronmotorer. 

Genom att variera frekvensen i den matande spänningen till 

asynkronmotorn kan varvtalet regleras.” Enligt Elforsk, Elkvalitetsguide, (2). 

Glätta Jämna ut likspänningen med bl a kondensator 

IGBT Insulated-Gate Bipolar Transistor, används i switchning i 

frekvensomvandlare 

Impedans ”Benämning på motstånd mot växelström. Motstånd i en krets för 
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växelström kan beroende på dess utformning variera med växelströmmens 

frekvens. En växelströmskrets kan innehålla resistans, induktans och 

kapacitans, vilket samtliga bidrar till kretsens impedans.” Enligt Elforsk, 

Elkvalitetsguide, (2). 

Induktans/Induktor ”Elektrisk storhet med sorten H [Henry] och elektrisk komponent (en spole) 

som i ett växelströmssystem används för att lagra energi eller ändra 

fasvinkel (tidsförskjutningen) mellan spänningen och ström. Induktans kan 

också vara utbredd efter en lång ledning. För likström uppvisar en induktor 

låg resistans. För växelström uppvisar en induktans ökande impedans med 

ökande frekvens hos växelströmmen. Induktanser används ofta som 

komponenter i olika filterkretsar och som strömbegränsande och 

svängningsdämpande element.” Enligt Elforsk, Elkvalitetsguide, (2). 

K-faktor måttet på övertonernas inverkan på transformatorns virvelströmsförluster 

Kondensator ”Elektrisk storhet med sorten F [Farad] och elektrisk komponent som i ett 

växelströmssystem används för att lagra energi eller ändra fasvinkel 

(tidsförskjutningen) mellan spänningen och ström. För likström uppvisar en 

kondensator hög resistans, i praktiken avbrott. För växelström uppvisar en 

kapacitans minskande impedans med ökande frekvens hos växelströmmen. 

Kapacitans kan också vara utbredd efter en lång ledning.” Enligt Elforsk, 

Elkvalitetsguide, (2). 

Kondensatorbatteri ”Flera serie eller parallellkopplade kondensatorer”. Enl. Elforsk, 
Elkvalitetsguide, (2). 

Kopplingsgrupp för 

transformator 

”Transformatorlindningar kan kopplas på olika sätt och kan därigenom 

ändra fas-vinklar mellan primär och sekundär spänningen.” Enligt Elforsk, 

Elkvalitetsguide,(2). 

Kortslutningseffekt ”En hjälpstorhet som beskriver elnätsets elektriska styvhet. Högre 

kortslutningseffekt ger mindre påverkan på spänningen vid inkoppling av 

laster.” Enligt Elforsk, Elkvalitetguide, (2). 

Kortvarig höjning av 

matningsspänningen 

Tillfällig spänningshöjning av effektivvärdet som är över 110 % av 

referensspänningen 

Kortvarig sänkning av 

matningsspänningen 

”En tillfällig sänkning av matningsspänningens effektivvärde i en punkt i 

elnätet till ett värde som understiger ett angivet värde på starttröskeln.” 
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Enligt SS-EN 50160 

Kringelektronik Elektronik som t ex styr utrustning i ett system 

Ljusbågsugn ”Ugn för elektrisk smältning av stål med hjälp av hög ström.” Enligt Elforsk, 

Elkvalitetsguide, (2). 

Lågspänning ”spänning vars nominella effektivvärde är Un mindre än eller lika med 

1kV.”Enl. SS-EN 50160 

Matningsspänning ”spänningens effektivvärde vid en given tidpunkt i anslutningspunkten, 

mätt över ett angivet tidsintervall.” Enligt SS-EN 50160 

Mellanled Är den del i frekvensomriktaren som glättar den likriktade spänningen. 

Mjukstart Ett sätt att starta motorer för att minska startströmmar. 

Modulation/ Modulerad ”Periodiskt varierande amplitud hos en växelspänning och där 

amplitudvariationen har en betydligt lägre frekvens än den modulerade 

växelspänningen. Alternativt beskrivet: Varierande amplitud av 

grundfrekvens med fast eller varierande frekvens.” Enligt Elforsk, 

Elkvalitetsguide, (2). 

Nedstämpling Hur mycket en transformator kan belastas, med övertonerna beaktade 

Neutralledare Blå, Betecknas N. 

Neutralledare (nolledare) ”Returledaren i trefassystemet som ansluts till den så kallade nollpunkten i 

y-kopplade trefas transformatorer.” Enligt Elforsk, Elkvalitetsguide, (2). 

Nominell systemspänning(Un) ”spänning med vilket ett system benämns eller identifieras och till vilken 

hänvisas för speciella driftegenskaper.” Enligt SS-SN 50160. 

Nätoperatör ”part ansvarig för drift, säkerställande av underhåll och, om nödvändigt, 

utbyggnad av elnät inom ett angivet område, för säkerställande av nätets 

förmåga attunder lång tid motsvara rimliga krav på ditributionav 

elektricitet.” Enligt SS-EN 50160 

Osymmetri i spänningen ”tillstånd då i ett flerfassystem i vilket effektivvärdena hos fasspänningarna 

eller fasvinklarna mellan närliggande faser inte är lika.” Enligt SS-EN 50160. 

Plus-, minus-, 

nollföljdskomponent 

”En beskrivning av spännings- eller ström-komponenter i en speciell 

beräkningsmetod som används vid beräkningar inom trefassystem.” Enligt 

Elforsk, Elkvalitetsguide, (2). 
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Pulsbreds-modulation Modulationsteknik som varierar pulsbredden på en signal t ex för att 

motorer ska uppfatta signalen som en sinus. 

R and D Rick och David (Research and Development) 

Reaktiv effekt (Q) ”Effektslag i trefassystem som inte producerar nyttigt arbete.” Enligt 

Elforsk, Elkvalitetsguide, (2). Anges i VoltAmpére reaktiv (VAr) 

Referensspänning ”värdet angivet som grund för restspänning, tröskelvärden och andra 

värden som anges i procent eller som bråkdelar.” Enligt SS-EN 50160. 

Resonans ”Farligt instabilt tillstånd i elektriska system och kretsar. Självsvängning 

med stark förstärkning, vilket kan leda till förstörelse av ingående 

komponenter pga. otillåtet hög spänning eller ström.” Enligt Elforsk, 

Elkvalitetsguide, (2). 

Rippel Tillstånd då likspänningen ej är fullständigt likriktad  

Sammanlagring Maxbelastningen från elnätsanvändare är mindre än summan av deras 

största uttag. 

Shunt-kopplad Parallellkopplad utrustning. 

Skenbar effekt (S) Sammanslagning, vektoriellt, av aktiv och reaktiv effekt. Anges i 

VoltAmpére (VA) 

Skyddsjord Grön-gul med beteckningen PE (Protective Earth) 

Snedavstämt filter Filter för faskompensering och övertonsfiltrering 

Spänningsavbrott ”tillstånd under vilket spänningen i anslutningspunkten är lägre än 5 % av 

referensspänningen.” Enligt SS-EN 50160. 

Starkt nät Nät som inte påverkas om förändringar sker i belastningen 

Svagt nät Nät som påverkas av förändringar i belastningen 

Tiominutersvärde Spänningens obalans, distorsion eller effektivvärde beräknat över en 

period på 10 minuter 

Total harmonic distortion,THD Andel effekt, ström eller spänning som ligger utanför grundfrekvensen. 

Transient ”Ofta pulsformad våg eller diskontinuitet som överskrider de normala 

fortvarighetstillstånden i elektriskt ledningssystem, och som kommer 

överlagrat på den riktiga kurvformen”. Enligt Elforsk, Elkvalitetsguide, (2). 

Vagabonderande strömmar ”Strömmar i installationer och nät som på olika sätt hittar andra 

returvägar än avsett i elsystemet, genom andra metalliska ledningar eller 
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strukturer t ex byggnadsstommar till spänningskällans jordtag.” Enligt 

Elforsk, Elkvalitetsguide, (2). 

Överton i spänning ”sinusformad spänning med frekvens lika med en hel multipel av 

grundfrekvensen hos matningsspänningen.” Enligt SS-EN 50160 

Överton(h) Övertonens nummer 

Överton ”Orenhet i sinuskurvans form, grundton och grundfrekvens beroende på 
belastningens återverkan på distributionsnät och generator. Sinuskurvan 
får då frekvensinnehåll som uttrycks i multipler av grundtonen 50 Hz. Detta 
kallas övertoner. Dessa strömmar med högre frekvenser leder till orenheter 
i driften och högre förluster, eftersom systemet inte är konstruerat för dessa 
strömmar.” Enligt Elforsk, Elkvalitetsguide, (2). 

RMS Root Mean Square, kvadratiskt medelvärde 

DFT Direct Fourier Transform 

 

Enhet Beskrivning 
D Nedstämplingsfaktorn 
Frekvens(f) Hertz(Hz) 
Grundton(ffnd) 50Hz 
Ih Ström(A) för överton h 
Impedans(Z) Ohm(Ω), motstånd för växelström  
Ithd Strömöverton(A) 
Pk Lastförluster i transformator 
Pz(pu) Virvelströmsförlusterna vid märkeffekt 
Qcap  reaktiv effekt i Var (VoltAmpérereaktiv) 
Reaktans(X) Ohm(Ω), frekvensberoende motstånd för elektricitet 
Resistans(R) Ohm(Ω), elektriskt motstånd 
Resonasfrekvens(fr) Hertz(Hz) 

Rpm, Varvtal Varv per minut 
Spänning(U)  Volt(V) 
Ssc kortslutningseffekt(VA) 
Ström(I) Ampére(A) 
UF Spänningen(V) vid grundton 
Uh Spänning(V) för överton h 
Uthd Spänningsöverton(V) 
Uthdf Spänningsöverton i procent av grundtonen 
Xlh Induktiv Reaktans(Ohm) vid överton h  
Zh Impedans(Ohm) för överton h 
Källor för citat i ordlista: 
1. SS-EN 50160 Spänningens egenskaper i elnätet för allmän distribution. Svensk Elstandard(SEK) Utgåva 4. SIS Förlag AB. 

2. EMC, elkvalitet och elmiljö – Elforsk. Sven-Erik Berglund & Johan Åkerlund, reviderad av Åke Sjödin Dec 2004. 
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