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Abstract

Pilot study of synchronization system - To the diesel
generators at Forsmark 1

Mattias Fältström, Joakim Nelson Berg

It is well known that nuclear electricity production is one of the types of production
with the highest demands on security. There are multiple security systems, and one
consists of diesel generators. The diesel generators need a synchronization system to
be able to confirm safe starting operation. This master thesis investigates the
synchronization system and associated measuring systems to the diesel generators,
with the purpose of advising Forsmarks Kraftgrupp AB on things that could be
changed concerning transformer- and synchronization configuration at Forsmark 1.
An improved solution to the existing synchronization system with its associated
measurement equipment was found by studying documentation, performing
measurements on the system, contacting suppliers, performing simulations and testing
the instrument transformers. The results that emerged from the feasibility study have
made suggestions for either possible reconstruction or reconfiguration of individual
parts of the existing synchronization system. The recommendation in case of
redevelopment is to introduce a three-phase measurment system compatible with the
synchronization equipment with a separate three-phase measuring circuit. If instead,
the existing synchronization equipment is preserved and an individual part replaced, it
is recommended to reconfigure the instrument transformers to delta-Y from the
present Yn-Yn connection. If the system will be rebuilt or reconfigured,
recommendations for confirmatory testing of any modifications have been developed.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Kärnkraft är en av flera energikällor i dagens samhälle men är i synnerhet den energikälla som 

ställer högst krav på säkerhet. På Forsmarks kärnkraftverk har alltid säkerheten varit av stor 

betydelse sedan uppstarten 1980, när Forsmark 1 togs i drift. Som följd av detta har det 

skapats ett flertal säkerhetsfunktioner, varav en av dessa är reservkraft i form av 

dieselgeneratorer. Dieselgeneratorerna utsätts med jämna mellanrum för verifieringsprov för 

att säkerhetsställa systemets funktion vid eventuell händelse och utgör en viktig del för ett 

robust system. 

Ett av verifieringsproven på dieselgeneratorerna är att de ska synkroniseras med det övriga 

systemet, vilket utförs av fasningssystemet. Problematik har uppstått vid tidigare 

synkroniseringstillfälle av en dieselgenerator, som uppkom på grund av yttre påverkan. Därför 

har det här examensarbetet utförts som en förstudie för Forsmarks Kraftgrupp AB i syfte att 

granska fasningsutrustningen och dess kringutrustning tillhörande dieselgeneratorerna på 

Forsmark 1. Det nuvarande systemet har undersökts för att se hur uppbyggnaden ser ut idag 

och för att redogöra för potentiella förbättringsmöjligheter. 

Examensarbetet har kartlagt nuvarande fasningssystem med tillhörande mätutrustning, genom 

att studera dokumentation, mätningar, kontakt med leverantörer, utförande av simuleringar 

samt test av mättransformatorer. Det är för att förstå fasningssystemets funktioner, lokalisera 

eventuella svagheter i systemet samt potentiella förbättringar och därmed öka tillförlitligheten 

till en säker synkronisering. Ett skäl till varför det är viktigt med ett fungerande 

fasningssystem är för att skydda generatorn och kringliggande system. 

Arbetet har gett en bra översikt över hur dagens fasningssystem och mätutrustning fungerar på 

Forsmark 1. Detta ger Forsmarks Kraftgrupp AB ett viktigt underlag för beslut av eventuell 

framtida ombyggnad av fasningssystemet eller omkonfiguration av enskilda delar om 

nuvarande fasningsutrusning bevaras. 

Rekommendation vid eventuell ombyggnation är att införa trefasmätning med kompatibel 

fasningsutrustning. Samt rekommenderas att trefasmätningen mäts separat istället för idag 

tillsammans med övrig utrustning. Om istället nuvarande fasningsutrustning bevaras och 

enskild del byts, rekommenderas att omkonfigurera mättransformatorerna till ∆-Y från Yn-Yn 

koppling. I det fall systemet byggs om eller omkonfigureras har rekommendationer för 

verifieringsprov av eventuella ändringar tagits fram. 
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Beteckningar  

Följande lista innehåller beteckningar och förkortningar som används i arbetet. 

CT Strömtransformator (Current transformer) 

F1 Forsmark 1 

F2 Forsmark 2 

FKA Forsmarks Kraftgrupp AB 

FOSH Forsmarks säkerhetshöjning 

FPS Fasning, parallellning och spänningssättning 

GPS Global Positioning System 

NEES Elteknik systemkonstruktion el 

PLC  Programmable Logic Controller 

PMU Phasor Measurement Units 

RMS Root Mean Square 

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall 

THD Total Harmonic Distortion 

UPS Uninterruptible Power Supply 

VT Spänningstransformator (Voltage transformer) 
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1 Introduktion 

I följande kapitel introduceras läsaren i uppkomsten av examensarbetet hos Forsmark 

Kraftkrupp AB och dess problembakgrund. Vidare presenteras examensarbetets syfte, mål 

samt den metodik som använts under arbetets gång. Därefter redogörs examensarbetets 

avgränsningar och avslutningsvis introduceras tidigare arbeten och händelser som gett 

upphov till denna undersökning. 

1.1 Bakgrund 

Möjligheten till det här examensarbetet har sin grund i att FKA, Forsmarks Kraftgrupp AB, 

för tillfället gör stora investeringar i höjd säkerhet och en modernisering av anläggningen, 

eftersom den högsta prioriteten för Forsmark är en säker och stabil elproduktion. Det 

investeras totalt cirka tio miljarder kronor för att anpassa anläggningen till nya miljö- och 

säkerhetskrav samt för att den nuvarande planeringshorisonten på 60 år (räknat från 

driftstarten, år 1980) ska ge en säker elproduktion under hela driftstiden. Förutom de 

säkerhetshöjande arbeten som utförs på Forsmark, arbetas det även med effekthöjningar och 

anläggningsändringar, allt tillsammans med ett långsiktigt underhållsarbete. Det är under 

anläggningsändringar som det här examensarbetet har tillkommit, eftersom i 

anläggningändringar ingår byte av åldrande komponenter samt säkerhetsställande av 

kraftverkens långsiktiga drift. 

Systemdimensioneringen i Forsmark har en viktig roll, framförallt i delar som rör 

reaktorsäkerheten. Övriga dimensioneringar har också stor vikt eftersom det bidrar till en 

ökad driftsäkerhet. För tillfället pågår ett program på Forsmark vid namn FOSH, Forsmarks 

säkerhetshöjning. Inom programmet ingår bland annat ett projekt för att hitta alternativa 

system för kylning av reaktorhärden vid eventuell nödsituation. Det arbetas även med att få en 

mobil lösning för reservkraft till anläggningen. De elektriska systemen på anläggningen är 

uppbyggda så att en störning på systemet har en extern energiförsörjning som kan förse 

systemet med kraft för att minimera påverkan av den bortkopplade delen och skydda övriga 

objekt i närheten. Det är av stor vikt vid dimensioneringen av objekt i Forsmark att ta hänsyn 

till närliggande enheter/system för att se hur det påverkar systemet i fråga. Det gör att det är 

viktigt att det finns en utförlig dokumentation som regelbundet uppdateras och 

överensstämmer med verkligheten [1]. När eventuell ny utrustning implementeras på något av 

anläggningens olika system, måste därför även utförliga verifieringsprov utföras. Detta för att 

säkerställa att utrusningen kommer att fungera korrekt i systemet och inte påverkar övrig 

utrustning som den ansluts till. 

Detta examensarbete omfattar en kontroll av nuvarande system för infasning av 

dieselgeneratorerna som ägs av FKA. Dessutom undersöks närliggande VT, 

spänningstransformatorer, för att se vilken konfiguration som bör rekommenderas för bäst 

resultat när spänningen mäts vid infasningsögonblicket. Nuvarande VT som används för 
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fasning av dieselgeneratorer på F1, Forsmark 1, är Yn-Yn
1
 kopplad och är belastade med både 

trefas och enfas-laster. Vid infasning av dieselgeneratorer mäts normalt fasspänningar för att 

detektera spänningsavvikelsen mellan de två näten som ska kopplas samman, men även 

huvudspänningar kan användas för att detektera spänningsavvikelsen. Fasningsutrustning 

används när två skilda nät ska kopplas samman och där skillnad mellan spänning, frekvens 

och faslägen kan råda. Svårigheterna med fasning, till exempel när en generator ska kopplas 

samman med ett nät, är att allt måste ske inom satta gränser för att inte skada generatorn eller 

övrig utrustning. 

1.2 Syfte och mål 

Examensarbetets syfte är att beskriva skillnaden mellan att använda sig av fasspänningar 

respektive huvudspänningar för fasningsutrustning. Dessutom undersöks för- och nackdelar 

med de olika mätprinciperna. Arbetet omfattar även en rekommendation om hur VT för 

fasningsutrustningen i F1 bör konfigureras i ett impedans-jordat nät som även matas från 

dieselgeneratorer. 

Examensarbetets målsättning är att ge en: 

 Dokumentation av olika mätprinciper för de idag vanligaste förekommande 

fasningsutrustningarna på marknaden samt den befintliga typ av fasningsutrustning 

som idag finns installerad på F1 för infasning av dieselgeneratorerna. 

 Beskrivning av mätspänningskretsars olika delar och dess inverkan på 

fasningsutrustningens inställbara huvudparametrar (ΔU, Δf och Δϕ) som definierar när 

fasning ska tillåtas. 

 Rekommendation för val av mätspänningsprincip och krav på ny 

mätspänningsutrustning vid utbyte av fasningsutrustning. 

 Rekommendation av verifierande prov på enskilda delar i mätspänningskretsar, samt 

vilka samfunktionsprov mellan mätspänningskrets och fasningsutrustning samt andra 

delar av anläggningen som bör göras vid utbyte av fasningsutrustning och 

mätspänningskretsar.  

 Rekommendation vilka av dessa prov som även bör genomföras som återkommande 

”årsprov” för att säkerställa att fasningsutrustningen verkar inom kravställda 

toleranser. 

1.3 Metodik 

Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie kombinerad med en systemstudie av 

uppbyggnaden på Forsmarks nuvarande fasningsutrustning för dieselgeneratorerna och 

närliggande elektriska system. Litteraturstudien innebar att hitta information om hur 

fasningsutrustningens funktion och uppbyggnad ser ut. Studien medförde även att tidigare 

dokumentation från F1 behövde studeras (kretsschema och komponentförteckningar) för att 

kunna kartlägga vad som påverkar fasningsutrustningen. Dessutom studerades vetenskaplig 

litteratur för att hitta faktorer som påverkar fasningsutrustningens mätning. Därefter 

                                                 
1
 Yn är en kopplingskonfiguration för transformarer. Y:et innebär fasernas ihopkoppling och n:et innebär 

koppling till jord. 
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kontaktades återförsäljare för att se vad som fanns på dagens marknad och även för att se hur 

deras fasningsutrustning fungerade. Likaså för att få information om vilken mätprincip som de 

föredrar. 

Därefter byggdes en MATLAB/Simulink modell upp med hjälp av den framtagna 

informationen för att detektera eventuella brister i det nuvarande systemet för 

fasningsutrustningens mätning. Verkliga prov utfördes även på samma sort av transformatorer 

som finns i den driftsatta anläggningen, för att fastställa eventuell påverkan på 

fasningsutrustningen. 

Mätningar i anläggningen har även utförts för att bekräfta misstankar om övertoner som 

existerar i systemet. Med förståelse från system och allt som kan påverka olika delar gjordes 

rekommendationer av vad som bör förändras samt ett antal prov som författarna 

rekommenderar att utföra vid införande av ett eventuellt nytt system som även bör återkomma 

som årsprov. 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet har exkluderat de ekonomiska aspekterna av de eventuella förslag eller 

rekommendationer som det här arbetet leder fram till, eftersom det är säkerheten och 

funktionen hos komponenterna som har den högsta prioriteten på Forsmark. 

Arbetet begränsar sig också till att endast undersöka F1. 

Examensarbetet kommer endast att undersöka fasningssystemet som är kopplat till 

transformator 6 kV/500 V, dieselgenerator och Skena 500 V. Fasningssystemet för 

huvudgeneratorn och batterisäkrat nät kommer nämnas kort för att ge en helhetsbild (system 

enligt Figur 3). 

1.5 Forsmarks Kraftgrupp AB 

Forsmark kärnkraftverk ligger intill Öregrund, i norra delen av Östhammars kommun, i 

Uppland. Kärnkraftverket ägs av FKA med Vattenfall AB som huvudägare. Kraftverket består 

av tre stycken kokvattenreaktorer, F1, F2 och F3 med installerad effekt på respektive 990 

MW, 1120 MW och 1170 MW. Årligen produceras ungefär 25000 GWh, vilket motsvarar en 

sjättedel av totala elanvändningen i Sverige, vilket även motsvarar elbehovet för 2,5 miljoner 

hushåll under ett år. 

Reaktorerna i Forsmark börjar komma upp i ålder då F1 togs i kommersiell drift 1980, F2 togs 

i kommersiell drift 1981 och F3 togs i kommersiell drift 1985. Det innebär att reaktorerna har 

uppnått mer än hälften av de 60 åren som de är planerade att vara i drift [2] [3]. 
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Figur 1. Figuren visar kärnkraftverken som Forsmarks Kraftgrupp AB tar hand om, vilka är Forsmark 1, 2, 3.  

Foto: Forsmarks Kraftgrupp AB 

I närheten av Forsmark kärnkraftverk ligger även SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt 

avfall. Anläggningen tar hand om låg- och medelaktivt radioaktivt driftavfall från de svenska 

kärnkraftverken samt låg- och medelaktivt avfall från industrier såsom läkemedelsindustrier, 

sjukvård och forskning [4]. 

I FKA finns avdelningen NEES, Elteknik systemkonstruktion el, som har huvuduppgift att 

genomföra systemkonstruktion inom området elkraft samt ansvarar för 

konstruktionsförutsättningar, metodik och instruktioner. NEES har dessutom som uppdrag att 

ta fram tekniska specifikationer till externa förfrågningar samt utvärderar och rekommendera 

val av tekniska lösningar till projekt [5]. 

1.6 Berörda system 

Dieselsäkrat nät, skena 500 V är ett system med stor betydelse för att Forsmarks kärnkraftverk 

ska kunna ha en säker drift. Systemet är en av flera reservlösningar för kylning av härd för att 

undvika en härdsmälta. Detta medför att skenan 500 V, dieselsäkrat nät, måste fungera under 

alla omständigheter. För att åstadkomma hög säkerhet behöver dieselgeneratorerna under 

flertalet tillfällen testas för att verifiera status för flera olika delar i systemet. Ett av proven 

består av att systemets dieselgenerator anslutas till skena. Vid provning är skena 500 V under 

drift med en fast spänning, frekvens och rotationsriktning och för att uträtta provet behöver 

generatorn hjälp av ett fasningssystem [6] [7]. 

1.7 Fasning 

Fasning innebär att två nätdelar kopplas ihop elektriskt, som innan sammankoppling med 

hjälp av brytare är helt isolerade från varandra och antas ha viss skillnad i frekvens, spänning 
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och faslägen. Komponenten som ska fasa in nätdelarna till varandra (fasutrustningen) ska 

säkerställa att frekvens, spänning och fasläget är inom angivna gränser för fasning [8]. För att 

en generator ska synkroniseras med ett nät finns det vissa parametrar som måste uppfyllas 

vilket fasningsutrustningen hanterar. Parametrarna är de följande [9]: 

 Spänningsamplitud 

 Frekvens 

 Fasrotation 

 Fasvinkel (generatorns genererade spänning och nätets spänning bör ha en 

fasvinkelskillnad som är noll) 

För att åstadkomma en bra fasningsprocess behöver de ovan nämnda parametrarna mätas så 

noggrant som möjligt. Därför är det viktigt när ett fasningssystem konstrueras att minimera 

mätkretsens känslighet från påverkningar, eftersom det är mätkretsen som ska ge information 

till fasningsutrustningen.  

1.8 Tidigare studier 

Påverkan på fasningsutrustningen till dieselgeneratorerna, som yttrade sig som påverkan på 

autofasningen under provning när generatorn skulle fasas in på nätet, upptäcktes 1982. 

Uppkomsten av problematiken tror sig ha sitt ursprung i de övertoner som befinner sig i 

systemet, speciellt uppkomsten av den tredjeövertonen. Det gav upphov till att den jordade 

nollpunkten för generatorn ändrades. Figur 2 illustrerar den förskjutna nollpunkten som 

uppstod för generatorn på grund av de övertoner som var närvarande. 

 

Figur 2. Resultatet av att ha den tredjeövertonen närvarande för generatorns nollpunkt. R, S och T är de faser som är 

närvande i systemet. Nollpunkten förskjuts från mittpunkt, närmare fasen S. Påverkan medförde att 

fasningsutrustnigen inte klarade att fasa samman dieselgeneratorn med skena 500 V. 

Orsaken till att tredjeövertonen kunde gå ner i generatorns nollpunkt var att 

mättransformatorernas konfiguration är av typen, Yn-Yn, enfaskopplade med varsin 

järnkärna. Det var vid funktionspåverkan på fasningen som de anställda på Forsmark började 

fundera på vad som gav upphov till påverkan och hur de skulle kunna motverka den. De 

anställda på Forsmark kom fram till en lösning med att montera ett motstånd på en av faserna. 
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För att få en klarare bild av orsaken till påverkan och den rådande situationen i anläggningen 

ville de ha en utredning. År 2005 initierades därför ett examensarbete där övertonshalterna i 

systemen på F1 och Forsmark 2 (F2) skulle analyseras. Undersökningen hette 

”Statusbestämning av Övertonshalten för Forsmark 1 och 2” av Hans Tyr och är ett 

interndokument på Forsmark [10]. Motståndet som installerades som en följd av påverkan är 

enbart installerat på en av subarna
2
 i systemet. 

I ovan nämnda arbetet presenterades fasningspåverkana som uppkommit under fasning av 

dieselgeneratorerna.  Problemet visade sig ha samband med att en Yn-Yn kopplad 

mättransformator gjorde det möjligt för den tredjeövertonen att kunna komma igenom 

transformatorn. Orsaken var att transformatorerna intill systemet hade en ampervarvsobalans. 

Amperevarvsobalans uppstår när den här typen av transformatorkoppling har ojämna 

enfasbelastningar kopplade till sig. Om en av faserna drar mindre ström kommer spänningen 

på den fasen att sjunka. Spänningsfallet kompenseras genom att även spänningen på en av de 

andra faserna sjunker, i ett försök att höja spänningen på fasen som är ojämnt belastad. Vid 

det här fenomenet och denna transformatorkonfiguration kommer utspänningen ha en 

övertonsspänning av tredje ordningen. Det var den spänningen som de försökte fasa mot i 

början, vilket inte var möjligt. 

Lösningen till problemet som författaren presenterar var att ansluta sekundärsidan av 

transformatorn till jord och problematiken för övertonsspänningen försvann därmed. Dock 

gick då en tredjetonsström ner mot jord som orsakade ett spänningsfall i 

nollpunktsmotståndet. Strömmen minskades genom att montera in ett motstånd på 

sekundärsidan som ett försök att jämna ut amperevarvsobalansen. Med den lösningen i 

systemet, kommer det uppstå ett visst mätfel på spänningsnivån vilket gör att det förekommer 

en spänningsskillnad vid fasning. Fasningsutrustningen uppfattar nivån som noll, men med ett 

reaktivt effektflöde. Det reaktiva effektflödet kan anta ”fel” riktning vilket är oönskat. Den 

problematiken går att bortse ifrån eftersom det förekommer på andra ställen i anläggningen på 

både F1 och F2. 

Något som skulle kunna ha gjorts istället för att montera ett motstånd i en av faserna hade 

kunnat vara att sträva efter en jämn belastning av Yn-Yn transformatorerna, eftersom denna 

konfiguration är känslig mot ojämn belastning. En alternativ lösning på problemet som Hans 

Tyr presenterar i sitt arbete, handlar om att tackla problemet på ett annat möjligt sätt genom 

att införa en annan transformatorkonfiguration, Y-∆ eller ∆-Y, eftersom 

amperevarvsobalansen försvinner i denna konfiguration. Det som bör tänkas på, om den här 

lösningen blir aktuell att installera, är att Y-∆ konfigurationen innebär en fasförskjutning med 

30° jämfört med original konfigurationen Yn-Yn. Detta är inte något problem ifall alla 

mättransformatorer byts samtidigt. Två andra förslag som togs upp av författaren i rapporten 

var att installera THD, Total harmonic distortion, filter för att kunna ta bort tredjeövertonen 

alternativt ett passivt lågpassfilter som ska vara kortslutet över nollpunktsmotståndet vilket 

gör det möjligt att få bort tredjetonsströmmen från nollpunkten. En sista lösning som 

                                                 
2
 Sub är ett system som byggts med fysisk separation från varandra. 
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presenterades var att installera en generator som kan generera en 150 Hz ström som är 

fasvriden mot den befintliga strömmen [11] [10]. 

1.9 Arbetsuppdelning 

I detta examensarbete är det två författare som har delat på arbetets skriftliga del. Därför ska 

detta stycke klargöra exakt vad varje författare har enskilt ansvarat för och vad som har utförts 

tillsammans. Nedan preciseras uppdelningen mellan de två författarna: 

Joakim Nelson Berg – Inledning, bakgrund, syfte och mål, Tidigare studier, Innebörden av 

fasning och parallellning samt dess utrustning, Utjämningsströmmar, Fasningsdesign, 

Resultat (Simulering, Dagens mätspänningsprinciper, Transformatortest), Slutsats 

(Simulering, Dagens mätspänningsprinciper, Transformatortest) 

Mattias Fältström – Berörda system, fasning, Forsmark, Studerade system, När använder 

man fasning på Forsmark, fasningsuppbyggnad, Faktorer som påverkar mätning, Resultat 

(Laster till fasningsutrustningen, Övertoner), Slutsats (Verifierande prov, Vidare studie, 

Övertoner).  

Tillsammans – Abstract, Populärvetenskaplig sammanfattning, Förord, Metodik, 

Avgränsningar, Metod, Diskussion, Appendix. 
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2 Teori 

I det här kapitlet introduceras läsaren till den vetenskapliga bakgrunden som är relevant för 

arbetet. Det inleds genom en presentation av företaget FKA för att sedan leda vidare in på 

hur deras elektriska system är uppbyggt. Därefter förklaras innebörden av vad fasning och 

parallellning är, och problematiken som uppstår med utjämningsströmmar. Därpå följer 

förklaring av driftfallen på Forsmark, hur fasningsprocessen ser ut, mätprinciper och hur 

dess system är uppbyggt.  Sedan redogörs för vilka faktorer som påverkar fasningsprocessen 

och slutligen kommer en närmare presentation av vad övertoner har för inverkan på 

fasningsutrustningens mätning.  

2.1 Studerade system 

Systemet som undersöks i examensarbetet består utav fyra identiska subsystem (subar) som 

ingår i säkerhetsfunktioner med laster såsom reaktivitetskontroll, tryckavsäkring, 

härdnödkylning, resteffektkylning och mindre laster som belysning, ventiler m.fl. Varje 

kärnkraftverk har totalt fyra subar för att åstadkomma hög redundans. Fördelen med subar är 

att de är separerade fysiskt från varandra, vilket medför att komponenthaveri som uppstår i en 

sub påverkar inte driften i de övriga subarna. 

Säkerhetssystemet, dieselsäkrat nät, har till huvuduppgift att tillföra elkraft till alla 

underliggande system vid bortfall av ovanliggande system. För att uppfylla avbrottsfri 

operation finns både ett dieselaggregat och flertalet batterisäkrade UPS, Uninterruptible 

power supply, system som vid bortfall automatiskt går in och matar ström. UPS:erna har olika 

tidskrav för att klara avbrottsfri strömleverans. Dieselgeneratorernas uppgift är att tillföra 

elkraft till UPS:erna och övriga laster när normal förbindelse med elnätet inte kan säkerställas 

[7]. 

Elkraftföldet i systemet är primärt att generator 1 leverar både ut på 400 kV nätet samt internt 

i kraftverket, via transformator 21,5 kV/6 kV. Nätet 400 kV kan även leverera internt till 

skena 6 kV och skena 500 V. Är leveransen avbruten från både generator 1 och nätet 400 kV 

till skena 6 kV finns koppling till ett ställverk på 70 kV. Dessutom matas 70 kV ställverket av 

två ledningar; en från de norra delarna och en från de södra delarna av Sverige. Om något av 

dessa sätt att försörja skena 6 kV försvinner, kommer det medföra att 500 V skenan blir 

spänningslös. Ett av flera säkerhetssystem är att starta dieselgeneratorer för reservkraft, som 

då ska leverera elkraft till 500 V [12]. En överskådlig bild av systemuppbyggnaden visas i 

Figur 3. 
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Figur 3. Figuren visar hur systemet är uppbyggt på ett av kärnkraftverken i Forsmark. Med 400 kV och 70 kV 

ledningar högst upp i figuren. Efter ledningarna kommer transformatorer för respektive omvandling, med koppling 

till två 6 kV skenor och sedan vidare till 500 V skenor via transformatorer. System har två liknade subar som inte 

visas i figuren. Det huvudsakliga elkraftsflödet i systemet kommer från generator 1 som leverar el ut på 400 kV samt 

internt till kärnkraftsets egna system via tansformator 21,5 kV/6 kV till 6 kV skena och vidare in i systemet. Det 

interna systemet kan även försörjas via 400 kV nätet eller från 70 kV nätet. Skena 500 V har även en dieselgenerator 

som reservkraft. 

2.2 Innebörden av fasning och parallellning samt dess utrustning 

En komplett fasningsutrustning består av tre stycken huvudenheter, vilka är: fasning (F), 

parallellning (P) och spänningssättning (S). Fasningsutrustning brukar därför även kallas FPS-

utrustning. En komplett FPS-utrustning kan därmed bestå av följande komponenter [6]: 

 Fasnings- och, eller parallellningsutrustning 

 Spänningssättningsutrustning 

 Synkroniseringsmätsats 

 Isolertransformator 

 Inkopplingsenheter 

 Reservfasningsenhet 

 Avställningsenhet 

Huvudfunktionen hos fasningsutrustningen är att på vardera sidan av brytare som ska fasas, 

ha förmågan att indikera dess frekvens, spänning och fasläge. Samt att vid lämpligt tillfälle 

avge en inkopplingspuls till brytare [6]. 

2.2.1 Fasning 

Fasning är en process som krävs för att koppla ihop två nätdelar som är helt elektriskt 

isolerade från varandra. Nätet har oftast en viss frekvensskillnad, men det kan även vara en 

spänningsskillnad mellan näten. Skillnaden i frekvens orsakar en svävningsspänning, vilket 

kan mätas mellan faserna i de skilda nätdelarna. Istället för frekvensen (f) används 

svävningstiden T0 = 1/f. Det är viktigt att brytartillslaget sker vid rätt tidpunkt och för att det 

ska ske finns det en viss förgivningstid (t) som bestämmer när till-impulsen ska ges. 
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Förgivningstiden beror på tillslagstiden av brytarna samt reläernas sammanlagda 

funktionstider. Den måste även anpassas till rådande svävningstid T0 vid både automatisk och 

manuell fasning. 

När två nätdelar har skillnader i både frekvens och spänning, uppstår det reaktiva och aktiva 

utjämningsströmmar då brytarna kopplas in. Den reaktiva effekten som skapas beror på 

spänningsskillnaden och ger upphov till bland annat mekaniska påfrestningar på motorer. Den 

aktiva har sitt ursprung i frekvensskillnaden som i sin tur ger upphov till mekaniska 

påfrestningar i generator och tillhörande drivaggregat. Däremot måste kortast tillåtna T0 

anpassas till generatortyp [6]. Figur 4 visar två system som behöver fasas samman. 

 

Figur 4. Figuren visar två stycken kraftsystem (1 resp. 2) utan förbindelse. Systemen har troligtvis olika frekvenser. 

Med generatorbrytare B, fasas aggregatet in mot kraftsystem 2. Med Ledningsbrytaren A belägen i annan station, 

fasas de båda kraftsystemen 1 och 2 samman. 

2.2.2 Parallellning 

Parallellning är en annan del som fasningsutrustning kan arbeta med, vilket går ut på att 

sammankoppla redan ihopkopplade nätdelar.  Nätdelarna bildar då ett sammansatt ringnät 

(ringledning). Innebörden av parallellning är att ändarna som ska kopplas samman kan ha 

spännings- och fasvinkelskillnader som beror på anslutna belastningar, men samma frekvens i 

ändarna [8]. Vid tillslag av brytare förekommer det en viss reaktiv utjämningsström.  Den 

högst tillåtna fasvinkelskillnaden vid parallellning är upp till ca 60-70 % och 

spänningsskillnad upp till 40 % av nominell spänning [6]. Figur 5 är ett exempel på hur 

parallellning används. 

 

Figur 5. Figuren visar två kraftsystem med förbindelse. De sammanlänkande kraftsystemen (1+2) har samma 

frekvens. Med brytare A parallellas ledning med stationens samlingsskena. 

2.2.3 Spänningssättning 

Spänningssättning förekommer när en av sidorna av brytaren är spänningslös och den andra 

sidan är spänningsförande. Trots att en ledning kan vara bortkopplad med brytare kan den 

uppta en viss spänning. Spänningen som den upptar kan bero på att släckningskondensatorer 

som tillhör brytaren överför spänning eller eventuella parallellgående ledningar. Spänningen 

som kan uppstå på en spänningslös ledning kan uppgå till ca 10 % av nominell spänning. Det 

gör att spänningslös skena i ett ställverk med flera ansluta ledningar kan ha en spänning på 60 
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– 70 % av det nominella värdet. Kriterierna för spänningslöshet har därmed definierats om till 

att vara under 40 % av den nominella spänningen för att räknas som spänningslös. Liknande 

gäller för hur synen på spänningsförande ledning ser ut, vilket ligger på att spänningen ska 

vara större än 70 – 90 %. Spänningsbeskedet kan kompletteras med brytar- och 

frånskiljarlägen eftersom en spänningslös skena kan ha 60 – 70 % spänning [6]. Figur 6 

illustrerar ett exempel på hur en spänningssättning av ett system kan gå till. 

 

Figur 6. Figuren visar två kraftsystem, där skena (1) och skena (2) är spänningsförande och skena (3) är 

spänningslöst. Med brytare A eller B kan skena 3 spänningssättas av skena 1 eller skena 2. 

2.3 Utjämningsströmmar  

Fasning och parallellkoppling mellan växelströmsnät och generator, ska endast ske när 

systemen har en överensstämmande frekvens, fasläge och spänning till varandra. 

Frekvensskillnaden mellan de två system som kopplas samman får inte vara för stor, då 

generatorn måste kunna ”fångas in” när faslikhet passeras och behållas i synkronism. När 

generatorn är i synkronism förses den med full magnetisering och reaktansspolarna kortsluts. 

Generatorns synkroniserande moment minskas av den förkopplade reaktansen till generatorn 

vilket gör att den inte kan väljas för stor. Det är den förkopplade reaktans, som begränsar den 

uppkomna utjämningsströmmen som bildas vid hopkoppling och därför kan betydande 

strömmar uppstå vid sammankoppling. 

Det är oftast utjämningsströmmen som i praktiken bestämmer hur noggrant fasningen måste 

ske eftersom den bestämmer storleken på den ström som bildas under utjämningsförloppet. 

Storleken på den ström som uppkommer vid sammankopplingstillfälle är den geometriska 

summan som alstras från frekvens-, fasläge- och spänningsdifferenserna var för sig. Det är 

viktigt att förstå vad dessa tre faktorer har för effekt på strömmen som bildas. 

Utjämningsströmmen bör begränsas eftersom en för hög ström kan vara skadlig för 

generatorn och närliggande utrustning. 

2.3.1 Faslägesskillnad 

Den vanligaste och viktigaste av orsakerna till uppkomst av utjämningsströmmar är 

faslägesskillnaden vid fasning. Det är viktigt att få brytaren som utför sammankopplingen att 

sluta sina kontakter vid en faslägesskillanad som är tillräckligt liten. Är spänningarna på 

samma nivå i systemen, blir spänningen mellan motsvarande faser i de båda systemen, 

svävningsspänningen. Den utvecklade strömmen är proportionell mot svävningsspänningen 

vid tillfället för sammankoppling, även när det finns små differenser i faslägen. Således är den 
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beroende av fasskillnadsvinkeln i ögonblicket för sammankoppling. Fasskillnadsvinkeln vid 

denna tidpunkt anses vara sammansatt av förgivningsvinkeln, tillsammans med 

vinkeländringen som sker under tiden det tar för brytare och dess mellanreläer att gå till. 

Förgivningsvinkeln är fasskillnadsvinkeln då fasningspuls ges, vilket bestäms av 

fasningsutrustningen. 

2.3.2 Frekvensskillnad 

En viss utjämningsström kommer att orsakas av frekvensskillnaden som råder, eftersom 

generatorn, vid synkroniseringen, kommer att ändra sitt varvtal för att överensstämma med 

nätfrekvensen. Det gör att den kinetiska energin utjämnas. Strömmen blir då omvänt 

proportionell mot svävningstiden T0 och dessutom beroende av generator- och 

nätreaktanserna, samt generatorns tröghetsmoment. Svävningstiden är längden angett i 

sekunder på skillnadsfrekvensens period. 

2.3.3 Spänningsskillnad 

Spänningsskillnaden när fasningen sker utgör inte något större problem, eftersom den utan 

svårighet går att reducera till ett värde där utjämningsströmmen inte blir till besvär. Strömmen 

som bildas bestäms av reaktanserna och spänningsskillnaden. 

2.3.4 Total utjämningsström 

Den totala utjämningsströmmen som uppstår går att beskriva med en geometrisk summa av de 

tre ovan behandlade orsakerna till uppkomesten av denna ström. Förhållandet mellan 

generatorns märkström och den total utjämningsströmen som uppstår vid synkronisering 

skrivs, 
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Itot= total utjämningsström 

Im= generatorns märkström 

Ifa= ström som uppstår på grund av faslägesskillnad 

Ifr= ström som uppstår på grund av frekvensskillnad 

Isp= ström som uppstår på grund av spänningsskillnad 

Där det visar att strömmen blir oberoende av vad delströmmarna har för tecken. Det medför 

att delströmmarna inte kan helt eller delvis upphäva varandra. Därför är det oftast befogat att 

utföra noggrannare undersökningar vid ihoppkoppling av två stora nät där de 

strömbegränsande reaktanserna är mindre, eftersom det då kan uppstå relativt stor ström. Allt 

för höga utjämningsströmmar kan bland annat resultera i obefogad utlösning av skydd 

(aktivering av reläskydd) [13]. 

2.4 Fasning på Forsmarks Kraftgrupp AB 

Fasningsutrustningen som är installerad på Forsmark idag har till uppgift att fasa 

dieselgeneratorn eller transformator 6 kV/500V till skena 500 V. Fasningssystemet har även 

till uppgift att fasa transformator (kopplad till batterisäkrat nät) eller UPS (kopplat till 
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batterisäkrat nät) till skenan 500 V (skenan batterisäkrat nät) , det är fasningsutrustningens 

delsystem 2. Fasningssystemet används även för fasningen av generator 1 till 400 kV skenan 

som då är delsystem 1. Fasningsutrustningen som tillhör delsystem 1 samt delsystem 2 när det 

kopplas till batterisäkrat nät kommer inte att studeras närmare.   

Fasning användas vid vissa driftomläggningar som uppkommer vid avställning eller vid 

kontroll av anläggningens olika delar. Dessa händelser innebär att fasning måste utföras. 

2.4.1 Allmänt om fasning på Forsmark 

För att fasa in ett objekt med fasningssystemet är det viktigt att först välja vilket av objekten 

som ska fasas in, eftersom fasningssystemet bara kan fasa in ett objekt åt gången. Möjligheten 

att styra fasningen från två olika lokaliseringar har byggts upp i Forsmark för 

dieselgeneratorn, både vid centralt kontrollrum och vid lokalt kontrollrum. Dessutom har 

fasningsutrustningen två olika sätt att ställa in frekvensen, fasvinkeln och spänningen för 

delsystem 1 och delsystem 2.  

Delsystem 1, kontrollerar fasutrustningens frekvens, fasvinkel och spänning med hjälp av 

pulser som skickas till generatorer 1 magnetisering och turbinregulator. Fasdonet slår sedan 

till brytaren när den själv har uppfyllt kraven för parametrarna. 

Delsystem 2, under fasningsprocessen kan kontrollrumsoperatören själv justera storheterna till 

rätt värden innan objektet ansluts, via halvautomatiskt inkoppling eller manuell inkoppling. 

Halvautomatisk inkoppling innebär att fasningsutrustningen bestämmer när brytaren ska slå 

till och manuell inkoppling innebär att operatören själv bestämmer när inkopplingen ska ske. 

2.4.2 Dieselgeneratortest  

Några gånger per år ska dieselgeneratorerna provas så att allt fungerar som det är tänkt. När 

dessa provningar utförs under drift eller underhåll är skenan 500 V spänningssatt. Följande 

exempel kan vara ett test som utförs; dieselgenerator startas och fasas in till skena 500 V och 

kör på eget nät med viss last och utan transformator 6 kV/500 V inkopplad. Därefter 

genomförs fasning av transformator 6 kV/500 V till skena 500 V. Dieselgeneratorn måste 

därefter köras i belastningsdrift under viss tid innan den kan tas ur drift, varpå den sedan 

stängs av. 

2.4.3 Överliggande nät 

När en avvikelse eller störning inträffar i ställverk 6 kV eller överliggande nät, som medför att 

transformator 6 kV/500 V blir spännings- och strömlös och spänningen sjunker till 65 procent 

i en sekund av 500 V primärt på skenan 500 V, ska dieselgeneratorn starta och köra drift på 

eget nät. När transformator 6 kV/500 V åter är spänningssatt, ska transformatorn fasas in och 

normal drift återupptas samt att dieselgeneratorn stängs av [14]. 

2.4.4 Fasningsprocessen 

Ledningarna för de olika spänningarna som ska jämföras ansluts via fulltransformatorer till 

fasningsutrustningen i fasningsprocessen. Behandlingen av signalerna börjar med att mäta 

skillnaden av fasvinkel, frekvens och spänningarnas absolutbelopp. Mätningen av vinkel och 

frekvens är momentan och oberoende av spänningsamplituderna.  Efter det avgörs om 
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skillnaden för respektive mätvärden ligger inom de gränser som är tillåtna för fasning. Risken 

för felfasning från eventuella felaktiga signalkretsar, avlägsnas/elimineras genom att 

fasningsutrustningen är utrustat med flertalet kontrollkretsar.  Dessa ska fastställa att det inte 

förekommer något logiskt tillstånd för att Till-impuls avges, när endas en spänning är 

inkopplad. Dessutom kontrolleras att den interna spänningsmatningen till elektroniken är 

intakt samt att Till-reläet inte är draget. 

2.5 Fasningsutrustningens uppbyggnad 

Fasutrustningen som är av typen ASEA QAVA 101 behöver koppling med ett antal 

mätpunkter för att bestämma spänning, fasvinkel och frekvens mellan systemen. Mätning kan 

förekomma på flera olika strukturer; fas till jord, enfas, fas till fas och tre faskoppling. 

Mätningen som utförs på Forsmark tas ut från tre olika punkter i systemet och från varje 

position mäts samma fas (S) och jord. Mätningen utförs innan brytaren för både 

transformatorn 6 kV/500 V och dieselgeneratorn samt en mätning på skenan 500 V. Från 

mätpunkterna har de tre kretsarna en transformator 500 V/110 V för att sänka spänningen, 

därefter en isolertransformator  
110

√3
 V/110 V som skydd mot störmiljö. Efter 

isoleringstransformator kopplas de tre mätkretsarna samman till vad som kan ses som tre 

faser, men ihopkopplingen består utav två faser, L1 från både transformator 6 kV/500 V och 

dieselgenerator, och noll. Flervalskopplingen har följande lägen att välja på: 

 Ingen av systemen är inkopplade 

 Transformator 6 kV/500 V är inkopplad tillsammans med skena 500 V 

 Dieselgenerator är inkopplad tillsammans med skena 500 V 

Efter valet av kopplingsläge går trefasledaren till mätutrustning och fasutrustningen [15] [16] 

[17] [18]. Se Figur 7 för ytterligare förståelse. 
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Figur 7. Figuren visar uppbyggnaden av mätningen till fasningen och vilka olika komponeter den består utav och 

antalet ledare som finns vid varje sektion till fasningssystemet. Uppbyggnaden av varje mätkrets har en 

spänningstransformator som förminskar spänningen och därefter sitter laster (förutom på mätkretsen för 

transformatorn 6 kV/500 V) sen en isoleringstransformator. Kretsen kommer sedan till en flervalskoppling som 

bestämmer vilken av mätvägarna som ska användas, alltså vilka system som ska synkroniseras. Därefter går 

anslutningen till mätutrustning parallellt med fasutrustningen. 

2.5.1 Fasningsutrustningens mätprinciper 

De tre mätvägarna till fasningsutrustningen ASEA QAVA 101, tillhörande driftsäkert nät på 

Forsmark är uppdelade i tre komponenter; spänningsskillnads-, frekvensskillnads- och 

fasvinkelskillnadsmätare. Hur mätningarna utförs presenteras under de tre följande 

paragraferna. Därefter finns en kommandomodul som ska fastställa när fasningsvillkoren är 

uppfyllda genom logiska kretsar samt ge en impuls till verkställighetsreläet [19]. 
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Figur 8. Figuren visar fasningsutrustningen som används i F1 till systemet dieselsäkrat nät. Fasningsutrustningen är 

av modellen QAVA 101 från ASEA, nuvarande ABB. I figuren ingår även spänningsskillnads-, frekvensskillnads- och 

fasvinkelskillnadsmätningsmoduler. Foto: ABB 

2.5.2 Spänningsskillnadsmätare 

Spänningsskillnadsmätaren genererar en analog utsignal som är proportionell mot 

spänningsskillnaden mellan de två inmatade växelspänningarna. Utsignalens tecken anger 

vilken av de inmatade spänningar som har den största amplituden. Enhetens mätområde är 40 

% spänningsskillnad av nominell inspänning på 20 V. Från lämpliga transformatorer matas 

enheten med de två växelspänningar där helvågslikriktning sker. Det utgörs med likriktare 

vilket skapar likspänningspulser. Själva spänningsskillnadssignalen bildas i en 

summeringsförstärkare, där även en kraftig filtrering sker. Helvågslikriktaren i detta fall är 

uppbyggd med två dioder där en diod leder strömmen under respektive halvperiod. Kretsen 

bör matas från en symmetriskt lindad transformator med lindningens mittpunkt ansluten till 0 

V. Det medför att diodframspänningsfallet inte ger upphov till något större mätfel som vid 

bryggkopplingar, där två dioder leder samtidigt. När dioderna är ihopkopplade, går det att 

komma fram till följande samband (då U1 är negativ) [20]. 

)(
1

1
21

221

2 UU
CRjR

R
Uut 





    (2.2) 

Från sambandet går det att utläsa att spänningen är positiv om U1 är större än U2. Det rippel 

som uppstår hålls på en acceptabel nivå genom att hålla tidskonstanten (T = RC) på 1 sek. 

2.5.3 Fasvinkelskillnadsmätare  

Utsignalen från den analoga mätenheten är proportionell mot fasvinkelskillnaden 0 - 180° 

mellan de två inkommande spänningarna. Mätprincipen grundar sig på avkänning av 

spänningarnas nollgenomgångar, där högsta noggrannhet på fasvinkelskillnadmätaren 

uppnås genom väldefinierade nollgenomgångar. Amplituden på de inmatade spänningarna 

bör därför vara relativt hög. En fasvinkelskillnad på 0° ska motsvaras av en utspänning på 0 
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V, komponentspridningen som finns gör att nollpunkten måste kunna justeras. Det finns en 

inbyggd spärrsignal för att förhindra att fasningspuls avges vid för stora felvinklar [21]. 

2.5.4 Frekvensskillnadsmätare  

Utsignalen från frekvensskillnadsmätaren än proportionell mot skillnaden i frekvens mellan 

två inmatade fyrkantsspänningar. Enheten har ett mätområde på 0,05 – 2 Hz och en 

frekvensskillnad inom 40 – 70 Hz [22]. 

2.6 Fasningssystemsdesign 

När system med stora generatorer ska kopplas samman och ett fasningssystem används måste 

systemet vara uppbyggt med hög tillförlitlighet, eftersom att systemet måste ge en säker och 

exakt fasning varje gång det används. Det får inte finnas några lägen när det finns 

skademekanismer mellan styrfunktionen och den övervakande funktionen som tillåter 

synkronisering, då det kan leda till felaktig fasning. Det ska inte finnas några enstaka 

felpunkter som gör att generatorn inte kan placeras i drift [23]. Parametrarna som 

fasningssystem måste uppfylla för att klara en allmän godkänd fasning är de följande: 

 Brytarnas stängningsvinkel: inom ± 10 elektriska grader 

 Spänningsskillnad: 0 % till 5 % 

 Frekvensskillnad: mindre än 0,067 Hz 

Det är dessa parametrar som generatorer konstrueras efter, för att klara en fasningsprocess 

utan att den behöver någon extra service eller reperation efter. Parametrarna gäller för både 

generatorer med cylindrisk rotor eller utpräglade poler, enligt IEEE standarderna C50.12 och 

C50.13. Det står även i standard IEEE C37.102 som är en guide för skydd av AC generatorer. 

I den sistnämnda standarden står det att det finns flera designalternativ för att minimera 

möjligheten av att skada generatorn nämligen automatisk -, halvautomatisk - och manuell 

fasning. 

2.6.1 Automatisk eller manuell fasning? 

I ett system där fasningssystemet inte behövs användas ofta, t.ex. någon gång per år, är det 

oftast vanligast med manuellt fasningssystem. I system där det görs mer frekvent fasning 

inkluderas oftast ett automatiskt fasningssystem. De mekaniska utmattningsskadorna som 

orsakas av vridstörningar från att synkronisera en generator mindre perfekt, är kumulativ och 

kan leda till förtids fel, fast det aldrig sker någon riktig felaktig fasning. Den förbättrade 

kontinuiteten som kan förses av en automatisk fasning kan minska den kumulativa effekten 

när flera fasningar sker.  

Ett komplett automatiskt fasningssystem inkluderar en kombination av integrerade element 

som kan övervaka fasrotation, spänning samt fasvinkel vid den styrda brytaren. Systemet har 

även utrustning för att övervaka och styra förhållandet för generatorn (frekvens och 

spänning). I automatiska system finns det oftast ”synk-check” reläer för att övervaka den 

automatiska styrfunktionen. Det manuella systemet bygger på bedömningen från operatören 

när brytare ska slutas under reglering av generatorns parametrar. Till hjälp har operatören en 

grupp instrument för att göra det möjligt att bedöma situationen att kunna göra ett avgörande 
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beslut. Beslutet kan övervakas med hjälp av ytterligare utrustning, vilket endast ska fungera 

som tillåtande för att brytaren inte ska slutas utanför acceptanskriterierna.  

Halvautomatiska fasningssystem har delar från de två andra systemkonstruktionerna. Det ger 

operatören insyn i det automatiska systemet och kan direkt själv styra generatorns frekvens 

och spänning. Övervakningen vid denna uppbyggnad är likadan som den i automatisk, ”synk-

check” reläer. Aspekter som uttrycker skillnaden mellan systemen är att det mänskliga ögat är 

bättre på att upptäcka avvikande information, medan ett automatiserat system är exakt och 

konsekvent [23] [24]. 

2.6.2 Den traditionella fasningsdesignen 

I det traditionella fasningssystemet har de installerade instrumenten/komponenterna ingen 

möjlighet att kompensera variationer i vinkel eller spänningsförhållande. Det löses vanligtvis 

genom att installera en VT med matchande anslutningar och förhållanden. VT har i allmänhet 

ingen direkt funktion med undantag av att mata referensspänningen till fasningsutrustningen, 

utan fungerar som skydd från störmiljö. Det vanligaste sättet att konfigurera dessa VT har 

varit och är fortfarande Y-Δ eller Δ-Y. Det har medfört att det oftast finns 

mikroprocessbaserade ”synk-check” reläer installerade, eftersom de tillåter en 

vinkelkorrektionsfaktor för att kompensera den 30
○
 vinkelskillnad som uppstår som följd av 

konfiguration. Om vinkelkorrektionsfaktor används vid kompensation för en fas-till-jord 

spänning när transformatorns sekundärsida är ansluten mot fasningsutrustningen och 

samtidigt inte är stabilt jordad, bör det installeras ett skyddsrelä som känner av 

nollpunktsskiftning i hög impedans-jordade system. System av denna typ är ofta system där 

det är en generator inkopplad, eftersom att det är vanligt att generatorer är impedans-jordade 

för att minska skadorna vid ett eventuellt jordel. Om VT är ansluten till impedans-jordade 

system bör därför, fas-till-fas signaler används för mätning av vinkel och spänningsmagnitud 

istället för fas-till-jord. Det är eftersom att impendans-jordade system kan få problematik med 

en nollunkt som kan bli förskjuten från sitt centrum, vilket medför att denna typ av mätning 

kan vara otillförlitlig när systemen ska synkoniseras. En lösning kan vara att installera modern 

mikroprocessbaserad teknik där driftsignaler isoleras och de sammansatta signalerna 

analyseras matematiskt i mjukvara [23]. 

2.6.3 Den moderna fasningsdesignen 

Moderna mikroprocessbaserade komponeter och avancerad teknik, såsom PMU, Phasor 

Measurement Units, vilket är ett mätinstrument som använder sig av ett GPS, Global 

Positioning System, används för att mäta fasvinklar synkront eller ”synchrophasors”. 

Synchro- innebär att instrumentet mäter på flera positioner samtidigt och –phasor 

representerar amplitud och fasvinkel. I dagens läge används PMU tekniken i kraftsystem, för 

att ha uppsyn på situationerna runt om på kraftnätet. I modernare kraftstationsanläggningar 

används PLC, Programmable Logic Controller, utrustning tillsammans med VT som har ∆-Y 

eller Y-∆ konfiguration. Det har inte hänt något på utvecklingsfronten på själva 

fasningstekniken men däremot har det hänt saker på enskilda delar som fasningsutrustningen 

styr och kontrollerar. Det har medfört att fasningssystem och reläskydd blivit ”smartare” och 

modernare. Brytarna kan mäta och kommunicera lättare med varandra inom systemet. 

Fiberoptik har även börjat användas för att kunna kommunicera mellan komponenterna i 
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systemet. För att kunna analysera vad som gick fel vid eventuell händelse finns det oftast även 

möjligheter att kunna få detaljerade sekvensbilder samt oscillografiska bilder över händelser 

och felaktig fasning [23]. 

2.7 Faktorer som påverkar mätning 

När mätning utförs kan flera faktorer påverka hur noggrannt slutresultatet av mätningen blir, 

varav några kommer att benämnas nedan. 

2.7.1 Osymmetri i system 

Osymmetrisk spänning i ett system beror i många fall på att laster endast är anslutna till en 

eller två faser istället för alla tre faser (symmetriskt) vilket är det föredragna sättet att ansluta. 

Med osymmetri kan en eller två ledningar bli mer belastad än vad de/den andra ledningen är. 

Det orsakar att mätning på de/den ledningen kommer skilja sig från den obelastade, i form av 

spänningsvariation. Osymmetrin kan motverkas genom att fördela lasterna jämt mellan 

faserna. Om lasterna däremot ansluts på olika faser är det inte alltid troligt att de används 

samtidigt och kan därmed fortfarande orsaka asymmetri vid vissa tidpunkter [25]. 

2.7.2 Spänningsvariationer 

Den ideala spänningen ska vara rent sinusformad med ett exakt effektivvärde, en bestämd 

frekvens och vara en balanserad trefas. I verkligheten uppstår det spänningsvariation som 

beror på olika faktorer och händelser. Spänningsvariationer finns i olika former som 

spänningssänkningar, överspänningar, transiter, frekvensavvikelser och flicker. Fokus för 

denna avhandling kommer enbart vara på spänningshöjningar och spänningssänkningar. 

Spänningssänkningar eller spänningsdippar som det också kallas, innebär som namnet antyder 

att spänningen sjunker ifrån det nominella värdet. Orsaken kan vara in- och urkopplingar av 

belastningar, fel i någon anläggningsdel eller/och yttre händelser så som åska [26].  

Spänningenssänkningar kan medföra flera problem för mätningen och se olika ut beroende på 

mätningens konstruktion. Exempel på problematik som kan uppstå är när det förekommer 

skilda spänningar från olika mätpunkter i systemet som kan medföra indikationsfel från 

signalerna. Den anslutna utrustningen har då eventuellt inte möjlighet att utskilja rätt signal 

från fel. 

Spänningshöjningar betyder istället att spänningen ökar. Fenomet har liknande orsaker som 

spänningssänkningar, nämligen in- och urkopplingar av belastningar, fel eller yttre påverkan 

[26]. Problematiken som finns vid spänningssänkning i system kan även bildas vid 

spänningshöjningar.  

2.7.3 Transformator 

Transformatorer kan ha väsentlig påverkan vid mätning, en egenskap hos transformatorn som 

påverkar mätningen är om transformatorn är kopplad i Y-Y eller Δ-Y. Anledningen till 

inverkan är att transformatorns kopplingskonfiguration ändrar vinkelskillnaden med 30
○
 på 

lågspänningssidan jämfört med primärsidan [27]. Se Figur 9.  
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Figur 9. Förklarnade bild till vinkelskillnaden som Y-Δ eller Δ-Y åstadkommer. 

Transformatorer som används vid fasning som är Y-Δ eller Δ-Y, är det viktigt att 

förskjutningen som uppstår kompeneras och inte ger problem för utrustningen. Detta kan 

undvikas genom Y-Y konfigurationen, som inte medför en vinkelskillnad. Införandet av Y-Δ 

eller Δ-Y har emellertid fördelar i form av att den tredje övertonen som eventuellt existerar i 

ett system minskar. Figur 10 visar en simulering som utfördes i Matlab simulink för att 

illustrera skillnaden mellan Y-Y och Δ-Y koppling av en transformator, se Appendix. 

 

Figur 10. Figuren visar skillnaden mellan en Y-Y och Δ-Y koppling medför. Vid Δ-Y kopplingen tillkommer en 

vinkelskillnad på 30○ samt att den tredje överton som existerar på primärsidan av transformatorn elimineras. Detta 

inträffar inte med Y-Y koppling då den tredje övertonen fortplantas. 

En annan skillnad mellan Y-Y och Δ-Y kopplingar på transformatorer är att de hanterar 

belastning på olika sätt. En Y-Y transformator är känslig för amperevarvsobalans när de har 

enfasiga belastningar som gör att det flyter mer ström i vissa faser. Konfigurationen ska lastas 

30
○ 

30
○ 

120
○ 

VA 

VB VC 

VAC 
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jämt och helst trefasigt för att inte skapa någon obalans. Osymmetriska laster kan också bilda 

obalans i denna konfiguration. Om systemet ska belastas med enfaslaster eller osymmetriska 

laster, ska Δ-Y konfiguration väljas, eftersom denna koppling klarar av en större obalans i 

kretsen tack vare sin Δ-del i konfigurationen [28]. 

2.7.4 Mätnoggrannhet 

VT klassificeras enligt standard SS-EN-61869, som säger att en VT sekundärsida kan ha en 

spänningsdifferens beroende på vald klass. Standarden innebär att transformatorns 

klassificering inte får överstiga vissa värden på spänningskilland och fasförskjutning. Dessa 

värden presenteras i Tabell 1. Om inget effektuttag är specificerad för transformatorerna säger 

standarden att värdena i Tabell 1 gäller mellan 25 % till 100 % av märkeffekten. 

Tabell 1. Gränser för spänningsfel och fasförskjutning för spänningstransformatorer vid olika klasser av 

spänningstransformatorer. 

Klass Spänningsfel ±% Fasförskjutning Δφ 

±Minuter ±Centiradianer
3
 

0,1 

0,2 

0,5 

1,0 

3,0 

0,1 

0,2 

0,5 

1,0 

3,0 

5 

10 

20 

40 

Inte specificerad 

0,15 

0,3 

0,6 

1,2 

Inte specificerad 

 

Ytterligare påverkan som transformatorer kan medföra vid användning finns nämnt i standard 

SEN 270121. Standarden anger att en spänningsskillnad uppkommer på sekundärsidan mellan 

tomgång och märkdrift, se Tabell 2. Standarderna som transformatorerna är kvalificerade för 

är av äldre typ, vilket var det som gällde när F1 byggdes. 

Tabell 2. Skillnad på sekundärspänningen av spänningstransformer mellan tomgång och märkdrift. 

 

Märkeffekt VA 

Spänningsskillnad i 

% av 

sekundärspänning 

< 5 

(5) – 50 

(50) – 500 

> 500 

30 

20 

10 

5 

 

Spänningsskillnad mellan tomgång och märkdrift kan således medföra ett problem om olika 

belastade VT används i ett system.  

Vid användning av mättransformatorer, både VT och strömtransformatorer (CT), är det viktigt 

att de belastas inom rätt arbetsområde för att kunna uppnå önskad noggrannet på mätningen. 

Ett avvikande resultat på en mättransformator grundar sig i att dessa fastställer positionerna av 

de olika fasvektorerna genom transformatorns resistans och reaktans, samt 

                                                 
3
 Centiradianer är en enhet för vinkel som är lika med 0,01 radianer eller 0.572958° 
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magnetiseringsströmmen i transformatorn. Fasvektorerna som kommer att bildas för de olika 

transformatorerna kommer att ha skillnader i betydelser och relativa värden sinsemellan. 

Relevant för arbetet är mätnoggrannheten på VT och därför kommer det benämnas närmre. 

Den normala belastningspunkten för en VT är vid liten ström, därför kan dessa 

transformatorer antas arbeta i tomgång. Det kommer därför inte uppstå några stora variationer 

för magnetiseringsströmmen, vilket gör att onoggrannhet som orsakas av för liten 

magnetiseringsström knappt finns. Den största påverkan som en VT har på mätnoggrannheten 

är de interna materialegenskaperna. Spänningsfallet som bildas vid belastning av en VT är 

beroende av belastningsströmmen. Från tomgång kommer spänningsfallet att öka 

proportionellt med belastningsströmmen fram till maximalt tillåtet spänningsfall som uppnås 

vid bestämd belastning och noggrannhetsklass. Den spänning som läggs över 

primärlindningen på VT kommer att sjunka till följd av den inre impedansen på primärsidan. 

Därefter kommer den att transformeras över till sekundärsidan i förhållande till dess 

lindningsvarv. Spänningen som är transformerad över till sekundärsidan kommer sjunka 

ytterligare på grund av den inre impedansen på sekundärsidan. Det är detta som orsakar fel i 

VT, eftersom att VT vid sitt normala arbetsområde nästan går i tomgång brukar moderna 

transformatorer även testas så att de ger godkända mätvärden vid tomgång. Annars ska 

tomgång undvikas för båda typer, eftersom att det kan förekomma en viss avvikande 

noggrannhet.  

Om magnetiseringsströmmen går att bortse från hade strömmen överförts från primärsidan till 

sekundärsidan utan fel, vilket inte överensstämmer med verkligheten. Dessutom är det viktigt 

för både CT och VT att ha en säkerställd last som de ska vara dimensionerad för, eftersom 

materialet utnyttjas bättre samt ger ett noggrannare mätvärde. Det gäller för 

mättransformatorerna att lyckas magnitisera materialet korrekt så att alla magnetiska 

fältriktningar går åt samma håll i materialet, vilket kan vara svårt vid tomgång [29] [30] [31] 

[32]. 

2.8 Övertoner 

Den ideala spänningen och strömmen i ett system består utav en sinusformad kurva, men i 

verkligheten ser kurvan annorlunda ut och har istället en deformerad kurvform. 

Deformationen är ett mått på halten av övertoner i spänningen och strömmen. 

Övertoner består utav multiplar av grundfrekvensen 50 Hz (svenska nätet), det vill säga 2:a 

ordnings överton 100 Hz, 3:e ordnings 150 Hz, 4:e ordnings 200 Hz och så vidare [33]. Figur 

11 visar grundfrekvensen samt den 3:e och 5:e övertonen samt den resulterade kurvformen 

med övertonernas påverkan inkluderat. 
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Figur 11. Figuren visar kurvor för grundfrekvensen 50 Hz, 3:e och 5:e övertonen samt den resulterande kurvan av 

summan av de nämnda kurvorna. Detta visar ett exempel på hur resulterade spänning eller ström kan bli om 

övertoner existerar i ett system. 

Orsaken till uppkomsten av övertoner är att olinjära belastningar drar en ström som avviker 

från grundsinuskurvan. Strömmen medför därför ett spänningsfall som motsvarar strömmens 

storlek, vilket deformerar spänningens sinusform och övertoner uppstår i spänningen [33]. 

Exempel på vanliga laster som medför övertoner inom industrin är växelriktare, likriktare och 

transformatorer men även inne i kontor påverkar bland annat lågenergilampor, 

lysrörsarmaturer och datorer. 

Distorsionen av spänningen är rekommenderad att inte överstiga 8 % för lågspänningsnät men 

den rekommenderas att inte överstiga 6 % enligt SS-EN 50 150. Dock har vissa industriella 

nät högre nivåer, de har då dimensionerats för dessa [34]. 

2.8.1 Övertoners inverkan 

Övertoner påverkar systemet negativt på flera sätt, genom bland annat i upptagen plats i 

ledningsnätet och extra uppvärmning av ledningar, överlast av transformatorer och varmgång 

i motorer. Det medför att ett större fokus på dimensionering av ny utrustning behövs och att 

komponenter behöver bytas ut på grund av uppkomst av övertoner i det existerande systemet 

[35].  

En annan form av negativ påverkan är den tredje övertonen som utmärker sig extra genom att 

den adderas i strömmen och tar sig in i nolledare med vagabonderande strömmar som 

följdverkan. Detta orsakar att transformatorer och generatorer som är anslutna till jord kan få 

den tredje övertonen i sig. Om föremål också är högohmigt jordat med nollpunktsmotstånd 

kommer resulterande spänningensövertoner att alstras till nätet då strömmen går genom 

motståndet [33].  



24 

 

3 Metod 

I detta avsnitt presenteras olika metoder som har används för att genomföra denna studie. 

Det börjar med en presentation av hur arbetets bakomliggande teori togs fram samt den 

företagskontakt som varit. Därefter redogörs för hur beräkningarna är gjorda på de 

komponenter som ingått i arbetet, vilket leder vidare in på hur dessa beräkningar 

implementerades i Matlab/Simulink. Avslutningsvis presenteras även tillvägagångssättet för 

hur mätningarna och prov genomförts samt hur de har bearbetas. 

3.1 Teori och företagskontakt 

Teoridelen har till stor del bestått av en litteraturstudie och systemstudie utav Forsmarks 

interna dokument såsom kretsschema, produktblad, driftinstruktioner och externa dokument. 

För att få en status på branschens olika standarder och tillvägagångsätt för konstruktion av 

fasningsutrusning och dess tillbehör, har företag kontaktats via e-post och via telefon. I 

samband med kontakten fick även författarna besöka företagen och även testa fasutrustningen 

som företagen erbjuder. 

De frågor som författarna ställde till företagen var följande; Vilket är det vanligaste 

mätprincipen som används till dagens fasutrustning? Vilken transformatorkonfiguration 

rekommendera ni att använda i mätningskretsen till fasutrustningen? 

3.2 Komponentberäkning 

Parallellt med fasningsutrustningen sitter komponenter av olika karaktär och som innehåller 

ett visst motstånd. För att kunna bygga upp ett system behöver först alla bidragande laster i 

anslutning till fasningsutrustningen beräknas och ha gemensam enhet. I detta fall är den sökta 

enheten impedans, eftersom spänningsfallet är önskat. Detta för att se motståndets inverkan på 

mätningen till fasutrustningen. 

Information om komponenternas motstånd var angivet i produktbladet för respektive last. 

Däremot var motstånden i flera fall angivna i fel enhet än vad som eftersträvats, till exempel i 

förbrukning eller impedans per meter. Dessutom har endast den reala delen tagits fram av 

motstånden. Detta på grund av att den imaginära delen var mycket mindre än den resistiva 

delen samt har den imaginära delen vid flera tillfällen inte specificerats och varit svår att 

fastställa. Beräkningsgången för hur det har genomförts visas nedan. 

3.2.1 Kabelmotståndsräkning 

För att beräkna kablarnas motstånd användes kabeltypen, längden och temperaturen vid 

placering tillsammans med kabelstandard SS-4241405 och ekvationer 3.1-3.6. 

Ekvation 3.1 används vid beräkning av kabelns fullständiga impedans vid 20
○
C och med en 

specifik längd, eftersom kablarna i standarden angavs i impedans per meter. 

 m
mekv     (3.1) 

m = meter (m) 

Ω = ohm (Ω) 
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Ekvation 3.2 används för att beräkna om impedansen från den temperaturangivelse som 

kabelstandarden angav 20
○
C, till den vekliga temperaturen i anläggningen [36]. 

))20(1(20  tZZt       (3.2) 

Zt = önskade impedansen vid temperaturen, t ( 
○
C) 

Z20 = impendans vid 20
○
C (Ω) 

α = temperaturkoefficienten per  
○
C 

t = verkliga temperaturen ( 
○
C) 

3.2.2 Skenbar-, aktiv- och reaktiveffektomvandling 

Då lasterna är angivna i antingen skenbar-, aktiv- och/eller reaktiv effekt används följande tre 

ekvationer 3.3, 3.4 och 3.5 för att beräkna impedansen. 

S

U
Z

2

      (3.3) 

cos
2

P

U
R       (3.4) 

sin
2

Q

U
X       (3.5) 

Z = impedans (Ω) 

U = spänning (V) 

S = skenbar effekt (VA) 

R = resistans (Ω) 

φ = vinkeln mellan ström och spänning (
○
) 

P = aktiv effekt (W) 

Q = reaktiv effekt (VAr) 

3.2.3 Resistansberäkning 

För de laster som var angivna med spänning och ström används ohms lag, ekvation 3.6 för att 

räkna fram den interna resistansen.  

I

U
R       (3.6) 

R = resistans (Ω) 

U = spänning (V) 

I = ström (A) 

3.3 MATLAB/Simulink implementering 

För att kunna nå en djupare förståelse av hur fasningssystemet på F1 ser ut och påverkas, 

byggdes ett exempelsystem i MATLAB/Simulink R2015b. Simulink är utvecklat av 

MathWorks Inc. och är ett grafiskt modelleringsprogram för simulering, modellering och 

analys av dynamiska system. 
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3.3.1 Simulering av studerat system 

Genom analys av det verkliga systemet byggdes ett övergripande exempelsystem upp som 

fungerar ekvivalent med det verkliga systemet. Komponenternas funktion utlämnades men 

deras interna förbrukning, som är hämtat från produktblad och omvandlat till ekvivalenta 

impedanser med hjälp av ekvationerna i de föregående avsnitten, användes. Därefter 

kopplades spänningsmätningsutrustning in över de faser som fasningsutrustningen var 

inkopplat till för att se om det var någon skillnad i spänning eller eventuell fasförskjutning 

mellan de olika mätpunkterna för fasningsutrustningen. En bild på uppbyggnaden kan hittas i 

Appendix. 

3.3.2 Simulering av Δ-Y koppling 

För att påvisa Δ kopplingens påverkan på spänningen efter en transformator, byggdes en 

modell upp med två transformatorer, den ena med Δ-Y och den andra Y-Y. En simulering av 

spänningen på vardera transformator genomfördes. I den ena spänningskällan hade medvetet 

en tredje överton införts. Se modelluppbyggnad i Appendix. 

3.4 Mätning och prov på anläggningen 

En klarare bild av situationen på anläggningen eftersträvades, detta uppnåddes genom 

mätningar i den faktiska anläggningen och prov på samma sort av transformatorer som finns 

installerade i anläggningen.  

3.4.1 Transformator lindningsresistans 

Genom att genomföra verkliga tester på transformatorerna (SLCE 14, ASEA) uppnåddes 

noggrannare mätvärden för transformatorn i systemet, t.ex. resistansen och induktansen för 

transformator lindningen. Resultatet från de utförda mätningarna implementerades i Simulink 

för en mer rättvis bild av verkligheten.  

Transformatorns lindningsresistans bestämdes genom användning av en Fluke 289, där 

resistansen i mätkablarna (0,075 Ω) antogs försumbar. Själva mätningen gick till med hjälp av 

Fluke 289:s mätkablar fördes in i primära uttagen för dess interna resistans. Samma mätning 

utfördes för den sekundära sidan av transformatorn.  

3.4.2 Belastningsprov av spänningstransformatorer 

När en transformator används kan belastningen se olika ut och de påverkar hur den 

resulterande spänningen på sekundärsidan blir enligt paragrafen ”Transformator” under 

”Faktorer som påverkar mätning”. Belastningsprov utfördes på samma typ av 

enfasspänningstransformatorer (SLCE 14, ASEA) som är anslutana till fasningsutrustningen 

idag. Belastningsprovet gick ut på att mäta spänningen på VT vid olika belastningar över 

sekundärsidan (med hjälp av en Fluke 435). Detta gjordes med hjälp av variabla motstånd 

som fanns tillgängliga (IFÖ, EMJ 100, 1000 Ω). Motstånden ställdes in så att de skulle 

motsvara ungefär 5 %, 10 %, 25 % av VT märkeffekt, vilket beräknades fram genom att 

använda den primär- och sekundärspänning som råder vid transformatorn i anläggningen (500 

V/110 V), huvudspänningen som användes under provet (tillgänglig spänning var 398 V) och 

VT märkeffekt, 150 VA. Valet att undersöka transformatorerna mellan 0 % till 25 % grundas 

på vad som nämndes i standard SS-EN 61869-3 i kapitelet ”Transformator” samt brist på 

motstånd för utförligare test. Till beräkningarna användes formlerna 3.6, 3.7 och 3.8. 
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2

1     (3.7) 

 UIP       (3.8) 

U1 = primärspänning (V) 

U2 = sekundärspännigen (V) 

N2 = antal varv på sekundärsidan 

N1 = antal varv på primärsidan 

a = omsättningstal 

En schematisk bild av uppställningen på belastningsprovet kan betraktas nedan i Figur 12. 

 

Figur 12. Figuren visar uppställningen under belastningsprovet. En enfastransformator med jordad primär- och 

sekundärsida användes. Primärspänningen med beteckning U1 och sekundärspänningensbeteckning med U2, på 

sekundärsidan är amperemätare seriekopplade med variabelt motstånd och parallellt med detta variabla motstånd är 

en spänningsmätare inkopplad. 

3.4.3 Osymmetritest av spänningstransformatorer 

För att klargöra om osymmetrisk last påverkar den befintliga VT i den befintliga 

anläggningen, utfördes ett test med osymmetrisk last. Testet utfördes med tre stycken 

enfasspänningstransformator i trefasuppkoppling (av sorten SLCE 14, ASEA) i Yn-Yn 

konfiguration. För att skapa en osymmetrisk last kopplades motstånden mellan två faser, 

vilket representerar den befintliga anläggningen. Motstånden som användes var tre stycken av 

typen IFÖ, EMJ 100, inställda till 1000 Ω för att få ett ungefärligt värde som motsvarade den 

osymmetriska last som finns i anläggningen. För att se om osymmetrin gav en 

spänningsförändring uppmättes fasspänningen på en av de belastade faserna och jämfördes 

med fasspänningen på den fas som inte var belastad. En schematisk bild av uppställningen 

som genomfördes på osymmetritest kan betraktas i Figur 13. 
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Figur 13. Figuren visar uppställningen av det osymmetriska testet som utfördes. Tre stycken enfastransformatorer 

användes i Yn-Yn koppling. Med en primärspänningen U1 och sekundärspänningen U2, ett variabelt motstånd 

mellan två av transformatorerna, spänningsmätning från last till noll (V1) och obelastade transformatorn till noll 

(V2). 

3.4.4 Mätningar av spänningar och strömmar 

För att kunna mäta spänningar och strömmar i de driftsatta delarna inne i F1 användes en 

mätningsutrusning vid namn Argus CC/4B, vilket är ett mätsystem som är utvecklat av ABB 

Automation Technologies AB. Systemet kan ha 16 stycken mätkanaler uppkopplade samtidigt 

där det går att analysera de flesta parametrar som är relevanta inom elkraften. När mätningen 

utfördes användes spänningsprober och strömtänger. Spänningsproberna anslöts till de olika 

faserna var vanliga avsäkrade prober direkt kopplade till mätpunkten. För att mäta de utvalda 

strömmarna användes strömtänger från Chauvin Arnoux, modell K1, med ett mätområde på 

0.1 mA till 3 A (RMS, sinus). Instrumentets mätnoggrannhet presenteras i Tabell 3. Vid 

mätningen av strömmarna i varje fas användes även strömtransformatorer som hade en 

omsättning på 2400/2A. För att kunna styra mätprogrammet finns Argus Measuring Control 

8.0.10, där det går att bestämma namn på de spänningar och strömmar som mäts samt 

tidsintervallet på provtagningstiden. Det går även att bestämma mättiden, den tid som 

mätningen önskas pågå.  

Mätningen som utfördes under det här examensarbetet pågick kontinuerlig under cirka tre 

dagar under våren 2016. Tidsintervallet för provtagning var inställt till 90 μs med en total 

mättid på 1,44 min per mätfil. Mätningen var uppkopplad på sekundärsidan av transformator 

(6 kV/500 V) tillhörande dieselsäkrat nät, vid matningen av fasningsutrustningen från 

transformator (6 kV/500 V). Vid transformatorn (6 kV/500 V) mättes strömmar och 

spänningar i alla faser (R, S och T) samt strömmen i nollpunktsledaren. För 

fasningsutrustningen mättes fasspänningen (SU-NU), för en närmare bild över vart 

mätningarna var placerade se Figur 7 i kapitel ”Fasningsutrustningens uppbyggnad”. 
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Tabell 3. Onoggranheten för Modell K1 

Primärström 1mA-10mA 10mA-120mA 120mA-3A 

Onoggranhet [%] 

av given utsignal 

3 Vs ± 0,3 mV 3 Vs ± 0,1 mV ± 1 Vs 

 

Fasvridning - Max -9° 

3.5 Behandling av mätningar 

Mätningarna som utfördes på anläggningen behandlades med hjälp av analysverktyget som 

finns i Argus mätsystem, nämligen Argus Viewer 8.0.10. 

3.5.1 Övertoner 

Med hjälp av Argus Viewer gick det att läsa in de mätfiler som hade sparats i sekvenser av 

Measure Control. I programmet Viewer kunde mätresultatet grafiskt betraktas över hela 

tidsintervallet. Särskilt intressant var strömmen i nollpunktsledaren för att lokalisera övertoner 

och händelser som ökar övertoner. När en händelse var lokaliserad gick det att ta upp samma 

tidpunkt för spänningen respektive strömmen, om så önskades. I Argus Viewer ingår det en 

kalkylator som räknar ut bland annat RMS, max- och minimumvärde samt toppfaktorn. Det 

går även att göra en FFT analys i programmet, för att få ut en lista på närvarande övertonerna. 

För att grafiskt visa närvaron av övertonerna gjordes en RMS-kurva av strömmen som går i 

nollpunktsmotståndet genom ett färdigt definierat kommando i Argus Viewer.   
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4 Resultat 

I det här kapitlet kommer läsarna få granska de resultat som framkommit under studien som 

utförts vid Forsmarks kraftgrupp AB. Inledningsvis presenteras resultatet från kartläggningen 

av vad fasningsutrustningen har för olika belastningar på mätkretsen. Därefter redogörs hur 

dagens mätningsprinciper går till, för att leda vidare in på de transformatortest som gjorts 

samt systemsimulering. Avslutningsvis får läsaren ta del av de resultat som framkom under 

mätningen av övertoner. 

4.1 Laster till fasningsutrustningen 

Till testet för osymmetri är lasterna viktiga för att se om dessa har en bidragande faktor på 

VT. Lasterna för de olika mätuttagen, dieselgenerator, transformator 6kV/500V och skena 

500V, se Figur 7, som används till fasningsutrustningen visas i Tabell 4. 

Tabell 4. Tabellen visar storleken på de parallella motstånden till fasningsutrustningen för de tre olika mätpunkterna 

dieselgenerator, transformator 6kV/500V och skena 500V. Transformator 6kV/500V visar noll för att ingen last finns 

parallellt med fasningsutrustningen. 

Mätning från Dieselgenerator 
Transformator 

6kV/500V 
Skena 500V 

Parallell last med 

fasutrustningen 
7078 Ω 0 Ω 3928 Ω 

4.2 Dagens mätspänningsprinciper 

Fasutrustningen som används vid dieselsäkrat nät på F1, har en mätkrets med VT 

konfigurerade enligt Yn-Yn och utför endast mätning av fasspänning (mellan fas S och noll) 

till fasningsutrustningen. 

Den vanligast förekommande mätning till fasutrustning som är tillgänglig på marknaden idag 

från de kontaktade leverantörerna, ABB och Siemens, är antingen mätning av enfas eller 

mellan två faser och tre faser beroende på den noggrannhet som önskas. Trefasmätning 

medför högre information än en- och tvåfasmätning i form av rotationsriktning på alla faser 

samt detektering av fel i en av de tre faserna. Den vanligaste och rekommenderade 

transformatorkonfigurationen till mätkretsen är ∆-Yn eller Yn-∆. 

4.3 Transformator test 

Resultat från de tester som utfördes under arbetet, på transformatorer av samma typ som är 

installerade på F1. 

4.3.1 Belastningsprov 

Från belastningsprovet som utfördes blev resultatet enligt värdena i Tabell 5. De visar hur 

fasspänningen på sekundärsidan förändras när motståndet varierar med tomgångsspänningen 

som utgångspunkt.  
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Tabell 5. Tabellen visar de värden som mäts upp under belastningsprovet av enfastransformatorerna. De värden för 

primär- och sekundärström som saknas var för små för att mätas med utrustningen. 

Belastning Fasspänning, 

primär  

(V) 

Fasspänning, 

sekundär  

(V) 

Ström, 

primär  

(A) 

Ström, 

sekundär 

(A) 

Motstånd  

(Ω) 

Tomgång 227 55,87 - - - 

4 % 227 50,52 - 0,1 489 

8 % 227 54,50 0,07 0,2 250 

25 % 227 55,10 0,2 0,83 59 

 

När resultatet av fasspännigen på sekundärsidan jämfördes med spänningen vid tomgång, blev 

resultatet enligt Tabell 6. 

Tabell 6. Tabellen visar spänningsskillnaden mellan tomgångspänning och spänningen vid olika laster i procent. 

Belastning Spänningsskillnad 

från tomgång 

4 % 9,58 % 

8 % 2,45 % 

25 % 1,38 % 

Osymmetritest av spänningstransformatorer 

Resultatet från testet med osymmetrisk last i en trefasuppkoppling visas i Tabell 7. Från 

tabellen framgår även skillnaden mellan de två uppmätta fasspänningarna. 

Tabell 7. Tabellen visar fasspänningen när en osymmetrisk last finns i systemet i jämförelse med fasspänningen utan 

last. Samt skillnaden mellan de två fallen. 

Mätobjekt Fasspänning (V) Skillnad 

Fasspänningen 

med last 
55,71 

0,27 % 
Fasspänningen 

utan last 
55,86 

 

4.4 Spänningsavvikelse från simulering 

Resultat efter simuleringen av det uppbyggda exempelsystemet för detektering av eventuell 

spänningsavvikelse mellan de olika systemen presenteras i Tabell 8 och Tabell 9. I tabellerna 

visas spänningsnivån som råder vid isolertransformatorerna innan fasningsutrustningen, vid 

de olika system som ska synkroniseras med varandra (endast två system åt gången). I Tabell 8 

visas de nivåer som råder vid dagens transformatorkonfiguration, vilket är Yn-Yn, när 

fasningsutrustningen har i uppgift att synkronisera dieselgenerator med skenan 500 V. 

Tabell 8. Spänningsnivån som råder vid de olika systemen när mättransformatorn är Y-Y kopplad. 

 Diesel Transformator Skena 

Spänningsnivå 

[VRMS] 

35,35 35,86 35,28 
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Tabell 9 visar resultatet på spänningsnivåerna för de olika systemen när dem är anslutna till en 

mättransformator med Δ-Y konfiguration. 

Tabell 9. Spänningsnivån som råder vid de olika systemen när mättransformatorn är Δ-Y kopplad. 

4.5 Övertoner 

Mätningarna utfördes vid transformator 6 kV/500 V, av faserna R, S, T och strömmen i 

nollpunktsledaren, varpå data från nollpunktledaren är av störst intresse. Strömmen i 

nollpunktledaren har övertoner som kan urskiljas från Figur 14. Strömmen i ledaren 

uppmättes till storleksordning 2.4–3.6 A (RMS värden) under normal drift. Skillnaden beror 

på att laster av olika karaktär tas i och ur drift. Spikar i storleksordningen 7 A uppmättes, 

vilket uppkommer vid driftstarter av olika enheter (pumpar, motorer och liknande). Ett utdrag 

från mätningarna som utfördes kan ses i Figur 15.  

 

Figur 14. Figuren visar utdrag från mätning av strömmen i nollpunktsledaren från programmet Argus under 100 ms. 

Strömmens form visar tydligt att ledaren är flydd med övertoner. 

 Diesel Transformator Skena 

Spänningsnivå 

[VRMS] 

35,44 35,86 35,38 
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Figur 15. Figuren visar RMS värdet av strömmen i nollpunktsledaren, den visar även att strömmen förändras när 

laster läggs till eller tas bort. 

Från mätningen var det av intresse att se diselgenerator samt ett antal pumpar. Intresset 

baseras på att komponenterna gav störst utslag under mätningen i jämförelse med övrig 

utrustning. Från Figur 16 kan inverkan av dieselgenerator bevittnas och Figur 17 pumparnas 

påverkan. 

 

Figur 16. Figuren visar RMS strömmen i nollpunktsledaren och hur den förändras när dieselgenerator kopplas in och 

sedan ur. 



34 

 

 

Figur 17. Figuren visar RMS strömmen i nollpunktsledaren. Strömmen förändras när pumpar kopplas in och sedan 

ur.  
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5 Diskussion 

I detta kapitel kommer det diskuteras eventuella ändringar eller förbättringar som kan göras 

på dagens fasningssystem och dess mätkretsar. Det inleds med att titta närmare på dagens 

mätprinceper som fasningsutrustningen har, vilket leder vidare in på transformatortestet som 

utfördes. Därefter följer diskussion om simuleringen och systemets övertoner. Kapitlet 

utmynnar i en del som handlar om vad det är för verifierande prov som kan utföras för att 

styrka det författarna framlägger. 

5.1 Dagens mätspänningsprinciper 

Välja ett fasningssystem är inte bara att välja ett för att aktörerna säger att det är bäst utan det 

kräver eftertanke från FKA:s sida. Det är viktigt att beröra frågeställningar som: hur beredda 

är FKA på att ändra systemet? Finns det nackdelar? Finns det utrymme för nya komponenter? 

Det kan nämligen vara platsbrist som gör att en teknik blir mer lämplig än den andra eftersom 

den tar mindre plats. Men å andra sidan kan en nyare teknik höja säkerheten och 

tillgängligheten på systemet, vilket därför ger större fördelar. Valet är därmed inte enkelt, utan 

många tankar ska passa ihop för att frambringa den bästa lösningen. 

Den installerade fasningsutrustningen åldras men är fortfarande ett system som fungerar sett 

från kraven vad en generator ska klara av vid ett synkronoseringstillfälle, alltså att 

fasningsutrustningen klarar att ligga inom definerade fasningsvillkor. Påverkan av övertoner 

som medför amperevarvsobalans på spänningstransformatorerna till fasningen, skapar 

emellertid en förskjuten nollpunkt för dieselgeneratorn. Det är här förbättringar kan utföras, 

eftersom dagens installerade system mäter mellan fas och jord, med VT som är Yn-Yn 

kopplade i ett högimpedans jordat nät. Det är inte önskevärt att ta bort impedans jordningen 

eftersom den utgör ett viktigt skydd för generatorn vid ett eventuellt fel.  

Om ett liknande system hade installerats idag, med mätning fas till jord, hade ett skydd varit 

tvunget att installeras som övervakar om nollpunkten förskjuts. I moderna system används 

eller rekommenderas därför att använda fasmätning utan referens eller 

huvudspänningsmätning med VT i båda fallen som är ∆-Y kopplade till fasningsutrustningen. 

Valet är att välja mellan att mäta på en, två eller tre faser. Den enklaste lösningen är att mäta 

från enfas och oftast är det tillräcklig bra när synkronisering mellan två system ska gå till på 

ett säkert sätt. Det då faserna i systemen som mäts redan ska ha samma fasföljd, vilket annars 

kan skapa problematik. Men vid ett eventuellt systemfel, där en av faserna försvinner, kan det 

uppkomma svårigheter på grund av att systemet inte upptäcker att en av faserna är borta. Det 

medför även att fasningsutrustningen inte lyckas upptäcka felet. Denna problematik gör att det 

finns fördelar med att installera tvåfasmätning eller trefasmätning. Tvåfasmätning ökar 

chansen att upptäcka felet samt medför en säkrare fasmetod. Trefasmätning granskar 

spänningsnivån på alla faser och kan upptäcka felet med en tappad fas. Trefas medför även en 

högre säkerhet i fasningsfunktionen jämfört med de andra två metoderna. Problematik med 

nollpunktsförskjutning försvinner med alla de tre alternativen, men det blir istället en fråga 

om hur stor säkerhet som önskas. 
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Företagen Siemens och ABB erbjuder fasningsutrustning och har gjort detta under lång tid. 

Det gör att dessa företag är kunniga inom området och därför togs kontakt, för att se hur den 

noggrannaste mätkretsen byggs upp. Resultatet blev att trefasmätning är säkrast eftersom det 

lättare och snabbare går att detektera fel eller händelser i en av de tre faserna. Det fel som 

uppstår vid denna mätning är enbart det fel som VT ger, vilket inte ska vara något problem i 

en godkänd krets. Transformatorkonfigurationer som rekommenderas av aktörer på VT var ∆-

Y, med motivation att denna konfiguration tål störningar i form av övertoner och ojämn 

belastning bäst. 

För att kritiskt granska resultatet med att införa en trefasmätning, vad finns det för nackdelar 

med att införa det? Eftersom dagens system mäter mellan fas och nollpunkt samt att 

utrustningen inte är kapabel att mäta trefas, kommer det att krävas att systemet konstrueras 

om och ny utrustning införskaffas. Det kommer då att behövas läggas en hel del tid på att 

verkligen se om den nya utrustningen upphåller den standard som FKA eftersöker samt 

verifiera den nya utrustningen. Det kan även medföra nackdelen att utrustningen tar större 

plats än vad den nuvarande gör, vilket kan skapa platsbrist. Annars kommer fördelarna med 

trefasmätning övervinna de potentiella nackdelar som finns med att införa denna typ av 

mätning, eftersom att den vunna säkerheten i lösningen väger över. 

Om dagens lösning behålls, med ett installerat motstånd för att lösa problematiken med den 

uppkomna amperevarvsobalansen, bör det installeras på alla F1’s subar. Det är en lösning som 

fungerar men vid eventuell ökning av övertoner från mer modern teknik, som kommer in när 

anläggningen förnyas, kan den nuvarande övertonshalten öka från dagens nivå. 

Motståndslösningen blir då problematisk eftersom motståndet kan bli för litet och problemet 

kan uppstå igen. Om nuvarande system därför ska vara kvar med en mätning mellan fas och 

nolla, bör en vakt eller indikering om eventuell nollpunktsförskjutning installeras samtidigt. 

Det är rekommenderat att installera vakt eller indikering, eftersom om ett skydd installeras 

skulle detta skydd kunna lösa ut och blockera en eventuell nödvändig fasning vid skarpt läge. 

Ett annat alternativ som skulle kunna vara aktuellt är ∆-Y konfigurationen på de VT som är 

installerade.  Att ändra transformatornas konfiguration skulle kunna innebära att övertonerna 

inte överförs från primärsidan till sekundärsidan. Då upphör även den nuvarande 

nollpunktsförskjutningen. 

5.2 Transformator test 

Att mäta på aktiva delar inne i Forsmark är inte helt enkelt då tillstånd ska berättigas och 

underhållspersonal ska ha tid att utföra mätningarna. Det har medfört att mätningar inte 

kunnat utföras på alla önskade delar. 

5.2.1 Belastningsprov 

Belastningsprovet som utfördes av författarna bevisar att VT spänning kan variera om 

belastningen är inom intervallet 4 % - 25 %, av den totala belastningen på transformatorn. Att 

spänningen beror på hur belastad en transformator är, kan medföra en osäkerhet i mätkretsen. 

Detta är självklart inte bra när den sitter ihop med till exempel, fasningsutrustningen, eftersom 

det kan orsaka problem vid eventuellt synkroniseringstillfälle och att fasningsutrustningen 

inte ser spänningsfelet mellan två system på grund av felbelastad VT. 
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Intervallet 0 % - 4 % är en gråzon som bör undvikas för att tomgång är ett osäkert område att 

använda en transformator vid. Det beror på att transformatorerna inte blir tillräckligt 

magnetiserade i tomgång. Därför bör transformatorerna belastas så att de hamnar inom sitt 

arbetsintervall på 25 % - 100 %.  Inom detta intervall finns riktlinjer på hur stor det maximala 

spänningsfallet får vara, enligt standarder som tillverkare av VT ska följa. Lämpligast skulle 

det egentligen vara om det infördes en mätkrets med separata transformatorer för 

fasningsutrustning med bestämd last. Detta för att åstadkomma samma arbetsintervall på 

transformatorerna vid alla tre mätpunkterna i systemet. Idag råder situationen att två 

mätpunkter har belastning medan den sista mätpunkten har i princip obefintlig belastning. 

Det ska även nämnas att standarden SS-EN-61869 är en äldre klassificering som FKA 

använde för att bestämma VT, när kraftverket togs i drift. Eftersom standarden är gammal 

finns det nya standarder som gäller nu och det som var godkänt förut är kanske inte det idag, 

därför kan det vara lägligt att byta ut transformatorerna om annan utrustning byts ut. 

5.2.2 Osymmetritest av spänningstransformatorer 

Testet med en osymmetrisk belastad VT jämfört med den som inte var belastad, indikerar en 

spänningsskillnad. Detta är inte onormalt, men det ska förtydligas att författarna valde att köra 

den obelastade spänningstransformatorn i tomgång för att efterlikna systemet. Mätkretsen från 

transformator 6 kV/500 V var därmed endast kopplad till fasningsutrustningen utan några 

andra laster. Fasningsutrustningen kan ses som ett stort motstånd som drar en ytterst liten 

ström, vilket var anledningen till att tomgångsspänningen valdes på VT. 

Tillståndet kan dock förändras om en ny last installeras i systemet samt kan även 

förutsättningarna som rådde vid testet ändras. Implementeras en ny last kan resultatet bli 

annorlunda och följa samma problematik som presenterades under ”Belastningsprov” med 

varierade spänning. Således skulle det vara lämpligt att även här gå över till en separat krets 

samt ändra transformatorkonfiguration till ∆-Y för fasningsutrustningen. Det blir då lättare att 

undvika problem som kan uppkomma vid eventuella förändringar. En annan fördel är att 

denna konfiguration inte är lika känslig för osymmetrisk belastning.   

5.3 Spänningsavvikelse från simulering 

Resultatet som framkommer från simuleringen av exempelsystemet, tyder på att det inte är 

någon signifikant skillnad mellan de olika systemen som ska sammankopplas, vid den 

rådande transformatorkonfigurationen. Det är ett liknande resultat som går att dra från de 

verkliga mätningar som har gjorts under arbetets gång. Spänningsskillnaden som uppstår vid 

synkronisering mellan dieselgeneratorn och skenan (500 V), när de är anslutet till en Yn-Yn 

transformator är 0,07 VRMS. Detta är en godkänd skillnad om jämförelse ska göras med vad en 

generator är dimensionerad för att klara vid en synkronisering. Det är ungefär samma resultat 

som påvisas vid de olika transformatortesterna som utfördes på anläggningen, nämligen att de 

olika belastningsgraderna på de olika faserna inte ger någon inverkan på transformatorn. 

Resultatet kan verka något konstigt eftersom att Yn-Yn transformatorer är känsliga för ojämn 

belastning, men det har troligen sin grund i att transformatorn har stora, rent resistiva 

belastningar. Det medför att en liten ström kommer att flyta i kretsen och transformatorn kan 

då nästan ses som i tomgång. Detta leder till att ingen av faserna kommer att dra någon 
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betydande ström som kan göra transformatorn ojämnt belastad. Det kan vara anledningen till 

att testet som författarna gjorde med att byta transformator konfiguration för att motverka den 

osymmetriska belastningen inte gav lika tydligt resultat som förväntades. När 

transformatorerkonfigurationen med Δ-Y koppling testades var skillnaden mellan systemen 

dieselgenerator och skena 500 V, enbart 0,06 VRMS.  

Simuleringen kanske inte går att lita på fullt ut, eftersom att den inte är uppbyggt exakt som 

det verkliga systemet, med alla funktionerna som de ansluta komponenterna har. Det kan även 

ha att göra med att lasterna som ligger på faserna inte är rent resistiva. Men resultatet ligger 

nära det verkliga testet med de osymmetriska lasterna, går det att lita på. Om författarna 

räknat med både en imaginär- och realdel hade den imaginära delen fortfarande blivit så pass 

liten att det inte hade gjort någon större inverkan. Men om de inkommande övertonerna skulle 

ha simulerats i systemet kunde resultatet från simuleringen blivit annorlunda eftersom en Yn-

Yn transformator inte har samma möjlighet att ”fånga upp” den tredje övertonen, om det inte 

införs en utjämningslindning. 

5.4 Övertoner 

Att övertoner existerar i ett system med modern utrustning som växelriktare är inte 

förvånande. Frågan är istället, hur stor påverkan har övertoner på det aktuella systemet? Det 

har klargjorts att fasningssystemet har påverkats av övertoner, vilket nämns i ”Tidigare 

studier”. Problematiken var att övertonerna gick ner i transformatorns nollpunktsmotstånd, 

vilket gjorde att nollan blev förskjuten från centrum. Lösningen som implementerades direkt 

var att tillsätta ett motstånd för att lyckas få tillbaka nollpunkten till centrum men övertonerna 

förblir fortfarande närvarande i systemet. 

Det blev därför intressant att utföra mätningar på systemet för att se magnituden på de 

närvarande övertonerna. Från första början var inte övertons-frågan inkluderad i 

examensarbets projektplan. Det kom fram senare under arbetets gång, vilket gjorde att 

mätningarna som utfördes på systemet var menat till ett annat projekt än detta examensarbete. 

Dessa mätningar gav heller inte alla svar som författarna hade önskat. Författarna hade önskat 

att se hur strömmen är i ”nollan” på sekundärsidan av VT på dieselgeneratorn, transformator 6 

kV/500 V och skena 500 V. Detta för att klargöra storleken på övertoner och säga hur stor 

påverkan övertonsströmmen har på fasningsutrustningen. Det är tyvärr inte helt enkelt att få 

tillgång till mätning på de driftsatta delarna inuti F1, eftersom tillstånd måste befogas samt 

personal på F1 behöver ha tid att utföra mätningarna. Detta var några av anledningarna, 

tillsammans med att frågeställningen kom upp sent, som hindrade författarna att utföra 

önskade mätningar. De mätningar som gick att tillgå kan ändå anses bra eftersom de ger en 

indikation på hur situationen ser ut. 

Författarna kan klargöra att övertonerna finns i skena 500 V, eftersom mätningar som erhållits 

är anslutna dit. Det medför att VT 500 V/110 V skulle kunna överföra övertonerna från 

primära till sekundär sidan på grund av dess Yn-Yn koppling. För att motverka detta kan ett 

av följande alternativ genomföras. Första alternativet är att övergå till en Δ-Y kopplad VT. 

Det är enbart för att utesluta jordning samt för att få övertonerna att stanna på primär sidan 

och inte överföras till sekundärsidan. Om lösningen blir aktuell, att införa på 
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mätningssystemet, bör samtliga transformatorer ändras samtidigt, för att vinkelskillnaden som 

uppstår vid Δ-Y inte ska utgöra något problem. Ett annat alternativ är att byta ut dagens 

fasningssystem till en mätkrets som använder sig av en-, två- eller trefas mätning och därmed 

skulle problematiken med nollpunktsförskjutning försvinna. 

5.5 Verifierande prov 

Vid tillfället när fasningsutrustningen eller/och mätspänningskretsar förnyas behöver 

utrustningen verifieras, för att säkerställa att allt ser bra ut och att de toleranser som är 

bestämda följs.  

Nuvarande VT har en tendens att ge varierande spänning inom låga intervall. Ett startprov bör 

utföras för att se till att transformatorerna levererar den tänkta spänningen samt att 

fasningsutrustningen registrerar samma spänningsnivå som transformatorn levererar. Utöver 

detta prov bör mätspänningskretsar som går till fasningsutrustningen mätas upp samtidigt, för 

att fastställa att mätpunkterna stämmer överens med varandra och ingen skillnad finns. Utöver 

startprov skulle ett återkommande prov av samma utförande som startprovet vara viktigt att 

införa. Det för att till exempel snabbare kunna detektera föråldrade komponenter. 

Angående inverkan av övertoner, förändras situationen när det sker ett skifte från 

fasspänningsmätning till huvudspänningsmätning, eftersom denna typ av mätning medför att 

förskjutningen av nollpunkten inte blir något problem. Dock är det ändå rekommenderat att 

utföra mätningar av strömmen i nollpunktsmotståndet för att lokalisera förändringar, genom 

att se till att inte övertonsströmmen blir större. Det gör att fel skulle kunna detekteras, till 

exempel när en växelriktare avger mer övertoner på grund av internt fel, det vill säga att det 

kommer gå en ökad ström i nollan. Utan mätningen kan detta fel fortgå utan att upptäckas. 

Om det skulle bli aktuellt att behålla dagens fasningsutrustning bör en mätkrets med en VT i 

Δ-Y konfiguration införas. Det som konstruktören ska ha i åtanke är att en sådan förändring 

kommer att medföra en fasförskjutning. Fasförskjutningen är viktig att ta hänsyn till, då det 

finns vissa komponenter på F1 som är känsliga för fasförskjutning. En av de känsliga 

utrustningarna är fasningssystemet, eftersom den måste veta att det blivit en fasvridning med 

30
○
. Om inte det rättas till, är risken stor för att felaktig synkronisering sker, vilket kan 

medföra skador på övrig utrustning och generator.  
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6 Slutsats/Rekommendation 

Det avslutande kapitlet kommer att presentera författarnas slutsatser och rekommendationer 

som dragits från det presenterade resultat och den tillhörande diskussionen. Författarna 

kommer besvara arbetets presenterade mål och syfte genom att inleda med vad det är för typ 

av mätprincip som rekommenderas i dagens fasningssystem. Därefter följer de slutsatser som 

dragits utav de tester som utförts på mättransformatorerna, samt en presentation av 

rekommendationerna som går att dra från simuleringen och närvarande övertoner. Slutligen 

beskrivs vilka verifierande prov som bör utföras på fasningssystemet samt förslag ges på 

vidare studier. 

6.1 Dagens mätspänningsprinciper 

Fasningsutrustningen som idag är installerad på F1 gör vad den är ämnad att utföra, dock 

finns några nackdelar med dess konfiguration. Nackdelarna har sitt ursprung från mätsystemet 

som bara mäter mellan fas och noll, med en generator som är hög-impedans jordad och en 

Yn-Yn kopplad VT som fasningsutrustningen är ansluten till. Det bidrar till att de övertoner 

som finns i system kan orsaka en nollpunktförskjutning eller osymmetri bland spänningarna i 

systemet, vilket inte kan upptäckas med en sådan mätning. Konsekvenserna är antingen att 

fasutrustningen inte klarar att synkronisera de olika delarna eller att en felsynkronisering kan 

ske. Detta kan skapa stora utjämningsströmmar, vilket löser ut reläer som försöker skydda 

övriga delar. 

Problematiken som mätning mellan fas och noll medför kan lösas med ett fassystem med 

huvudspänningsmätning. Via fas till fas eller trefasmätning som innebär att faser jämförs med 

varandra, förhindras att en av faserna skulle vara felaktig. Dessutom kommer en 

nollpunktförskjutning inte ha samma påverkan på ett system som mäter huvudspänning med 

anledning av att mätning sker mellan faser och ingen mot nollpunkt. Fasningsutrustningen 

måste uppdateras för att kunna ha mätning över flera faser. Nackdelarna med att behöva 

uppdatera systemet, för att kunna uppdatera mätprincipen, kommer att övervinnas med den 

rekommenderade trefasmätningen. Denna lösning kommer att vara säkrast att införa när det är 

en fasningsprocess som sker vid ett högimpedansjordat nät, eftersom uppkomsten av den 

förskjutna nollpunkten går att bortse ifrån. 

Om FKA behåller lösningen som sitter där idag, med ett installerat motstånd för att få bort 

nollpunktsförskjutningen, bör det installeras på alla subar på F1. När motstånden är på plats 

ska en indikator eller vakt installeras för att indikera eventuell ytterligare 

nollpunktsförskjutning. Det kan ge en indikation på att övertonshalten ökat samt när det kan 

uppstå svårigheter för fasningsutrustningen att utföra en godkänd fasningsprocess. Om det blir 

ett alternativ att byta konfiguration på VT, rekommenderas det att byta till ∆-Y för att fånga 

upp de övertoner som förskjuter nollpunkten som mätutrustningen mäter mot. 

6.2 Transformator test 

6.2.1 Belastningsprov 

Belastningsprovet för transformatorerna visar att belastningar inom intervallet 4 % - 25 % har 

en varierande spänning. Spänningar vid belastningsintervallet 25 % - 100 % medför 
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noggrannare mätning, som inte fluktuerar mer än vad som är tillåtet enligt standard. Därför 

rekommenderar författarna att VT ska belastas så att dess arbetspunkt infaller inom intervallet 

25 % - 100 %. Om det blir aktuellt med ombyggnation, rekommenderas det att en separat 

mättransformatorkrets med lämplig belastning installeras till fasningsutrustningen. 

6.2.2 Osymmetritest av spänningstransformatorer 

Den osymmetriska belastningen som finns på både skena 500 V och dieselns mätningskrets på 

F1 har minimal påverkar på transformatorns mätspänningskrets. Då lasterna har stora resistiva 

delar kommer det inte medföra någon nämnvärd skillnad i ström mellan faserna i kretsen som 

kan skapa obalans. Däremot vid eventuellt utbyte av utrustning, rekommenderar författarna att 

inför separata mättransformatorer med ∆-Y koppling. Om den gamla kretsen ska sparas, 

rekommenderas det att återigen belasta mättransformatorerna lika för att kunna få samma 

mätnoggrannhet mellan de olika VT. 

6.3 Spänningsavvikelse från simulering 

Det som går att utläsa från resultatet av simuleringen är att dagens fasningsutrustning fungerar 

bra, utan några komplikationer som fasningsutrustningen inte skulle kunna klara av att 

hantera. Behovet av att byta VT konfiguration blev inte bevisat eftersom att systemet inte var 

tillräckligt ojämnt belastat för att eventuellt ge de Yn-Yn kopplade VT en 

amperevarvsobalans. Simuleringen går inte att lita på fullt ut, men det ger ändå en bra 

indikation på hur det ser ut i dagens system. Den problematik som uppstått vid provning av 

fasningsutrustningen medför ändå att mättransformatorerna bör bytas ut till ∆-Y utifall 

nuvarande system behålls. Detta för att kunna undgå eventuell problematik med en förskjuten 

nollpunkt, som kan uppstå på grund av övertonerna i systemet. 

6.4 Övertoner 

På F1 finns det övertoner på skena 500 V, som  uppkommer av motorer till pumpar, 

dieselgenerator och UPS:er. Från mätningar visar det sig att skenan 500 V innehåller 

övertoner som skulle kunna överföras till mätningsutrustningen. För att undvika övertonernas 

påverkan på fasningsutrustningen, anser författarna att fasningsutrustningens mätningsprincip 

bör bytas ut från fas-noll mätning till huvudspänningsmätning, till exempel trefasmätning. 

Detta för att författarna anser att med huvudspänningsmätning bortser mätningen från 

övertonsproblematiken med förskjuten nollpunkt. Det medför även en mätprincip som har 

högre säkerhet och noggrannhet än den existerande. 

Om nuvarande system skulle behållas med nuvarande VT, bör motståndet som installerades i 

en av subarna även installeras i de resterande. Vidare bör en indikation på eventuell ytterligare 

nollpunkts förskjutning installeras. Om ändringar blir tillåtet på VT, rekommenderar 

författarna att byta konfigurationen på transformatorerna till ∆-Y. 

6.5 Verifierande prov 

För att verifiera utrustningen som kan komma att införas efter författarnas rekommendation, 

råder författarna att utföra de verifierings prov som benämns i följande stycken. 
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Varje enskild VT behöver säkerhetsställas, i avsikt att se till att spänningen som levereras från 

transformatorerna är den som önskas vid samma belastning. Samtliga VT som är kopplade till 

fasningsutrustningen behöver även säkerställas med ett startprov. Detta för att verifiera att den 

spänning som levereras från transformatorerna är samma som fasningsutrustningen erhåller 

och är lika för alla tre faser.  

Till mätkedjan av fasningssystemet skulle det finnas en fördel med att införa återkommande 

prov. Detta för att i förebyggande syfte kunna se om komponenter åldras och/eller av andra 

anledningar förändrar spänningen till fasutrustningen. 

Övertonerna anser författarna fortfarande är en viktig del som behöver kontrolleras även om 

påverkan minskar på mätkretsen till fasutrustningen om rekommendationerna med 

huvudspänningsmätning implementeras. Därför bör det utföras ett återkommande prov för att 

få övervakning av övertonerna som går ner i nollpunkten och eventuellt implementera 

kontinuerlig mätning som kan logga mätintervall vid händelser. 

Om istället det nuvarande systemet bevaras och författarnas rekommendation med Δ-Y 

koppling införs, bör det noggrant ses över att den vinkelförskjutning som uppstår på 30
○
 är 

kompenserad. Viktigast är det för fasningsutrustningen men även för exempelvis reläskydd 

och andra laster som kan bli påverkade. 

6.6 Förslag på vidare studier 

- I mätkretsen finns isolertransformatorer vars specifikationer inte kunnat fastställas 

under arbetets. Det innebar att isolertransformatorernas arbetsintervall fortfarande är 

okänt för författarna. Om isolertransformatorerna ska vara kvar vid eventuell 

ombyggnation av fasningssystemet eller om de väljer att behålla delarna, anses det av 

vikt att ta reda på vad dessa isolertransformatorer har för arbetsområde och vad de har 

för begränsningar. Därmed påverkas mätkretsen till fasningsutrustningen så lite som 

möjligt. 

- Ett alternativ som kan studeras närmare är om det blir aktuellt att behålla nuvarande 

fasningsutrustning och installera motstånd i resterande subar, kan vara att utnyttja 

isolertransformatorerna. När installation av motstånd görs, kan även 

isolationstransformatorerna kopplas om till ∆-Y. Det kommer att skapa ett behov av 

nya transformatorer för att lyckas få dessa enfastransformatorer att bli 

sammankopplade till den rekommenderade konfigurationen. Inte lika många nya 

transformatorer kommer behövas som om VT skulle bytas ut. Detta alternativ kanske 

ger tillräckligt bra mätresultat och nödvändiga förbättringsåtgärder kan minska. För att 

det ska bli aktuellt måste isolertransformatorernas specifikationer bestämmas. 

- Författarna har efter avslutat arbete ansett att övertonerna har en viktig roll i systemet 

eftersom övertoner enligt tidigare händelser påverkat mätningen till fasningssystemet, 

samt att övertoner i överlag aldrig är bra att ha i ett system. Därför föreslår författarna 

att det är rekommenderat att titta vidare på hur det aktivt skulle gå att reducera 

övertonerna i anläggningen. Det genom att till exempel införa en gräns för tillåten 

övertonshalt på ny installerad teknik. 
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- Något som författarna även skulle rekommendera är att fortsätta studera hur utrymme 

för eventuellt nya komponeter ser ut, eftersom detta skulle kunna begränsa eventuella 

friheter för ny installation i anläggningen. 

- Vid händelse av ombyggnation skulle det vara rekommenderat att titta på VT som är 

klassificerad enligt standard SS-EN-61869. För att se om klassificeringen fortfarande 

är giltig eller om VT ska bytas ut mot en ny standard.  
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Appendix 

Figur 18 visar en simulering som klargör skillnaden mellan Yn-Yn och Δ-Yn koppling på en 

transformator med en genererad tredje överton på primärsidan. 

 

Figur 18. Figuren visar en simulering gjorts i Matlab simulator för att bevisa skillnaden av en Yn-Yn och Δ-Yn 

kopplad transformator, med en tillagt tredje överton i spänningskällorna. 
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Uppbyggnaden av hur exempelsystemet för F1:s fasningssystem ser ut visas i Figur 19. Det 

användes för att se om det fanns någon eventuell ojämn belastning som gjorde att de 

individuella systemen vid tänkbar synkronisering hade spänningsskillnader. 

 

Figur 19. Visar uppbyggnaden av hur fasningssystemet såg ut i Simulink som användes vid simuleringen. 


