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Förord 

Detta examensarbetet har utförts under vintern 2018/2019 på uppdrag av Megger Sweden 

AB i Stockholm som en del i utbildningen. Det är det sista momentet som utförs på  
ingenjörsutbildningen till elektroingenjör med inriktningen mot elkraft vid Högskolan Väst 
i Trollhättan. 

Författarna har tillsammans framställt figurer i rapporten i samarbete med handledaren 
Andrea Bonetti. Arbetets alla delar har utförts av båda författarna tillsammans.  

Examensarbetet började med att författarna gjorde ett besök hos företaget Megger Sweden 

AB i Stockholm för en mer detaljerad genomgång av examensarbetet och hämtning av 
testutrustning samt reläet. Testerna i studien har utförts på Högskolan Västs 
laborationssalar. 

Ett stort tack till företaget Megger Sweden AB i Stockholm för möjligheten att utföra detta 
examensarbete och ett varmt tack riktas till produktionschefen Stefan Larsson. Arbetet har 
givit oss mycket kunskap och erfarenhet kring användandet av testutrustningen Sverker 

och provning av överströmsrelä. Vi vill även rikta ett stort tack till Andrea Bonetti på 
Megger Sweden AB i Stockholm som tillhandahållit oss en detaljerad och utförlig plan för 
hur experimenten skulle genomföras. Andrea Bonetti har även varit ett stort stöd under 

arbetets gång genom att ha försett oss med viktig information så snart vi behövt det.  

Tack även till vår handledare Peter Axelberg och examinator Lars Holmblad för all 
vägledning. 

 

Trollhättan den 21 januari 2019 
Yasser Akram och Elias Mirzad 
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Studie av övertoners inverkan på relätripptiden hos 
ett elektromekaniskt överströmsrelä 

Sammanfattning 

Ett uppmärksammat problem i elnätet är den ökande halten av övertoner. I ett elnät som är 
fritt från övertoner förekommer enbart en grundton men i vissa fall förekommer 
strömmar, och spänningar, med andra frekvenser och då innehåller nätet en viss halt 

övertoner. När anslutna belastningar är olinjära uppstår övertoner. Det är huvudsakligen 
ökningen av dessa typer av belastningar i elnätet, till exempel elbilsladdning och datorer, 
som ger upphov till den ökande övertonshalten. 

Med anledning av ovannämnda problem med övertoner utförs detta examensarbetet på 
uppdrag av Megger Sweden AB i Stockholm. Syftet är att studera övertoners inverkan på 
relätripptiden hos ett elektromekaniskt överströmrelä som finns installerad i kraftnätets 

kontrollanläggningar. 

Testerna utförs med testinstrumentet Sverker 900 och med ett elektromekaniskt 
överströmsrelä, ett RI-relä av märket ASEA. För testning av RI-reläet följs en svensk 

standard, en kommande internationell standard och instruktioner från uppdragsgivare. 
Resultaten från testerna visar på skillnader mellan tripptiden med övertoner och tripptiden 
för enbart grundtonen.  

Slutsatser baserade på studiens resultat är dels att överströmsreläet är långsammare vid 
svaga strömmar, det vill säga 2,8 A och 3 A, eller har för långa tripptider i förhållande till 
beteendet utan övertoner. Dels att det är svårt att säkerställa ett signifikant samband mellan 

närvaron av övertoner och påverkan av relätripptiden vid medel och starka strömmar, det 
vill säga 4 A till 8 A, eller vid kortare tripptider.  

Baserat på studiens resultat skulle det vara intressant att testa med flera övertonsnivåer. En 

rekommendation för liknande framtida studier är att bara testa vid låga strömmar, långa 
tripptider och långsamma diskhastigheter, eftersom detta skulle underlätta möjligheten att 
uppnå en mer överskådlig resultatanalys. 
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Study the effect of harmonics on the relay trip time of 
an electromechanical overcurrent relay 

Summary 

A problem that has been noticed in the electricity grid is the increase in level of harmonics. 
In some cases, there may also be currents or voltages with frequencies that differ from the 
fundamental tone and this leads to the grid having harmonics meaning that when loads and 

components in the electricity grid are not sinusoidal, harmonics occur. For example, an 
increase in these types of loads e.g. charging an electric car or computers, in the electricity 
grid gives rise to an increasing harmonic content. 

In view of the aforementioned, this thesis has been carried out in collaboration with the 
Megger Sweden AB, Stockholm, as the official client for this study. The purpose here is to 
study the effect of harmonics on the relay trip time of an electromechanical overcurrent 

relay that is installed in the power grid's control facilities. 

The tests are performed with the test instrument Sverker 900 and an electromechanical 
overcurrent relay, ASEA RI. For testing the RI relay, a Swedish standard, an upcoming 

international standard as well as instructions from the client have been thoroughly followed 
and applied. The results of the tests shows the difference between the trip time with 
harmonics and the trip time for the fundamental tone.  

Conclusions based on the results are partly that the overcurrent relay is slower at weak 
currents, that is 2.8A and 3A respectively, as well as for long trip times in relation to the 
behavior without harmonics. According to the findings conducted herein, there is no 

significant correlation between the presence of harmonics and the influence of the relay 
trip time on medium and strong currents, between 4A-8A, or on shorter trip times.  

By reason of the time constraint experienced in conducting this study, the results and 

findings reached leaves a sound potential and promise for future tests conducted at 
different harmonic levels. A future recommendation for similar studies will be to test only 
at low currents, long trip times and slow disk speeds as this would facilitate the possibility 

of fulfilling a more robust result analysis. 
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1 Inledning 

I svenska elnät ska spänning och ström vara en sinusformad kurva med en frekvens på 50 

Hz, vilken kallas grundton. När belastningar och komponenter i elnätet är icke-linjära, det 
vill säga inte sinusformade, uppstår övertoner. Ett problem i dagens elnät är den ökande  
övertonshalten. Övertonshalten i elnätet orsakas bland annat av ökande andel elgenerering 

där olika typer av omriktare används, exempelvis vindkraft, solceller och batterilagring. 
Även den ökande andelen icke-linjära belastningar i elnätet påverkar övertonshalten, 
exempelvis elbilsladdning och datorer. [1] 

Den ökande förekomsten av övertoner i elnätet har väckt ett intresse för studier om hur 
olika komponenter beter sig vid övertoner. Ett exempel på en komponent av intresse är 
reläskyddet, som är en viktig komponent i elnätet eftersom den detekterar fel i nätet. 

Därför har beteendet hos ett elektromekaniskt reläskydd i förhållande till övertoner 
studerats i detta examensarbetet 

1.1 Bakgrund 

Megger Sweden AB är en av världens största företag för elektriska mät- och testinstrument 

inom fältet elkraft. Företaget har distributörer och lokala försäljningskontor utspridda 
runtom i världen, bland annat i Sverige, USA, Storbritannien och Tyskland. Megger Sweden 
AB utvecklar bland annat mät- och testinstrument som används för test av reläskydd. I 

inledningen nämndes att övertonshalten i elnätet ökar och med anledning av detta är 
företaget intresserad av att undersöka hur övertoner påverkar funktionaliteteten hos ett 
elektromekaniskt överströmsrelä. Denna relätyp har funnits sedan 1930-talet men man har 

ändå inte tillräckliga kunskaper om hur ett sådant relä beter sig när strömmen innehåller 
övertoner. Därför efterfrågade Megger Sweden AB i Stockholm, en studie och 
dokumentation av övertoners inverkan på tripptiden hos ett elektromekaniskt 

överströmsrelä. [2] 

Det har tidigare skrivits examensarbeten kring reläskydd, deras funktioner och om utförda 
tester av reläskydd. Ett examensarbete skrivet av Tomas Jakobsson och Sebastian Salman i 

samarbete med Vattenfall handlar om ”provplan för validering av reläskydd med Omicron 
CMC 356”. [3] Inspiration gällande metodval och teori har hämtats från detta 
examensarbetet. 

1.2 Syfte 

Detta arbete syftar till att studera övertoners inverkan på relätripptiden hos ett 
elektromekaniskt överströmsrelä. Förståelsen för hur övertoner påverkar denna relätyp, 

som finns installerad i kraftnätets kontrollanläggningar, är viktig eftersom övertonshalten i 
elnätet idag har ökat. 
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1.3 Problembeskrivning 

Studien görs på ett elektromekaniskt överströmsrelä och arbetet utförs för att undersöka de 
harmoniska övertonernas inverkan på det elektromekaniska reläets funktion. En sådan 

studie är intressant eftersom då reläerna installerades var övertonshalten i elnätet relativt 
låg. Ifall elektromekaniska överströmsreläer ändrar sitt beteende markant vid närvaro av 
övertoner kan det medföra onormala tillstånd och driftstörningar i kraftnätet. Till exempel 

kan selektiviteten bli felaktig om ett reläs utlösningstid ändras markant, och kan orsaka en 
felaktig felbortkoppling av delar i kraftnätet kan orsakas. 

1.4 Avgränsning 

Testerna utfördes med ett elektromekaniskt överströmsrelä av typen distansskydd. 

Distansskyddets uppgift är att mäta motståndet i bland annat ledningar. Det intressanta i 
arbetet är tripptiden, det vill säga utlösningstiden, för reläskyddet och av startströmmen för 
inverskurvan i överströmsreläet. Med hänsyn till tidsbristen i projektet beslutade 

uppdragsgivaren att fokus ska läggas på att studera och testa inverkan av tripptiden hos ett 
elektromekaniskt reläskydd, och inte påverkan av startvärdet. De utförda testerna är 
baserade på övertonshalten som ges i den kommande standarden IEC 60255-187-1 

“Measuring relays and protection equipment - Part 187–1: Functional requirements for 
restrained and unrestrained differential protection of motors, generators and transformers”. 
Kommande standarden IEC 60255-187-1 är under arbete och är sekretessbelagd [4]. 

Nödvändig information har emellertid erhållits från uppdragsgivaren. En annan standard 
som användes är nuvarande standarden SS-EN 60255–121, utgåva 1 ”Mätande reläer och 
skyddsutrustningar - Del 121: Funktionsfordringar på distansskydd” [5].  

Testerna som utfördes skiljer sig dock i förhållande till ovannämnda standarder när det 
gäller övertonsnivåer. För att förenkla testerna och tolkningen av resultaten, togs beslut 
gemensamt med uppdragsgivaren nämligen att testerna skulle baseras på nivåer av 

grundtonens amplitud, vilket innebär 5 % för alla övertoner. Vidare begränsas arbetet till 
att studera inverkan från övertoner med ordningstalen 3, 5, 7 och 9.  
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2 Felbortkopplingssystem i elkraftnätet 
Ett elkraftsystem består av en mängd primära anläggningsdelar men den består även av 

sekundärutrustning. Primära delar består bland annat av transformatorer, 
ställverksapparater, generatorer, ledningar och kablar som vanligtvis är utplacerade eller 
installerade över ett stort geografiskt område. Sekundärutrustning finns för reglering, 

övervakning, styrning, skydd och hjälpspänningsförsörjning. Reläskydd tillhör den 
sekundära gruppen i ett elkraftsystem. För att uppnå ett fungerande skyddssystem måste 
alla anläggningsdelar samt delsystem fungera gemensamt för en säker och pålitlig 

energiförsörjning. Skyddssystemet kan beskrivas som en sista försäkran för ett kraftsystem 
där systemet garanterar bland annat säkerhet, tillgänglighet och kvalitet. [6] 

2.1 Översiktlig systemuppbyggnad  
Skyddssystemet har två huvuduppgifter. Första uppgiften är att ha uppsikt över de 

gränsvärden som berör driften av olika delar i systemet och att säkerställa så 
anläggningsdelen kopplas ifrån ifall dessa gränsvärden överskrids. Den andra uppgiften är 
att upptäcka elektriska fel och isolera de felaktiga beståndsdelarna. [6] 

I ett kraftnät ingår ett antal komponenter som tillsammans utgör ett 
felbortkopplingssystem. Systemets komponenter gör allt från att samla in mätstorheter som 
strömmar och spänningar till att lösa ut brytare för att koppla bort när ett fel uppstått. Ett 

felbortkopplingssystemet är beroende av alla ingående komponenter, så som 
batterisystemet, mättransformatorer, reläskydd och brytare. Skyddssystemet utgör en sista 
försäkran och därför är hög tillförlitlighet det grundläggande kravet. Tillförlitligheten 

omfattar dels skyddssystemets prestanda att upptäcka och koppla ifrån fel, dels systemets 
stabilitet i relation till övriga störningar eller yttre fel. En driftstörning kan uppstå både på 
grund av en utebliven funktion eller på grund av en obefogad funktion.  [6]  

Drifterfarenhet visar att både uteblivna och obefogade funktioner beror, i flertalet fall, på 
till exempel utlösningskretsar, felaktiga reläinställningar, mättransformatorer och kablage, 
vilka alla är delar av felbortkopplingskedjan som ligger utanför själva reläskyddet. Frågan är 

om närvaron av övertoner också kan påverka överströmsrelät och orsaka utebliven eller 
obefogad funktion. [6]  

Genom att installera ett redundant skyddssystem höjs pålitligheten eftersom ett sådant 

minskar antalet uteblivna funktioner. Följaktligen innebär detta att två skyddssystem 
parallellt har möjlighet att starta utlösning. [6] 

Skyddssystemets huvuddelar består av:  

 Mättransformator  
 Reläskydd 
 Brytare  

 Likströmssystem 
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Spännings- och strömtransformatorer har som uppgift att med hög noggrannhet  
transformera ned primärsidans mätstorhet till transformatorns sekundärsida. Reläskyddet 
ansluts till sekundärkretsen på mättransformatorn. Rätt strömtransformator måste väljas 

beroende på vilken inställning och typ av reläskydd som används samt var i kraftsystemet 
transformatorn är placerad. [6] 

De faktorer som har betydelse för att reläskyddssystem ska kunna fungera korrekt är val av 

reläskydd och dess skick, val av inställning samt samverkan med resterande delar i 
felbortkopplinskedjan. Reläskyddssystem påverkas även till stor del av vilken sorts brytare 
som väljs. I de fallen en brytare inte öppnar eller sluter symmetriskt alstras 

osymmetriskströmmar i nätet och dessa osymmetriskströmmar kan trigga igång vissa typer 
av reläskydd. Den totala tiden det tar för att koppla bort fel är summan av den tiden det tar 
för en brytare att öppna och släcka ljusbågen, mättiden hos reläskyddet samt 

utlösningskretsens tidsfördröjning. [6] 

Ett likströmssystem har två huvuduppgifter, nämligen att försörja likströmsmatad 
kraftutrustning med ström och säkerställa att kontrollutrustning förses med manöver- och 

hjälpspänning. I vanliga fall försörjs kraft- och kontrollutrustningarna med ström från 
växelspänningsnätet via likriktare. Ifall det sker störningar i växelspänningsmatningen tar 
batterierna, som är en del av likströmssystemet, över strömförsörjningen utan avbrott. [7] 

2.2 Historia om reläskydd 

Reläskydd har använts i kraftsystem i drygt ett sekel [8]. Reläskydd är en avgörande 
komponent för att kraftsystem ska vara fullt fungerande och fungerar som ett skydd mot 

diverse fel och driftstörningar. För att öka kraftsystems tillförlitlighet och för att kunna 
garantera en säker bortkoppling vid onormala tillstånd, driftstörningar eller vid fel har 
utvecklingen av skyddsanordningar en ledande faktor för att kunna övervaka kraftsystem. 

[6] 

År 1903 tog Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, ASEA, fram det första mekaniska 
reläskyddet och vid år 1930 följdes detta upp med det elektromekaniska [8]. Utvecklingen 

fortsatte med statiska reläskydd som utvecklades under mitten av 1960-talet. Statiska 
reläskydd utvecklades med hjälp av elektronik som bland annat dioder och transistorer. 
Utvecklingen av den statiska teknologin innebar flera fördelar och möjliggjorde flera nya 

funktioner, så som bättre långtidsstabilitet, mindre utrymmeskrav och lägre 
effektförbrukning. Under 1980-talet började tekniken förfinas och utvecklades vidare på 
den statiska teknologin med hjälp av mikroprocessortekniken. Den nya tekniken ledde till 

att prestandan förbättrades till en lägre kostnad. [6] 

2.3 Skyddsfilosofi för reläskydd 

Kraven som ställs på ett reläskydd, dess skyddsomfång och dess utformning, i ett 
skyddssystem och hur säkerheten bedöms styrs av ett antal specifika faktorer. De två 

viktiga grundkraven som reläskydd utformas efter beror bland annat på de materiella 
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säkerhetskraven men även på de personella säkerhetskraven. Säkerhetskraven utgörs av 
exempelvis regler och normer som bör följas vad gäller skyddet. Ytterligare krav är en 
teknisk och en ekonomisk fördelning vad gäller skyddet. Utöver ovannämnda krav kan 

dessutom följande fyra faktorer benämnas för hur reläskyddet utformas.  

 Sannolikheten och tillförlitligheten hos olika typer av fel 

 Ekonomiska aspekten för anläggningen 

 Selektivt arbetande system för formning av övervakning och styrande 

 Möjligheter för driftpersonalen, så de kan effektivt och snabbt ingripa vid fel i 
systemet 

Det finns fyra grundläggande faktorer när det gäller krav som ställs på reläskydd. Dessa är 
selektivitet, snabbhet, känslighet och tillförlitlighet. [6] 

2.3.1 Selektivitet 

Med selektivitet menas att enbart det skydd som är närmast den felbehäftade 

anläggningsdelen löser ut. Skyddet arbetar på ett specifikt objekt eller inom ett geografiskt 
område. Generatorskydd, transformatorskydd, motorskydd och ledningsskydd är några 
exempel på objekt som relät skyddar. Selektivitet kan i princip uppnås på fyra olika sätt: 

 Tidsselektivitet som grundar sig på skyddens funktionstider och inställningar  

 Funktionsselektivitet vilket grundar sig på skyddens funktionsvärde och 
inställningar 

 Riktningsselektivitet som grundar sig på att skyddet bör kunna upptäcka riktningen 
till felets ursprung 

 Absolut selektivitet grundar sig enbart på fel i det egna skyddsobjektet 

[6] 

2.3.2 Snabbhet 

Reläskyddets uppgift är att så effektivt som möjligt koppla bort fel och undvika att skador 
uppstår i anläggningsdelar och egendom och även förhindra personskador. Vid höga 

felströmmar som uppstår på grund av kortslutningar kan anläggningsdelar utsättas för stora 
termiska och mekaniska påfrestningar. Utöver detta kan även kvarstående fel, som inte 
blivit lokaliserade av reläskyddet, ge upphov till pendlingar som i slutändan leder till ett 

nätsammanbrott. [6] 

Högsta momentana värdet hos kortslutningsströmmen kallas stötström och orsakar 
mekaniska skador på anläggningen. Reläskydden kopplar bort momentan, det vill säga 

under 100 ms vid kortslutningar och jordfel i direktjordade nät. Detta för att minska 
skadeverkningarna. [6] 
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2.3.3 Känslighet 

Vid utformningen av ett reläskydd är känslighet en väsentlig parameter för att reläskydden 
ska kunna säkerställa att alla fel har kopplats bort. Detta är speciellt viktigt för att försäkra 
bortkoppling ifall ledningar skulle falla ner och medför fara för personal vid beröring, även 

om felströmmen inte är hög. Problemet med en hög känslighet är att risken för obefogade 
utlösningar av reläet ökar. Exempelvis kan förekomsten av övertoner och transienter 
påverka reläets funktion och då är en filtrering av reläströmmen nödvändig. [6] 

2.3.4 Tillförlitlighet 

För att säkerställa en hög tillförlitlighet så bör det finnas ett reservskydd som kan 
bortkoppla felet. Även hela felbortkopplingssystemet borde studeras som omfattar brytare, 
likströmsmatning, mättransformatorer och reläskydd. Vid fel eller andra avvikande 

situationer i anläggningen ska relässkyddssystemet skicka signal för att koppla bort en viss 
anläggningsdel. [6] 

2.4 Beskrivning av olika reläskyddstyper 
Den gemensamma uppgiften för befintliga reläskydd i elektriska skyddssystem är att 
detektera fel som ska kopplas bort. Reläskydden kan antingen koppla bort en större eller 
mindre del av kraftsystemet. Skyddens funktion är att kontinuerligt mäta ström och 

spänning i till exempel transformatorer, generatorer, ledningar och apparater. [6]  

De vanligaste förekommande reläskydden är: 

 Överströmsskydd 

 Jordströmsskydd  

 Spänningsskydd  

 Differentiellskydd 

 Distansskydd 

Ett överströmsskydds funktion är att skydda en apparat när det uppstår höga strömmar 
isamband med  kortslutningar eller överbelastningar. En viss typ av överströmsskydd, så 

kallad riktat överströmsskydd, som kopplats in för att övervaka en viss riktning löser endast 
ut för överströmmar i denna riktning. En annan typ av överströmsskydd är 
jordströmsskydd vilken mäter jordslutningsströmmen vid jordfel. Jordströmsskyddets 

uppgift är att lösa ut eller i jordade kabelnät med hög resistans enbart för signal. [9] 

Det finns flera typer av spänningsskydd. Ett jordfelsskydd som används i icke direktjordade 
nät är nollpunktsspänningsskydd. För att skydda mot onormala spänningar används över- 

och underspänningsskydd. Efter en större driftstörning behöver nätet successivt återbyggas 
och detta görs med hjälp av nollspänningsskydd, som kopplar ifrån nätdelar som är 
spänningslösa. [9] 
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Tack vare mikroprocessortekniken kan reläskydden innehålla nya funktioner som tidigare 
var svåra att genomföra tekniskt. Mikroprocessorerna har normalt en teckenindikator som 
bland annat informerar om: 

 Utlösningstid 

 Driftströmmens storlek 

 Antal återinkopplingar  

 Gångtid när ett annat skydd löst 

 Inställda funktionsvärden 

 Felströmmens storlek etc. 

Det kan mellan skydden och en stationsdator även erhållas en dubbelsidig 
informationsöverföring med fiberoptik utan störning. Exempelvis kan även fjärrkontroll, 
skrivare, signalsystem och bildskärmar kopplas via fiberoptik. [9] 

Uppbyggnaden av reläskyddssystemen, och även utformningen av stationernas 
kontrollutrustning, påverkas snabbt i takt av den nya tekniken för överföring av data via 
fiberoptik. Oftast är skydden som är bestyckade med av mikroprocessorer, anpassade till 

mer flexibla funktionsenheter med många funktioner. Ett ledningsskydd kan till exempel 
inrymma jordfels- och överströmsskydd med tidsspecifika omkopplingar samt automatisk 
återinkoppling. [9] 

Uppgiften hos ett differentialskydd är att jämföra in- och utgående ström i till exempel en 
samlingsskena eller transformator. En skillnad mellan strömmarna uppstår vid fel och när 
strömmen går över distansskyddets funktionsvärde aktiveras skyddet. Som jordfels- och 

kortslutningsskydd för ledningar används så kallade distansskydd, vilka mäter motståndet i 
ledningar fram till felkällan. Motståndet är proportionell mot distansen till felkällan. [9] 
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3 Beskrivning av övertoner i elnät 
I nästan alla växelströmsnät finns en viss mängd övertoner. I inledningen nämndes faktorer 

som påverkat övertonshalten i elnätet. Nämnda faktorer är bland annat den ökande andelen 
elgenerering där olika typer av omriktare används och den ökande andelen icke-linjära 
belastningar i elnätet. [10] 

3.1 Teoretisk beskrivning av övertoner 
Ekvationen 3.1 visar att en allmän ström i(t) som varierar periodiskt och består av en 
likströmskomponent, I0 och en summa av sinusformade strömmar med ökande frekvens 
och minskande amplitud. Den sinusström med lägst frekvensen kallas grundton och övriga 

sinusströmmar kallas övertoner. Övertonerna är heltalsmultiplar av grundtonen. [1] 𝑖(𝑡) = 𝐼0 + ∑ Î𝑛∞𝑛=1 cos (𝑛𝜔𝑡 + 𝛼𝑛) (3.1) 

där: 𝐼0 är likströmskomponenten Î𝑛 är toppvärde för strömkomponent med ordningen n 𝜔 är här vinkelfrekvensen som även kan uttryckas som 2𝜋𝑓 𝛼𝑛 är fasvinkeln 
Det var den franske matematikern Jean Baptiste Fourier som redan på 1800-talet upptäckte 

att ett godtyckligt periodiskt förlopp kan beskrivas enligt sambandet 3.1 och kallas därefter 
för en fourieserie. En basfunktion för fourierserien är sinusfunktionen och ett generellt 
regelbundet förlopp kan beskrivas som en fourierserie tack vare sinusfunktionens 

matematiska egenskaper. [11] 

Inom elektrotekniken spelar sinusformade spänningar och strömmar en betydande roll. 
Sinusförloppet är en ypperlig vågform för att distribuera elenergi och det är den enda 

vågformen, förutom likströmsöverföring, som försäkrar att samma vågform upprätthålls i 
hela elnätet. Ytterligare fördel med sinusförloppet är att förloppet går att analysera 
matematiskt på ett mer enkelt sätt.  Ett exempel på hur övertoner matematiskt kan 

beskrivas med hjälp av en trigonometrisk summa visas enligt [11] 𝑓(𝑡) = 1 + 𝑠𝑖𝑛(𝜋𝑡)  + 13 𝑠𝑖𝑛(3𝜋𝑡)  + 15 𝑠𝑖𝑛(5𝜋𝑡)    (3.2) 

Ekvationen 3.2 är en trigonometrisk summa som utgör en matematisk serie, vilken är 
sammansatt av en fyra termer bestående av en konstant term följt av tre sinustermer. 
Sinustermernas frekvenser är heltalsmultiplar av den lägsta frekvensen vilket är utmärkande 

för den trigonometriska summan och sinustermen med den lägsta frekvensen kallas för 
förloppets grundton. I ekvationen ingår en konstant och ytterligare tre sinustermer, det vill 
säga den ovannämnda trigonometriska summan, som även visas i Figur 3.1. [11] 
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Figur 3.1 Figuren visar ett exempel på trigonometrisk summa av sinusstorheter med olika amplitud och frekvens. 

Grundtonen i ekvation 3.2 utgör den första sinustermen. Denna grundton har lägst 
vinkelfrekvens som motsvarar π radianer per sekund samt utgör den hela förloppets 

repetitionsvinkelfrekvens. Sinusfunktionen som i ekvationen står efter grundtonen består 
av en tre gånger så hög frekvens som grundtonsvinkelfrekvensens, sinusfunktionens 
amplitud är en tredjedel av grundtonsamplituden. Tredje sinustermen i ekvationen består 

däremot av en fem gånger så hög frekvens som grundtonsvinkelfrekvensens, 
sinusfunktionens amplitud är en femtedel av grundtonsamplituden. De två sistnämnda 
sinusfunktionerna kallas för övertoner och övertoner ger upphov till en distorderad kurva, 

som också visas i figur 3.1. Ettan i ekvationen, konstanten, är signalförloppets medelvärde. 
[11] 

Total Harmonic Distortion, THD, betecknar ett mått på övertonsinnehållet i till exempel 

en ström. Definitionen av THD är förhållandet mellan grundtonens effektivvärde och alla 
övertonskomponenters effektivvärde av ordningen n. THD i en ström innehållande 
övertoner beskrivs enligt [1] 

𝑇𝐻𝐷 = √∑ (𝐼𝑛𝐼1)2𝑁𝑛=2 = √∑ 𝐼𝑛2𝑁𝑛=2𝐼1  (3.3) 

där vanligtvis N begränsas till 40. [12] 

3.2 Källor till övertoner i elnät 
Dagens elnät är till skillnad från dåtida elnätet mer belastat av bland annat kraft- och 
hemelektronik. Hemelektroniken består idag av en rad olika apparater som exempelvis TV, 
läsplattor, datorer etc som innehåller kraftelektronik som genererar strömövertoner. Det 

har lett till att kraft- och hemelektronik orsakar problem med kurvformer i dagens elnät, 
det vill säga att kurvorna avviker ifrån sinuskurvan. Det är främst strömmarna som har 
betydande avvikelse ifrån sinuskurvan. Dock uppstår även spänningsdistorsion som 

innebär avvikelser från väntade perioder med sinusform i elnät med väsentliga 
överföringsimpedanser, så kallade svaga nät. [1] 
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Förr har de främsta källorna till övertoner i elnät varit belysningsutrustningar, 
transformatorer och motorer. Däremot påverkas övertonshalten i mindre utsträckning av 
dessa källor. Användningen av halvledare, till exempel strömförsörjning och tyristorer i 

utrustning för varvtalsreglering, har under den senaste tiden ökat i större skala. [1] Under 
åren har problemet med olinjära laster ökat, som lett till mer negativt påverkande 
övertoner. Exempel på olinjära laster är datorer, kopiatorer, skrivare, lågenergilampor, 

frekvensomriktare eller strömriktare. Skador och problem som uppstår vid övertoner kan 
delas in i strömrelaterade och spänningsrelaterade övertoner. [13] 

Strömrelaterade övertoner:  

 Vagabonderade strömmar  

 Överhettning i motorer och transformatorer  

 Ökad ström i PEN-ledare  

 Strömrusning i kondensatorer för faskompensering  

 Ökade ledningsförluster  

Spänningsrelaterad övertoner:  

 Överspänningar i kondensatorer med genomslag som följd 

 Överspänningar i motorer och transformatorer  

 Utrustning kopplat till nätet, till exempel instrument och datorer, fungerar dåligt 

eller slutar fungera 

[1] 

3.3 De vanligaste övertonerna 

De vanligaste övertonerna kan finnas med alla frekvenser och en apparat kan skapa olika 
övertoner vid olika tidpunkter, exempelvis en apparat för varvtalsreglering. De udda 
multiplerna av grundtonen, till exempel tredje tonen (150 Hz), femte tonen (250 Hz) och 

sjunde tonen (350 Hz), är de mest förekommande övertonerna. Däremot är de jämna 
heltalsmultiplerna av grundtonen i elnätet inte lika förekommande. När övertoner inte 
existerar i ett symmetriskt trefasnät är summan av de tre fasströmmarna noll. I nolledaren 

kommer alltså ingen ström att flyta. Däremot om strömmen innehåller övertoner och ligger 
i fas bildas en ström som kommer att flyta i nolledaren, trots att lasten är symmetrisk. 
Följaktligen kan det leda till att nolledaren överhettas. [1] 

3.4 Regelverk som beskriver övertoner i kraftnätet (SS-EN 
50160, EIFS 2013:1) 

I denna studie ligger fokus på övertoner och som nämnts tidigare försämrar övertoner 
elkvaliteten i elnätet. För bedömning av elkvaliten i det svenska kraftnätet finns 

standarderden SS-EN50160 [12] och Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2013:1 
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[14]. Dessa båda dokument beskriver ett antal mätbara parametrar, till exempel 
spänningsövertoner, nätfrekvens och övertoner, som definierar spänningens egenskaper i 
elnät för allmän distribution.  

SS-EN 50160 har en mättid om en vecka och tillåter avvikelse under 5 % av antalet 10-
minuters medelvärden. För den totala övertonshalten anger SS-EN 50160 8 %. [12] För 
referensspänningar upp till 36 kV gäller enligt EIFS 2013:1 att den totala övertonshalten 

ska vara mindre än eller lika med 8 %. [14] 

3.5 IEC regelverk kring övertoners påverkan på 
överströmsrelä 

För testning av reläer finns det olika standarder som beskriver hur ett reläskydd ska testas. 

Fokus i detta uppdrag har lagts på ett elektromekaniskt överströmrelä av typ distansskydd. 
Test av skyddet utgår från gällande svensk elstandard SS-EN 60255–121:2014 [5] och en 
från kommande standard IEC 60255-187-1 [4]. Den kommande standarden IEC 60255-

187-1 tar mer hänsyn till situationen i dagens elnät som innehåller betydligt högre 
övertonshalt. [10]  

De nedan följande standarderna definierar ström per delton.  

 För delton 3, enligt SS-EN 60255-121:2014, anges amplituden till 20 % av 
grundtonens amplitud. [5] 

 För delton 5, enligt IEC 60255-187-1, anges amplituden till 15 % av 

grundtonens amplitud. [10] 
 För delton 7, enligt IEC 60255-187-1, anges amplituden till 10 % av 

grundtonens amplitud enligt IEC 60255-187-1. [10] 

 För delton 9, enligt IEC 60255-187-1, anges amplituden till 5 % av grundtonens 
amplitud. [10] 

De utförda testerna utgår från 3:e, 5:e, 7:e och 9:e övertoner. Den initiala idén var att utföra 

testerna enligt standarderna ovan. Dock visade det sig vid provning av reläet att det inte 
klarade av de högre strömmarna, från 10 % och uppåt. Oavsett det sistnämnda skulle tester 
med högre strömmar, enligt uppdragsgivaren, leda till ganska komplexa resultat som skulle 

kräva mer tid att analysera. Detta på grund av att stora variationer på strömnivåerna för 
olika frekvenser leder till svårtolkade resultat. För att förenkla testerna och analysen av 
resultaten togs ett gemensamt beslut med uppdragsgivaren att bara testa med 5 % av 

grundtonsströmmarna vid övertoner. [10] 

Övertoner ska testas separat, det vill säga: 
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 100 % (50 Hz) + 5 % (150 Hz) för 3:e överton 
 100 % (50 Hz) + 5 % (250 Hz) för 5:e överton 
 100 % (50 Hz) + 5 % (350 Hz) för 7:e överton 

 100 % (50 Hz) + 5 % (450 Hz) för 9:e överton 

[10]  
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4 Beskrivning av utrustning och tester 
I detta avsnitt presenteras och beskrivs den utrustning som använts för att utföra testerna 

samt den utrustning som testerna utförts på. Vidare redogörs tillvägagångssättet för de 
utförda testerna. Avslutningsvis presenteras tabeller och formler som är av väsentlig 
betydelse för att förstå testernas utformning och innebörd. 

4.1 Överströmsrelä typ RI 
Första reläskydden som användes som de optimala skydden inom kraftnät var 
inverttidsreläer. Inverttidsreläer användes inom anläggningar för vattenkraft och finns i 
drift än idag. Det fundamentala för dessa reläers selektivitet är inverttidkarakteristiken. 

Inverttidkarakteristik innebär att ju högre strömstyrka som passerar ett relä desto kortare 
blir reläets reaktionstid men inom vissa angivna gränser. [15] Figur 4.1 visar exempel på en 
karakteristisk funktionskurva för inverttidrelä.  

 

Figur 4.1 Exempel på en funktionskurva för inverttidrelä. 

När strömstyrkan överskrider ett visst minimivärde, startvärde, aktiveras reläets funktion.  

Reläet har ett startvärde på cirka 2,5 A. Vid denna strömstyrka utgör reläets tids- och 
ströminställning funktionstiden. Reläets funktionskurva bestäms av tids- och 
ströminställningen, som ska kunna hållas inom ett visst intervall. Sambandet mellan 

strömmen som påverkas av reläet, reläets funktionstid vid olika strömmar och 
tidsinställningar för inverttidrelä utgör funktionskurvan. [15] Figuren nedan visar 
reläskyddet som användes under testerna vilket är ett överströmsrelä av typ RI vars märke 

är ASEA. 
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Figur 4.2 Testobjekt: överströmsrelä av typ RI av märket ASEA 

Drivmotorn i RI-reläet är uppbyggd av en elektromagnet som är matad med mätström och 
elektromagneten skapar ett fält vinkelrätt från ena sidan av en metallskiva mot 
induktionsskivan. En cirkulationsström skapas genom variationer i det magnetiska flödet 
både i den kortslutna lindningen och i induktionsskivan. När strömmarna har samma 
rotationsriktning kommer metallskivan börja rotera eftersom de förskjutna strömbanorna 
attraherar varandra. En permanent magnet är det enda som bromsar den vanligtvis fritt 
rörliga induktionsskivan. [15]  

Induktionsskivan hålls dock inte upp av fasta delar utan är placerad i en bygel som rör sig 
mellan två axeltappar. Induktionsskivan roterar så snart en viss minimiström, ungefär 20 % 
av värdet på strömmen som angivits, passerar drivmagneten. När strömmen antar 
ovannämnda minimiström övervinns de magnetiska kraftfälten från permanentmagneten 
och skivan börjar rotera. Reläskyddet har en skruv för tidsinställning och strömmen kan 
justeras mellan olika värden med hjälp av att ändra läget på kontaktstiftet. Utsidan av relät 
är försedd med en så kallad indikeringsanordning som består av fallflaggor, en för relästart 
och en annan för utlösning. Flaggan för relästart faller så snart strömmen passerat den för 
reläet inställda strömmen. Flaggan för utlösning faller så snart reläkontakten stängts. [15] 

När strömmen ökar kommer inverstidskarakteristiken att mättas och tripptiden kommer att 

bli konstant. Det sistnämnda kallas för momentan utlösningstid, vilket i figur 4.1 visas som 
en momentankurva mellan 1000 A och 10 000 A. Om ett relä till exempel har ett 
strömvärde av momentan utlösningstid på cirka 7 A är tripptiden över cirka 7 A nästan 

konstant och ungefär 100 ms. [10] 

4.2 Testutrustning Sverker 900 

Testinstrument Sverker 900 från Megger Sweden AB består av en LCD-pekskärm vilket 

underlättar användningen ute på fält utan att behöva förlita sig på en dator, se figur 4.3. 
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Figur 4.3 Reläskyddstestare Sverker 900. 

Tack vare den kraftfulla spännings- och strömkällorna som finns inbyggda i instrumentet 
blir det möjligt att prova alla typer av reläer. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruktionen av Sverker 900 bygger på grundtanken att använda manuell en- och trefas 
sekundärprovning av skyddsutrustning. Eftersom instrumentets ström- och spänningskällor 
kan parallellkopplas upp till 105 A AC eller 900 V AC kan den även användas för olika 

typer av primärprovning. Instrumentets tre spänningskällor kan även justeras individuellt 
med avseende på frekvens, amplitud och fasvinkel. Fjärde spänningskällan gör det möjligt 
för provning av reläer som kräver en referensspänning eller för att tillföra hjälpspänning till 

reläskyddet. [16] 

4.3 Testuppkoppling 
För test av det elektromekaniska överströmsreläet användes testinstrumentet Sverker 900. 
Instrumentet användes för att mata in strömmar med olika frekvenser, till exempel en 
grundton på 50 Hz och en överton på 150 Hz, till reläet. När strömmen genereras startar 
Sverker 900 en timer som blir stoppad av en trippkontakt från reläet, kopplat till en Binary 
input av Sverker. Värden som visas av timern visar reläets tripptid. Figur 4.4 visar 
testuppkopplingen. 
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Figur 4.4 Översikt över testuppkopplingen. 

Det elektromekaniska reläskyddet kopplades till testinstrumentet med hjälp av två kablar 
som består av en ström och signalkabel, se Figur 4.5. Strömkabeln som går ut från skyddet 
kopplas till strömuttaget Current Generators på testinstrumentet. Därefter parallellkopplades 
strömuttagen. En av generatorerna genererar 1 A vid 50 Hz och en annan generator 
genererar 0,1 A vid 150 Hz, när de parallellkopplats. Summaströmmen är en signal på 1 A 
grundton med 10 % 3:e överton. Signalkabeln som går ut från reläskyddets trippkontakt 
kopplas till signaluttaget Binary inputs på testinstrumentet. I verkligheten är trippkontakten 
från reläet kopplat till en brytare.  

 

Figur 4.5 Kopplingsschema för testuppkopplingen. 

4.4 Tester som har utförts 

Testerna har utförts enligt uppdragsgivarens instruktioner som utgår från att 
grundtonsströmmarna skulle vara 2,8 A, 3 A, 4 A, 6 A för inverstidskurvan och 8 A för 

momentankurvan. Den inmatade strömmen till andra generatorn var 5 % av 
grundtonsströmmarna under alla tester. Exempelvis blev grundtonsströmmen för 3 A en 
övertonsström på 0,15 A och för 4 A blev det en övertonsström på 0,20 A och så vidare. 
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Frekvensinnehållet startade från grundtonsfrekvensen 50 Hz och den första generatorn var 
under alla tester inställd på denna frekvens. Frekvensnivåerna för den andra generatorn 
bestod av fyra olika övertoner nämligen tredje (150 Hz), femte (250 Hz), sjunde (350 Hz) 

och nionde (450 Hz).  

Försöken var uppdelad i fem olika tester som här benämns första, andra, tredje, fjärde och 
femte. Vidare var varje test uppdelat i fem deltester och varje deltest upprepades 30 gånger 

för att uppnå så noggranna mätvärden av tripptiden som möjligt. Testinstrumentet Sverker 
900 har en ON+TIME funktion som mäter tiden det tar för reläskyddet att trippa, det vill 
säga lösa ut, vid detekterad fel. ON+TIME-knappen var intryckt under alla tester.  

4.4.1 Tillvägagångssätt 

Vid första testet startades första generatorn och ställdes in på en startström på 2,8 A och en 
grundfrekvensen 50 Hz, se tabell 4.1. Sedan mäts tripptiden för skyddet genom ett tryck på 
startknappen. Den uppmätta tiden avlästes på instrumentets skärm. Vidare fortsatte testet 

med att den första generatorn kördes med samma inställningar enligt ovan. Samtidigt 
startades den andra generatorn och strömmen ställdes in på 5 % av grundtonens 
amplitudvärde på 2,8 A, vilket är 0,14 A. Frekvensen för den andra generatorn ställdes in 

på 150 Hz. Återigen mättes tripptiden hos skyddet genom ett tryck på startknappen och 
den uppmätta tiden avlästes på instrumentets skärm. Sedan fortsatte testet med att den 
andra generatorn ställdes in på 250 Hz och resterande inställningar kvarstod.  

Tripptiden mättes ännu en gång och avlästes på instrumentets skärm. Därefter ändrades 
frekvensen för den andra generatorn till 350 Hz och övriga inställningar kvarstod. 
Tripptiden mättes igen och avlästes. Slutligen ställdes andra generatorn på 450 Hz medan 

övriga inställningar kvarstod. Tripptiden mättes och avlästes. Innan nästa test gjordes 
kontrollerades att induktionsskivan stod stilla och hade kommit tillbaka till sin restposition. 
Detta för att säkerställa att skivan alltid startar från samma restposition, annars skulle 

tripptiden påverkas. 

Tabell 4.1 Första testet med grundtonsströmmen 2,8 A. 

 

Andra testet utfördes precis likadant som det första testet med skillnaden att 

grundtonsströmmen nu var 3 A, se tabell 4.2. Den andra generatorn ställdes in på 5 % av 
grundtonsströmmen som motsvarade 0,15 A. 
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Tabell 4.2 Andra testet med grundtonsströmmen 3 A. 

 

Tredje testet genomfördes också på likadant sätt som testen innan men nu användes 

grundtonsströmmen 4 A, se tabell 4.3. Den andra generatorn ställdes in på 5 % av 
grundtonsströmmen som motsvarade 0,20 A. 

Tabell 4.3 Tredje testet med grundtonsströmmen 4 A. 

 

Det fjärde testet liknade också de föregående testerna som gjordes, se tabell 4.4. Värdet för 
grundtonsströmmen ställdes in på 6 A och den andra generatorn ställdes in på 5 % av 

grundtonsströmmen vilket motsvarar 0,30 A.  

Tabell 4.4 Fjärde testet med grundtonsströmmen 6 A. 

 

Femte och sista testet genomfördes på samma sätt som övriga fyra test, se tabell 4.5. 
Grundtonsströmmen ställdes in på 8 A och den andra generatorn ställdes in på 5 % av 
grundtonsströmmen vilket motsvarar 0,40 A.   

Tabell 4.5 Femte testet med grundtonsströmmen 8 A. 

 

4.4.2 Standardavvikelse 

För alla mätvärden beräknades medelvärdet, vilket är ett genomsnittligt värde, och det 

användes som utgångspunkt vid analysen av de framtagna mätvärdena. Analysen gjordes 
för att beräkna standardavvikelsen, det vill säga hur mycket mätvärdena avviker från 
medelvärdet. Medelvärdet och standardavvikelsen användes för att ta reda på hur stor del 

av mätvärdena som låg inom ett visst intervall i relation till medelvärdet. [17] Mätvärdena 
bildar en klockformad kurva, se Figur 4.1, där värdena fördelar sig symmetriskt kring 
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medelvärdet �̅�. Denna fördelning kallas för normalfördelning och mätvärdena från 
resultatet antogs vara normalfödelade. [18]  

 

Figur 4.6 Normalfördelningskurva. 

För att beräkna standardavvikelsen 𝜎 användes följade ekvation: 𝜎 = √∑ (𝑌𝑖−�̅�)2 𝑛−1   (4.1) 

Där ∑  
är summan, 𝑌𝑖 är mätvärdena, �̅� är medelvärdet och n är antalet mätningar. [17] 

Värdena på de beräknade standardavvielserna var låga vilket innebar att dessa låg nära 
medelvärdet. Vidare beräknades även mått på spridningen av mätvärdena med hjälp av 

standardavvikelsen. Minimumstandardavvikelsen, �̅� − 𝜎, beräknades genom att 
standardavvikelsen subtraherades från medelvärdet. Maximumstandradavvikelsen, �̅� + 𝜎, 
erhölls genom att standardavvikelsen adderades till medelvärdet.  
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5 Resultat 
I detta avsnitt redogörs arbetets resultat som uppnåtts genom testerna som beskrivs i 

avsnitt 4.4. Resultaten från alla fem genomförda tester presenteras i sin helhet i Bilaga A 
och sammanfattas i avsnitt 5.1 nedan. Som tidigare nämnts i avsnitt 4.4 har varje deltest 
upprepats 30 gånger och i tabellerna nedan redovisas medelvärdet �̅� samt spridningsmåtten �̅� + 𝜎 respektive �̅� − 𝜎 enligt avsnitt 4.4.2.  

5.1 Redovisning av resultaten 

Värdena som visas under kolumnerna som benämnts deltest 1, se tabellerna 5.1 till 5.5, 
baseras på att testet utförts med endast den första generator som hade en 

grundtonsfrekvens på 50 Hz. Vidare användes både första och andra generatorn samtidigt 
för resterande deltester, deltesterna 2 till 5. Siffrorna i tabellerna nedan visar att tripptiden 
för reläskyddet är kortare vid högre strömmar och tripptiden är längre vid övertoner.  

Tabell 5.1 Resultat från första testet med grundton inställd på 2,8 A. 

 

 

Tabell 5.2 Resultat från andra testet med grundton inställd på 3 A. 

 

 

Tabell 5.3 Resultat från tredje testet med grundton inställd på 4 A. 

 

 

Tabell 5.4 Resultat från fjärde testet med grundton inställd på 6 A. 
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Tabell 5.5 Resultat från femte testet med grundton inställd på 8 A. 

 

 

Samma data som i Tabell 5.1-5.5 kan visas på ett annat sätt. Grundtonsvärdena är 
referensen och resultatet av deltester 2, 3, 4 och 5 räknas i procentfel från referensen. 
Exempelvis om medelvärdet på tiden för deltest 2 är samma som grundtonsmedelvärdet 

betyder det att skillnaden är så obetydlig, det vill säga näst intill 0 %, se tabell 5.6. Negativa 
värden indikerar att tripptiden är kortare än referensen, det vill säga utan övertoner. Tabell 
5.6-5.10 visar resultaten för alla deltester, med procentsatser. För test fem är den 

momentana tripptiden cirka 100 ms. Skillnaden mellan tripptiden med övertoner och 
tripptiden för referensen visas i millisekunder och inte i procent eftersom det är mer 
signifikativt för en reläingenjör. 

Tabell 5.6 Resultat med från första testet med övertonsströmvärdena relativt referensvärdet 2,8 A. 

 

 

Tabell 5.7 Resultat med från andra testet med övertonsströmvärdena relativt referensvärdet 3 A. 

 

 

Tabell 5.8 Resultat med från tredje testet med övertonsströmvärdena relativt referensvärdet 4 A. 
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Tabell 5.9 Resultat med från fjärde testet med övertonsströmvärdena relativt referensvärdet 6 A. 

 

Tabell 5.10 Resultat med från femte testet med övertonsströmvärdena relativt referensvärdet 8 A. 
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5.2 Analys av resultaten 

Analysen av resultatet är tämligen komplext eftersom ett elektromekaniskt relä själv har en 
viss spridning på relätripptiden.  

5.2.1 Analys av resultaten vid svaga strömmar 

För svaga strömmar, det vill säga 2,8 A och 3 A, eller för långa tripptider observeras att 
reläet är långsammare, mellan 0,5 % och 3 %, i förhållande till beteendet utan övertoner, se 
Tabellerna 5.6 och 5.7. Medelvärden för tripptiden är cirka 1 % till 1,5 % långsammare med 

övertoner. Figurer 5.1 och 5.2 visar en procentuell skillnad mellan referensvärdet 2,8 A 
respektive 3 A vid 50 Hz och alla övertoner.  

 

 

Figur 5.1 Tripptiden för alla övertoner relativt referensvärdet vid 2,8 A.  
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Figur 5.2 Tripptiden för alla övertoner relativt referensvärdet vid 3 A. 

Ur figurerna 5.1 och 5.2 utläses att minimumvärde av tripptiden påverkas mer med 
övertoner, det vill säga mellan 0,5 % och 3 % långsammare. Maximumvärde av tripptiden 

är 0 % till 2 % långsammare än maximumvärde utan övertoner.  

5.2.2 Analys av resultaten vid medelstarka och starka strömmar 

Vid medel och starka strömmar, det vill säga 4 A till 8 A, eller vid kortare tripptider är det 
svårt att säkerställa ett signifikant samband mellan närvaron av övertoner och påverkan av 

relätripptiden, se Tabell 5.8 - 5.10. Som nämndes i avsnitt 4.4 har varje test delats upp i fem 
deltester och varje deltest upprepas 30 gånger. Svårigheten i att säkerställa ett signifikant 
samband kan möjligen dels bero på att antalet deltester, det vill säga 30 stycken, var för få. 

Dels kan det bero på att induktionsskivan som roterar snabbare vid starkare 
grundströmmar påverkas mindre av övertoner. Dock är det svårt att veta med säkerhet och 
vilka grundorsakerna är till reläbeteendet ligger utanför ramen för studien. 

Tripptiden vid 4 A med övertoner är aldrig över 1 % långsammare än tripptiden utan 
övertoner. Detta gäller oavsett vilket värde som studeras, det vill säga minimum-, medel- 
eller maximumvärde,se Figur 5.3. 
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Figur 5.3 Tripptiden för alla övertoner relativt referensvärdet vid 4 A. 

Vid 6 A är alla skillnader mellan tripptiden med övertoner och tripptiden utan övertoner 

mindre än 0,6 %, se Figur 5.4. Vid 3:e överton är tripptiden snabbare och övriga övertoner 
visar en långsammare tripptid. Negativa värden i Figur 5.5, det vill säga staplarna som visas 
under nollstrecket, indikerar som tidigare nämnts att tripptiden är kortare än referensen.  

 

 

Figur 5.4 Tripptiden för alla övertoner relativt referensvärdet vid 6 A. 
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Fastän det möjligen är så att en avvikelse orsakats av övertoner är det värt att notera att 0,5 
% på 1 s är 5 ms. Detta är en påverkan som är helt ointressant från reläskyddssynpunkt då 
betydande problematik börjar vid en avvikelse på 4 % till 5 % från referenstiden. Vid 

momentana utlösningstiden valdes att redovisa avvikelsen i millisekunder istället för 
procent eftersom millisekunder är mer signifikanta vid snabba tripptider. 

Ur figur 5.5 kan utläsas att 5 % av grundtonens amplitud vid övertoner orsakar ändringar 

av tripptiden mellan -10 ms till +10 ms. 

 

Figur 5.5 Tripptiden för alla övertoner relativt referensvärdet vid 8 A.  
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6 Diskussion 

Inom tidsramen för examensarbetet har det inte funnits möjlighet att få tillgång till den data 

som finns kring elektromekaniska överströmsreläer. En del data är nämligen 
sekretessbelagda. Vidare, eftersom det elektromekaniska överströmsrelät har funnits sedan 
1930-talet, har testerna baserats på uppdragsgivarens angivna instruktioner och på den 

bristande informationen som finns tillgängligt för allmänheten.   

Innan testerna utfördes hade vi en hypotes om att reläskyddet skulle reagera långsammare 
vid övertoner. Det visade sig senare, efter genomförandet av testerna, att våra hypoteser 

delvis stämde. Efter att ha utfört testerna ser vi på att övertonerna påverkar relätripptiden 
vid svaga strömmar eller vid långa tripptider, förmodligen när disken roterar relativt 
långsamt.  

Testerna gjordes bara med en nivå av grundtonens amplitud, det vill säga 5 % för alla 
övertoner, oavsett deras frekvens. Detta eftersom reläet inte klarade av strömmarna enligt 
standarderna som presenteras i avsnitt 3.5. Hade starkare strömmar använts kanske testerna 

hade lett till andra resultat. Det hade vidare varit intressant att jämföra resultateten av 
tripptiden om reläet hade klarat av de högre strömmar vid angivna övertoner enligt 
standarderna. Som även nämndes under avsnitt 3.5 skulle det enligt uppdragsgivaren dock 

leda till komplexa resultat och tidskrävande resultatanalys, vilket vi inte skulle hunnit med 
inom studiens tidsram. 

Vi tror det finns olika faktorer som påverkar tripptiderna. Som exempel kan nämnas att 

reläskyddet är av en äldre modell och åldern kan påverka dess prestanda och funktion 
genom att komponenter som exempelvis drivmotorn kan slitas ut. Vidare kan det 
diskuteras huruvida det använda instrumentet, Sverker 900, har inverkat på testresultaten. 

Instrumentet har varit smidigt att koppla upp och enkelt att använda eftersom den är byggd 
med mindre avancerade funktioner medan andra liknande instrument är mer avancerade. 
Dock anser vi att mer avancerade instrument innebär att mer förkunskap krävs för att 

använda instrumenten korrekt och att man behöver förlita sig mer på andra apparater, som 
till exempel datorer. Det betyder även att risken för fel i form av mänskliga misstag uppstår 
lättare. 

I början av examenskursen var ursprungsuppdraget att studera och jämföra prestanda 
mellan elektromekaniska och digitala relätyper vid övertoner som uppstår i kraftnätet. Men 
efter ett besök hos företaget Megger Sweden AB i Stockholm beslutade uppdragsgivaren 

att fokus ska läggas på att endast studera och testa det elektromekaniska reläskyddet. Hade 
det funnits mer tid hade arbetet blivit mer intressant att testa det digitala reläskyddet och 
jämföra det med elektromekaniska reläskyddet. Det intressanta hade då varit att mer 

konkret kunna jämföra resultaten från elektromekaniska reläskyddet i förhållande till det 
digitala reläskyddet, främst baserat på tripptiderna. 
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7 Slutsatser 
Slutsatser baserade på studiens resultat är dels att överströmsreläet är långsammare vid 

svaga strömmar, det vill säga 2,8 A och 3 A, eller för långa tripptider i förhållande till 
beteendet utan övertoner. Dels att det är svårt att säkerställa ett signifikant samband mellan 
närvaron av övertoner och påverkan av relätripptiden vid medel och starka strömmar, det 

vill säga 4 A till 8 A, eller vid kortare tripptider. Resultatet ger ingen indikation för att vara 
orolig vad gäller de reläerna som är installerade i kraftnätet, eftersom en påverkan på ca 3 
% (vid låga strömmar) av tripptiden inte bör vara betydande för selektivitet.  

Tips på ett framtida examensarbete är att testa med olika övertonsnivåer. Baserat på våra 
resultat rekommenderar vi att bara testa vid låga strömmar, långa tripptider och långsamma 
diskhastigheter, eftersom detta skulle underlätta möjligheten att uppnå en mer överskådlig 

resultatanalys. Ett annat arbete som skulle vara intressant är att studera ifall man kan se en 
påverkan mellan 1,5 % och 3 % vid så kallade låga strömmar. Vad händer vid samma 
övertonsnivå 5 % vid tripptider på 20 s? Ökar påverkan kanske till 5 % eller 10 %? Tester 

med ett annat elektromagnetiskt relä som tillåter sådana långa tripptider skulle kunna vara 
mycket intressanta. Ytterligare tips på ett framtida examensarbete är att testa både ett 
elektromekaniskt och ett digitalt reläskydd för att sedan göra en jämförelse mellan 

resultaten som uppnås från bådadera. 
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A: Resultat från tripptidsmätningar på ASEA-relä typ RI 

Test 1: tripptider för inställt referensvärde 2,8 A 
 

Deltest 1 Deltest 2 Deltest 3 Deltest 4 Deltest 5 

Grundton 

[s] 

Tredje överton 

[s] 

Femte överton 

[s] 

Sjunde överton 

[s] 

Nionde överton 

[s] 

2,979 3,002 3,008 3,032 3,027 
2,983 3,026 3,029 2,894 3,019 
3,122 3,047 3,036 3,035 3,037 
2,995 3,024 3,027 3,032 3,026 
2,831 3,024 3,006 3,029 3,038 
2,992 3,020 2,882 3,038 3,013 
2,976 3,031 3,023 3,014 3,034 
2,847 3,028 3,02 3,04 3,023 
2,995 3,013 3,037 3,027 3,028 
2,996 3,035 3,025 3,05 3,02 
2,838 3,039 3,033 3,027 3,03 
2,994 3,020 3,023 3,016 3,034 
2,992 3,002 3,031 3,052 3,019 
2,997 3,041 3,021 3,018 3,031 
2,979 3,026 3,018 3,017 3,027 
2,997 3,025 3,007 2,887 3,036 
2,984 2,899 2,884 3,014 3,022 
3,008 3,019 3,037 3,028 3,03 
2,976 3,025 3,027 3,033 3,036 
2,983 3,025 3,045 3,036 3,013 
3,002 2,882 3,025 3,04 3,04 
2,979 3,008 3,025 3,027 3,02 
2,994 3,018 3,029 3,047 3,026 
2,981 3,026 3,018 3,028 3,019 
2,997 3,046 3,031 3,047 3,035 
2,994 3,008 3,029 3,028 3,024 
2,981 3,024 3,021 3,041 3,03 
2,997 2,879 3,036 3,033 3,02 
2,962 2,995 3,025 3,023 3,024 
2,994 2,887 3,024 3,028 3,025 

Medelvärde �̅�[s] 

2,978 3,005 3,016 3,022 3,027 
Standardavvikelse 𝝈 [s] 

0,053 0,048 0,037 0,037 0,007 
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Test 2: tripptider för inställt referensvärde 3 A 
 

Deltest 1 Deltest 2 Deltest 3 Deltest 4 Deltest 5 

Grundton 

[s] 

Tredje överton 

[s] 

Femte överton 

[s] 

Sjunde överton 

[s] 

Nionde överton 

[s] 

2,583 2,618 2,61 2,627 2,61 
2,579 2,613 2,618 2,628 2,619 
2,588 2,632 2,608 2,614 2,608 
2,58 2,622 2,626 2,63 2,623 
2,582 2,618 2,621 2,617 2,61 
2,586 2,608 2,612 2,62 2,628 
2,599 2,613 2,62 2,632 2,613 
2,573 2,622 2,619 2,624 2,614 
2,588 2,615 2,61 2,619 2,629 
2,579 2,626 2,629 2,618 2,61 
2,588 2,76 2,607 2,616 2,619 
2,705 2,615 2,619 2,626 2,608 
2,593 2,619 2,617 2,628 2,618 
2,584 2,619 2,627 2,625 2,611 
2,59 2,608 2,61 2,617 2,619 
2,577 2,631 2,616 2,637 2,62 
2,592 2,607 2,611 2,618 2,614 
2,576 2,629 2,622 2,611 2,634 
2,59 2,75 2,61 2,64 2,603 
2,58 2,627 2,62 2,615 2,623 
2,578 2,618 2,619 2,634 2,614 
2,578 2,608 2,619 2,617 2,633 
2,579 2,614 2,617 2,627 2,618 
2,594 2,619 2,631 2,62 2,619 
2,587 2,613 2,614 2,619 2,621 
2,575 2,623 2,628 2,626 2,608 
2,58 2,608 2,608 2,619 2,611 
2,578 2,628 2,644 2,623 2,621 
2,59 2,6 2,634 2,637 2,614 
2,581 2,618 2,631 2,62 2,626 

Medelvärde �̅�[s] 

2,588 2,627 2,619 2,623 2,617 
Standardavvikelse 𝝈 [s] 

0,023 0,035 0,009 0,007 0,008 
 
 
 
 
 
 
 



Studie av övertoners inverkan på relätripptiden hos ett elektromekaniskt överströmsrelä 

 A:3 

Test 3: tripptider för inställt referensvärde 4 A 
 

Deltest 1 Deltest 2 Deltest 3 Deltest 4 Deltest 5 

Grundton 

[s] 

Tredje överton 

[s] 

Femte överton 

[s] 

Sjunde överton 

[s] 

Nionde överton 

[s] 

1,867 1,882 1,881 1,993 1,981 
1,864 1,874 1,981 1,883 1,995 
1,865 1,885 1,883 1,882 1,985 
1,87 1,985 1,874 1,884 1,885 
1,966 1,983 1,884 1,882 1,988 
1,965 1,888 1,872 1,889 1,981 
1,865 1,97 1,89 1,985 1,882 
1,971 1,992 1,985 1,881 1,995 
1,864 1,881 1,989 1,985 1,981 
1,969 1,964 1,984 1,896 1,882 
1,958 1,882 1,894 1,889 1,989 
1,963 1,875 1,974 1,991 1,979 
1,875 1,99 1,887 1,883 1,876 
1,965 1,879 1,874 1,985 1,984 
1,861 1,972 1,885 1,884 1,879 
1,963 1,81 1,875 1,885 1,879 
1,97 1,899 1,888 1,993 1,981 
1,866 1,973 1,993 1,885 1,89 
1,961 1,879 1,977 1,984 1,972 
1,862 1,983 1,991 1,885 1,886 
1,967 1,981 1,885 1,884 1,873 
1,961 1,981 1,979 1,885 1,882 
1,864 1,885 1,885 1,885 1,874 
1,963 1,979 1,875 1,895 1,891 
1,964 1,979 1,884 1,982 1,985 
1,864 1,879 1,99 1,882 1,87 
1,966 1,968 1,986 1,991 1,891 
1,964 1,989 1,984 1,992 1,986 
1,864 1,988 1,883 1,881 1,982 
1,964 1,987 1,985 1,984 1,886 

Medelvärde �̅�[s] 

1,922 1,935 1,927 1,923 1,933 
Standardavvikelse 𝝈 [s] 

0,049 0,053 0,051 0,050 0,052 
 
 
 
 
 
 
 



Studie av övertoners inverkan på relätripptiden hos ett elektromekaniskt överströmsrelä 

 A:4 

Test 4: tripptider för inställt referensvärde 6 A 
 

Deltest 1 Deltest 2 Deltest 3 Deltest 4 Deltest 5 

Grundton 

[s] 

Tredje överton 

[s] 

Femte överton 

[s] 

Sjunde överton 

[s] 

Nionde överton 

[s] 

1,435 1,44 1,445 1,447 1,434 
1,453 1,428 1,452 1,448 1,461 
1,441 1,428 1,44 1,442 1,451 
1,427 1,439 1,438 1,453 1,439 
1,438 1,429 1,446 1,441 1,432 
1,439 1,443 1,452 1,44 1,466 
1,43 1,424 1,448 1,449 1,452 
1,446 1,435 1,45 1,443 1,433 
1,438 1,444 1,439 1,442 1,45 
1,435 1,423 1,445 1,443 1,435 
1,446 1,434 1,445 1,449 1,46 
1,431 1,432 1,445 1,448 1,443 
1,44 1,445 1,451 1,438 1,433 
1,433 1,43 1,455 1,437 1,448 
1,439 1,43 1,435 1,452 1,449 
1,434 1,429 1,447 1,444 1,439 
1,446 1,428 1,45 1,445 1,434 
1,449 1,439 1,443 1,448 1,458 
1,43 1,429 1,444 1,438 1,439 
1,443 1,429 1,441 1,449 1,44 
1,434 1,432 1,447 1,444 1,443 
1,451 1,441 1,448 1,442 1,443 
1,436 1,427 1,439 1,444 1,449 
1,439 1,436 1,434 1,454 1,44 
1,435 1,447 1,458 1,443 1,442 
1,45 1,433 1,444 1,434 1,444 
1,43 1,439 1,445 1,468 1,444 
1,446 1,415 1,443 1,46 1,432 
1,443 1,446 1,449 1,44 1,438 
1,429 1,428 1,456 1,443 1,449 

Medelvärde �̅�[s] 

1,439 1,433 1,446 1,446 1,444 
Standardavvikelse 𝝈 [s] 

0,007 0,007 0,006 0,007 0,009 
 
 
 
 
  



Studie av övertoners inverkan på relätripptiden hos ett elektromekaniskt överströmsrelä 

 A:5 

Test 5: tripptider för inställt referensvärde 8 A 
 

Deltest 1 Deltest 2 Deltest 3 Deltest 4 Deltest 5 

Grundton 

[s] 

Tredje överton 

[s] 

Femte överton 

[s] 

Sjunde överton 

[s] 

Nionde överton 

[s] 

0,084 0,084 0,084 0,086 0,101 
0,08 0,08 0,085 0,103 0,094 
0,084 0,081 0,085 0,091 0,103 
0,081 0,084 0,088 0,099 0,087 
0,08 0,081 0,1 0,089 0,108 
0,085 0,081 0,087 0,104 0,105 
0,087 0,08 0,1 0,087 0,103 
0,094 0,083 0,085 0,105 0,092 
0,095 0,08 0,086 0,091 0,106 
0,093 0,082 0,104 0,103 0,093 
0,095 0,079 0,086 0,09 0,101 
0,095 0,084 0,085 0,102 0,091 
0,095 0,082 0,09 0,093 0,101 
0,095 0,085 0,1 0,109 0,095 
0,095 0,082 0,089 0,103 0,11 
0,097 0,081 0,1 0,088 0,108 
0,094 0,078 0,085 0,098 0,104 
0,099 0,083 0,083 0,087 0,091 
0,089 0,085 0,088 0,092 0,105 
0,095 0,084 0,101 0,109 0,093 
0,097 0,081 0,085 0,105 0,105 
0,084 0,084 0,085 0,093 0,101 
0,084 0,083 0,1 0,099 0,091 
0,085 0,084 0,087 0,089 0,103 
0,098 0,085 0,101 0,103 0,106 
0,099 0,096 0,09 0,088 0,103 
0,084 0,093 0,101 0,11 0,091 
0,085 0,095 0,088 0,106 0,106 
0,083 0,093 0,103 0,086 0,091 
0,083 0,095 0,084 0,108 0,102 

Medelvärde �̅�[s] 

0,090 0,084 0,091 0,097 0,100 
Standardavvikelse 𝝈 [s] 

0,006 0,005 0,007 0,008 0,006 
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