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EXAMENSARBETE

Undersökning av elkvalitet hos tre industrikunder till
ABB Building Systems AB

Sammanfattning
Detta examensarbete har utförts hos ABB Building Systems AB i Lidköping. Det bestod
i att göra en uppmätning av elkvaliteten hos några av dess industrikunder.

Mätningarna har gjorts på tre industrier med olika typer av produktionsutrustning. De
industrityper som gäller är:
� Verkstadsindustri
� Plastindustri
� Bageri
Analysen har koncentrerats till att få en kartläggning av övertonshalt, reaktiv effekt och
spänningsvariationer på respektive industri.

Mätningarna visar en klar variation mellan de olika industrityperna. Det är plastindustrin
som uppvisar den högsta övertonshalten och reaktiva effekten. Det har här redan
investerats i elkvalitetshöjande utrustning. Bageriet är plastindustrins motsats med en
nästan obefintlig halt av övertoner o reaktiv effekt. Verkstadsindustrin hamnar
någonstans mellan de övriga två med en övertonshalt och reaktiv effekt som inte är
alarmerande, men den forsatta utvecklingen bör kontrolleras regelbundet.
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DISSERTATION

Investigation of net quality at three of ABB Building
System AB´s customers

Summary
This dissertation was made at ABB Building Systems AB in Lidköping. It consisted in
measurements of the net quality at some of its industrial customers.

The measurements have been done at three industries with different types of production
equipment. These industries are:
� Engineering industry
� Plastics industry
� Bakery
The analysis was concentrated to get a mapping of harmonic content, reactive power and
variation of voltage in each industry.

The measurements show a clear variation between the industries. The plastics industry
has shown the highest harmonic content and reactive power. They had already done
investments in equipment to improve the net quality. The bakery is the opposite of the
plastics industry, with an almost non-existent content of harmonics and reactive power.
The engineering industry shows a smaller rate of harmonics and reactive power
compared to the plastics industry. Although it’s not necessary to do anything about the
problems right now, it is important to follow how the rate of harmonics is progressing.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Som ett led i ABB Building Systems mål att hela tiden upprätthålla bästa möjliga
service åt sina kunder, har det beslutats att en mätning av elkvaliteten hos ett urval av
industrikunderna skulle gagna detta.

1.2 Syfte och mål
Målet med denna rapport är att få fram underlag till om en investering i
elkvalitetshöjande utrustning är nödvändig hos ABB Building Systems industrikunder i
Lidköping. Mätningarna har gjorts på följande industrier.

� Bahco Metal Saws AB

� Rexam Plastic Packaging AB

� Fazer Bröd AB

1.3 Avgränsningar
För att få en rimlig omfattning av examensarbetet har vissa avgränsningar gjorts.
Mätningar har endast gjorts på ovan nämnda industrier. Analysen har koncentrerats på
att få en överblick av elkvaliteten på respektive industri. Således gjordes ingen
djupgående analys om var den/de eventuella störkällorna fanns. Några ekonomiska
beräkningar, som visar om åtgärder är lönsamma att vidta eller inte, har ej gjorts.

2 Beskrivning av elkvalitet och övertoner

2.1 Definition av elkvalitet
För att beskriva och definiera elkvalitet så bör man göra vissa saker klart för sig redan
från början. Elkvaliteten beror inte bara på elleverantören, nätägaren. Också användaren,
elinstallatören och inte minst tillverkaren av elutrustningen medverkar i denna
upplevelse. Begrepp som påverkar kvaliteten i elnätet kan vara emission, immunitet,
spänningsgodhet, reaktiv effekt och EMC. Generellt kan sägas att en utrustning inte
skall generera mer ”skräp” än den själv klarar att ta emot.



Undersökning av elkvalitet hos tre industrikunder till ABB Building Systems AB

- 2 -

2.2 Definition av övertoner
Det svenska elnätet överför energi med en frekvens av 50 Hz. Om detta nät hade varit
fritt från störningar skulle endast denna frekvens (50 Hz) ha existerat i nätet. Detta är nu
inte fallet. Där finns nämligen ett nästintill oändligt antal övertoner. Dessa definieras
som heltalsmultiplar av grundtonen 50 Hz. Nomenklaturen blir som följer, 2: a
övertonen (100 Hz), 3: e övertonen (150 Hz) osv. De mest besvärande övertonerna är de
med udda ordningstal (3, 5, 7, osv.). I elkraftsammanhang är det normalt bara intressant
att mäta upp till 50: e övertonen.

Övertonernas fasläge i förhållande till grundtonen kan delas in i tre olika typer beroende
på hur de påverkar utrustning som är ansluten till elnätet. [1]

1. Plusföljdskaraktär

Plusföljdsövertoner kan beskrivas med formeln n�3�v�1, där n är deltonen och
v�1,2,3,… sådana är t.ex. 4:e, 7:e, 10:e osv. Dessa övertoner orsakar uppvärmning av
kablar, motorer, och transformatorer.

2. Minusföljdskaraktär

Minusföljdsövertoner kan beskrivas med formeln n�3�v�1, där n är deltonen och
v�1,2,3,… sådana är t.ex. 2:a, 5:e, 8:e osv. Dessa orsakar inte bara uppvärmning enligt
ovan utan ger också ett minskat axelmoment på asynkronmotorer.

3. Nollföljdskaraktär

Nollföljdsövertoner kan beskrivas med formeln n�(2�k�1)�3, där n är deltonen och
k�,0,1,2,… sådana är tillexempel 3:e, 9:e, 15:e osv. Dessa övertoner är faslika och
adderar sig i neutral-/PEN-ledaren även om man har ett symmetriskt system. Detta kan
orsaka skadlig uppvärmning av neutral-/PEN-ledaren, i synnerhet i kablar där PEN-
ledaren är av klenare dimension än fasledarna.

Relativ övertonshalt – klirrfaktor och THD:

För att beskriva avvikelser från sinusformat förlopp används två typer av storheter,
klirrfaktor (k) och THD (Total Harmonic Distorsion). I Sverige används ofta
benämningen klirrfaktor, men den amerikanska varianten, THDU, har blivit allt
vanligare. I detta arbete har THDU använts.

Klirrfaktor (relativ övertonshalt, Europa) definieras som:

eff

n

eff

ÖT
E U

UUU
U
UTHDk

2
)(

2
)3(

2
)2( ....���

���



Undersökning av elkvalitet hos tre industrikunder till ABB Building Systems AB

- 3 -

THDU (relativ övertonshalt, USA) definieras som:
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Det kan noteras att den amerikanska varianten, som används i detta arbete, kan anta ett
värde större än 1 vilket innebär att det i förekommande fall skulle vara mer övertoner än
grundton i signalen.

2.3 Fourierserieanalys för övertonsanalys
För att analysera övertoner använder man sig av en metod som inom matematiken kallas
”Fourierserieanalys”. Här följer en kortfattad redogörelse för principen.

Från matematiken kan man härleda att en periodiskt, godtyckligt varierande funktion
kan uppdelas i en grundton och övertoner, eventuellt med tillägg av en konstant term –
funktionens (förloppets) likkomponent.

Utgå från en tänkt signal � � tatatf �� 3sinˆsinˆ 31 ���� . Signalen f(t) är alltså uppbyggd
av två sinustermer med olika frekvens och amplitud. I figur 2.1. är dels de båda
komponenterna var för sig, dels deras summa inritad. Vi konstaterar med figurens hjälp
att f(t) är en periodisk men icke sinusformad signal. Allmänt gäller vid addition av
sinusformade storheter vars frekvenser står i heltalsförhållande till varandra att man får
en periodisk signal, dock ej sinusformad. Frekvensen hos summasignalen blir lika med
frekvensen med det lägsta värde som någon adderad komponent har.

Fig. 2.1. Summan av två sinussignaler med olika frekvenser och amplituder.

2.4 Tredjetonsfenomen
När det gäller övertoner existerar i vissa avseenden förhållanden som är specifika för
trefassystem och som medför praktiskt viktiga konsekvenser. Fenomenen beskrivs oftast
under benämningen ”3:e-tonsfenomen i trefassystem”. Här åsyftas inte enbart
tredjetonen utan alla övertoner vars ordningstal n är en heltalsmultipel av tre, d v s  n =
3, 9, 15,…
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Övertoner med ordningstal enligt ovan finns i vanliga lågspända distributionsnät. Det
bör påpekas att det oftast är den tredje tonen som är den dominerande.

För att på ett någorlunda enkelt sätt kunna redogöra för tredjetonsfenomen antas att
trefassystemet enligt fig. 2.2.  endast innehåller grundton och tredjeton.

Fig. 2.2. Symmetrisk, icke sinusformig trefasström bestående av grundton och tredjeton i varje fas.

Vi antar att strömmarna utgör linjeströmmarna i ett symmetriskt trefassystem med
utdragen nolledare som förbinder elkällans och belastningens nollpunkter som i figur
två.

Som synes i fig. 2.2. så är tredjetonerna faslika i de tre faserna detta leder till att de
adderas i nollan enligt Kirchoffs strömlag:

iN=ia3�ib3�ic3

De tre grundtonerna å sin sida bildar en symmetrisk trefasström som i varje ögonblick är
noll.

Den viktiga slutsats som kan dras av detta är att trots att trefasströmmen är fullständigt
symmetrisk får vi ström i nolledaren. Generellt gäller att alla strömövertoner med
ordningstal som är heltalsmultiplar av tre adderas och därför kommer att belasta
nolledaren.
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3 Övertoners orsak och verkan

3.1 Orsaker till övertoner
Orsaken till övertoner i elnätet beror på ett allt större användande av så kallade ”olinjära
laster” (se nedan). Övertonsalstrande utrustning finns inom alla områden i samhället, allt
från industri till hushåll. Nedan följer ett urval av övertonsalstrande utrustning från
respektive kategori.

3.2 Övertonsalstrare

Industrier:

� Frekvensomriktare

� Strömriktare

� Likriktare

� Mjukstartare

� Datorer

� Belysning

Dessa laster generar övertoner med ordningstalen 5, 7, 11, 13, 17, 19,.. osv.

Kontorsbyggnader:

� Datorer

� Belysning (lysrörsbelysning, lågenergilampor)

Hushåll:

� Lågenergilampor

� Ljusdimrar

� Datorer

� TV, video, och stereoutrustningar

Dessa laster generar till största många övertoner även mellantoner, orsakar ett högt
THD.
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3.3 Problem som orsakas av övertoner
[2] Övertonsproblemen har under senare år allt mer aktualiserats i den allmänna
debatten, som ett problem som bara ökar. Det skall i detta sammanhanget påpekas att
övertoner endast utgör en liten del av de olika störningar som kan uppkomma på elnätet
och försämra elkvaliteten.

Minst känsligt för övertoner är värmelaster, dvs laster som är rent resistiva och vars
effekt beror av spänningens och strömmens effektivvärde. Högre frekvenser påverkar
här inte verkningsgraden negativt.

De utrustningar som vid sidan av kondensatorer påverkas mest av övertoner baserar sin
funktion på en ren sinuskurva i matande spänning. Det är bland annat elektronik för
tele-/datakommunikation och övervakande elektronik. När övertonshalterna blir för
höga kan dessa inte blockeras av nätaggregaten till elektroniken och funktionen kan
störas.

Några av problemens kännetecken.

Transformatorer och induktorer:

� virvelströmsförluster proportionella mot strömmen och frekvensen i kvadrat

� ökade hysteresförluster proprtionell mot frekvensen

� risk för resonans mellan nätets induktiva och kapacitiva delar

� ljudproblem genom mekaniska resonanser

Kapacitanser:

� ökad reaktiv belastning

� ökade dielektriska effektförluster med lokala uppvärmningsproblem

� reducerad teknisk livslängd

� risk för resonans och transienta överspänningar

� onödig säkringsutlösning

Belysning:

� upphettning av drosslar till lysrör- och kvicksilverarmaturer pga resonans mellan
kapacitanser och induktanser i armaturernas styrkretsar

Kablage:

� ökad uppvärmning proportionellt mot frekvensen

� ökad störkoppling gentemot övrigt kablage

� problem med nollföjdsströmmar i noll-ledare
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Motorer:

� aktiva effektförluster i stator och rotor

� magnetiska läckfält i stator och rotor som ger extra värmeförluster

� extra järnförluster, genom minusföljds-toner 5:e, 11:e etc

Övrigt:

� onödig utlösning av brytare och reläer

� störningar på telekommunikation

� onödig utlösning av toppvärdeskännande utrustning (t.ex. automatsäkringar)

� felaktig debiteringsmätning

� störningar på reläskydd och reläer för mätändamål

4 Standarder och storheter
Sedan i november 1999 har vi i Sverige en ny standard för spänningens egenskaper i
distributionsnätet, SS-EN 50160 [3]. Det är en översättning till svenska av den
europeiska standarden EN 50160. Denna standard anger huvudegenskaperna hos
spänningen i kundens anslutningspunkt i ett allmänt distributionsnät för låg- och
mellanspänning under normala driftförhållanden. Standarden anger gränser eller värden
mellan vilka alla kunder kan förvänta sig att spänningens egenskaper bibehålls, vilket
dock inte innebär en beskrivning av en typisk situation i ett allmänt distributionsnät.
Standarden gäller inte för onormala driftförhållanden.

Syftet med denna standard är att definiera och beskriva egenskaperna hos
matningsspänningen beträffande:

� Frekvens

� Storlek

� Kurvform

� Symmetri mellan de tre fasspänningarna

Under normala driftförhållanden skall, under varje period av en vecka, 95% av
effektivvärdet under 10 minuter av varje enskild överton i spänningen vara mindre eller
lika med värdena angivna i tabell nedan. Dessutom skall den totala övertonshalten
(THD) hos matningsspänningen (inklusive alla övertoner upp till och med den 40:e)
vara mindre än eller lika med 8%.
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Man bör i detta läge höja ett varningens finger för denna standard. De gränser som anges
är satta mycket högt, dvs om ett nät har en så hög THD som är angivet ovan är det ett
mycket risigt nät och förekommer knappast på våra breddgrader. Även nedan angivna
gränser är satta högt, dock endast tonerna av lägre ordning.

Ordning
(Udda)

Relativ spänning
[%]

Ordning
(Jämn)

Relativ spänning
[%]

3 5 2 2
5 6 4 1
7 5 6…24 0,5
9 1,5

11 3,5
13 3
15 0,5
17 2
19 1,5
21 0,5
23 1,5
25 1,5

Det bör noteras att standarden inte anger gränser för emission [4]. Detta leder till att en
elkund således inte kan göra anspråk på att få störa nätet upp till de nivåer som står i
standarden.

5 Utrustning för mätning

5.1 Mätinstrument
För mätningarna har använts ett instrument som heter Unilyzer 812. Detta instrument är
tillverkat av Unipower AB i Alingsås och används tillsammans med en bärbar PC. Detta
p.g.a. att instrumentet inte har något internt minne eller display för lagring och
presentation av mätdata. Instrumentet har åtta mätkanaler. Mätgivare finns för spänning,
ström, temperatur och mätomvandlare. Systemet beräknar effektivvärdena för ström och
spänning. Genom signalbehandling bestäms aktiv-, reaktiv-, och skenbar effekt och
effektfaktorn. Instrumentet är utrustat för mätning av övertoner. Dessa beräknas med
hjälp av en metod kallad FFT (Fast Fourier Transforms), som är en matematisk metod
för beräkning av övertoner.
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5.2 Analyseringsprogram och presentationsform
Som analyseringsprogram har PowerProfile använts. Det är ett Windows-baserat
utvärderingsprogram utvecklat av Unipower AB. Man kan med programmet utvärdera
och dokumentera mätningar gjorda med Unilyzer 812. Följande storheter används för att
beskriva resultaten i denna rapport:

� Spänning [V]

� Ström [A]

� Aktiv effekt [W]

� Reaktiv effekt [VAr]

� Skenbar effekt [VA]

� Effektfaktor

� cos �

� Spännings- och strömövertoner

Presentationen av mätresultaten görs i form av diagram som bilagor till rapporten samt
även som mindre tabeller i löpande text.
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6 Mätningar hos Bahco (bilaga 1-4)
Bahco Metal Saws AB är en verkstadsindustri som tillverkar sågblad. I
produktionsutrustningen ingår härdugnar, stansar, måleri och övrig verkstadsutrustning.
Mätningarna har utförts som dygnsmätningar i ställverket på respektive transformator.
Då det är svårt, näst intill omöjligt, att komma åt samlingsskenorna i ställverket så har
strömmätningarna utförts på nedsidan av strömtransformatorerna. Spänningen mättes på
voltmetern i ställverket.

6.1 Bahco, transformator T1, 1250 kVA
Från transformator T1 matar man idag en vacuumugn (660 A resistiv last matad från
skyddstransformatorer), fyra kanalskenor (matar produktionsutrustning bestående av
många små frekvensstyrda motorer) samt allmänkraft.

Efter en noggrann granskning av mätvärdena (tabell 6.1) kan det konstateras att det inte
föreligger några problem med vare sig övertoner eller reaktiv effekt. Spänningen ligger
också stabilt omkring 230 V �5 V.

Tabell 6.1:

Enskild överton Imax [A] Imed [A] Umax [%] Umed [%]
3 26 22 0,31 0,16
5 13,5 9,9 2,1 1,3
7 6,4 2,6 0,56 0,31
9 4,7 3,6 0,24 0,14
11 5,5 3,8 0,3 0,18

6.2 Bahco, transformator T2 1000 kVA
Denna transformator matar många smålaster, som vägguttag, belysning, fläktar, diverse
verkstadsmaskiner, svarvar och fräsar. Den matar också två reservkompressorer på 90
kW/st.

Då alla laster är av sådan karaktär att de knappast aldrig används samtidigt, gör detta att
den sammanlagrade effekten blir väldigt låg. Här kan man konstatera att det kanske
skulle behövas en översyn av effekten för att eventuellt utnyttja det låga effektuttaget till
att avlasta någon annan transformator. T2 kan nästan betraktas som tomgående under
normal drift.



Undersökning av elkvalitet hos tre industrikunder till ABB Building Systems AB

- 11 -

Ser man på övertonshalten så är den överlag mycket låg (tabell 6.2). Tittar man sedan på
den reaktiva effekten så kan man se att den är lika stor som den aktiva, vilket inte är så
bra. Då belastningen på transformatorn är väldigt låg är detta inte något problem ty den
reaktiva effekten torde minska relativt den aktiva effekten då effektuttaget ökas.
Spänningen håller sig konstant runt 235 V �5 V.

Tabell 6.2:

Enskild överton Imax [A] Imed [A] Umax [%] Umed [%]
3 6,6 4,7 0,9 0,7
5 2,2 0,5 2,5 1,3
7 1,5 0,8 0,64 0,3
9 3,7 2,3 0,9 0,6
11 1,7 1,1 0,3 0,15

6.3 Bahco, transformator T3 1000 kVA
T3 matar många olika sorters laster men generellt kan sägas att det är en del
verkstadsmaskiner samt trefasuttag till svetsaggregat. Transformatorn matar också
kontorslokaler och diverse belysningsanläggningar. Från T3 matas också den stora
huvudkompressorn.

Här kan man konstatera att vi har de högsta värdena på spänningsövertonerna (tabell
6.3) och ett THDu på 3,2 %. Det kan också konstateras att övertonsspänning nr. 9
tangerar värdet (1.5 %) för vad som är tillåtet enligt SS-EN 50160. Då det inte
förekommer några oförklarliga stopp i produktionen eller andra störningar så finns ingen
anledning till att åtgärda övertonsspänningarna i nuläget. Övertonsströmmarna håller sig
på en acceptabel nivå med en viss övervikt av 3: e-tonsströmmar.

Vid undersökning av den reaktiva effekten så ligger den i snitt på 68 % av den aktiva
effekten. Detta är inte bra och skulle ha orsakat en straffavgift från elleverantören om de
hade haft en mätpunkt här. Medelspänningen håller sig inom givna ramar med en liten
avvikelse för fas L3 som konstant håller sig 3-4 V över fas L1 och L2, men detta torde
inte ha någon större betydelse.

Tabell 6.3:

Enskild överton Imax [A] Imed [A] Umax [%] Umed [%]
3 16,5 12 2,8 2,4
5 15 6,3 2,2 1,2
7 7,0 2,4 0,65 0,4
9 7,4 4,5 1,9 1,5
11 4,8 1,9 0,2 0,1
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6.4 Bahco, transformator T4 1500 kVA
T4 matar två vacuumugnar (630 A/st) för härdning av sågblad, samt två kylanläggningar
m.m. Detta gör att denna transformator har en mycket ojämn belastningskaraktäristik.
Man kan säga att den pendlar mellan ca. 400-1200 A.

Här kan man snabbt konstatera att det finns en hög halt av strömövertoner (tabell 6.4)
och då i synnerhet 3:e och 5:e tonen men även 7:e och 9:e har en ansenlig halt. Med
tanke på att ny utrustning kommer att installeras och att man också kommer att skrota en
del gammal utrustning, så bör det göras en ny mätning efter installation av den nya
produktionsutrustningen. Då den nya utrustningen förmodligen är mera övertonskänslig
än den nuvarande, så är slutsatsen den att man bör ta med övertonsfiltrering i
beräkningen vid nybyggnationen.

Vid kontroll av den reaktiva effekten så ligger den på en låg nivå relativt den aktiva
effekten så den ska inte behöva rendera i någon åtgärd. Ser man sedan på spänningen så
ligger den stabilt omkring 230 V.

Tabell 6.4:

Enskild överton Imax [A] Imed [A] Umax [%] Umed [%]
3 115 40 1,5 0,6
5 80 27 2,8 1,4
7 39 11 0,7 0,3
9 26 9,4 0,7 0,3
11 8,2 3,2 0,3 0,13

6.5 Summering, Bahco
Sammanfattningsvis kan man säga att elkvaliteten ser övervägande bra ut. Det är främst
T4 som är mest drabbad av övertoner, men då produktionsutrustningen som matas från
denna transformator skall bytas ut så kan det bara konstateras att det behövs en ny
mätning efter ombyggnationen och därför bör det lämnas utrymme i budgeten för en
eventuell övertonsfiltrering. T3 däremot har en hög reaktiv effekt och skulle kanske
behöva en faskompensering/filtrering om belastningen skulle öka.

En tanke som tål att väckas efter genomförd mätning är den låga belastningen på T2. En
möjlig åtgärd skulle kunna vara att ställa transformatorn i malpåse och istället fördela
kraften på T1 och T3. På detta sätt kan man få en transformator i reserv i händelse av
haveri på någon annan transformator. Man skulle också minska förlusterna som en
tomgående transformator orsakar. Ett annat alternativ kan vara att göra en omfördelning
av lasterna mellan de olika transformatorerna. Skulle man dessutom faskompensera T3,
kan mer aktiv effekt frigöras.
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7 Mätningar hos Rexam (bilaga 5-8)
Rexam Plastic Packaging AB är en plastindustri som tillverkar tunnväggiga
plastförpackningar som t.ex. plastmuggar, yoghurtburkar m.m. Produktionsutrustningen
består av värmelaster, likströmsmotorer m.m. Mätningarna har utförts på samma sätt
som på Bahco men med undantag att det har varit möjligt att mäta nollströmmen på två
av transformatorerna (T31 och T51).

7.1 Rexam, transformator T21 1250 kVA
T21 matar strömriktare till likströmsmotorer samt värmelaster till plastmaskiner. Denna
transformator är sedan tidigare försedd med faskompenseringsutrustning och filter.
Detta innebär att mätningen kan ses som kontroll av att nätförhållandena inte har
förändrats radikalt med tiden. De filter som är installerade är för 5:e, 7:e, och 11:e
tonerna.

Vid en undersökning av övertonshalterna (tabell 7.1a) kan man se att de håller sig på en
låg nivå. Således har nätförhållandena inte ändrats nämnvärt. Detta leder till att man inte
behöver göra någon förändring i redan installerad utrustning.

Går man sedan över till att undersöka den reaktiva effekten kan det konstateras att den
vid höglast ligger runt 70 kVAr och vid lägre förbrukning är den lite överkompenserad.
Före kompensering låg det reaktiva maxuttaget över den aktiva effekten. Den reaktiva
effekten måste ses som väl kompenserad vilket inte leder till något åtgärdsförslag. Tittar
man sedan på spänningen ligger den stabilt omkring 225 V.

Tabell 7.1a: Efter filtrering

Enskild överton Imax [A] Imed [A] Umax [%] Umed [%]
3 12,7 11 0,4 0,3
5 34 19 0,5 0,4
7 12 6,3 0,3 0,1
9 2,6 1,9 0,16 0,06
11 10 6,1 0,6 0,4

Tabell 7.1b: Före filtrering

Enskild överton Imax [A]
3 31
5 118
7 16
11 61
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7.2 Rexam, transformator T31 800 kVA
T31 är placerad i en transformatorkiosk utomhus och matar fastigheten vilket innebär
kontor, belysning och allmänkraft samt fläktar till ventilation.

Då T31 matar kontorsfastighet borde 3: e-tonen vara den dominerande övertonen samt
att den borde adderas i nollan. Vid analys visar det sig att antagandet ovan stämde
ganska väl och då nollströmmen kunde mätas så har en ganska komplett bild av
elkvaliteten kunnat uppnås.

Efter analys kan det konstateras att det inte föreligger några större problem med
övertoner (tabell 7.2). De ligger på en fullt acceptabel nivå med 3: e-tonen som den
enskilt högsta. Eftersom nollströmmen kunnat mätas här var det särskilt intressant att
studera denna då T31 matar kontor. Vid en närmare analys ser man att det nästan
uteslutande är ström av 150 Hz som flyter i nollan. Nollströmmen har ett medelvärde på
50 A och är nästintill konstant. Då anläggningen är i 5-ledarutförande ska denna
nollström inte utgöra något problem för varmgång i nolledare då den har samma area
som fasledarna.

Vid kontroll av den reaktiva effekten så ligger den på en acceptabel nivå där
maxvärdena relativt den aktiva effekten ligger på 50 % av aktiv effekt. Vid kontroll av
spänningen kan man se att den ligger stabilt omkring 230 V.

Tabell 7.2

Enskild överton Imax [A] Imed [A] Umax [%] Umed [%]
3 23 14,5 0,5 0,3
5 19 13,5 0,8 0,5
7 8 6 0,6 0,5
9 7 4 0,3 0,1
11 6,5 2,4 0,55 0,3

7.3 Rexam, transformator T32 1250 kVA
T32 matar strömriktare till likströmsmotorer samt transportband och fläktar. Denna
transformator är sedan tidigare faskompenserad och filtrerad för 5:e, 7:e och 11:e
tonerna. Precis som för T21 kan man se denna mätning som en kontroll av föregående
mätningar, så att inga större förändringar skett.

Vid en undersökning av övertonshalterna (tabell 7.3a) kan man se att de håller sig på en
låg nivå. Således har nätförhållandena inte ändrats nämnvärt. Detta leder till att man inte
behöver göra någon förändring i redan installerad utrustning. Går man sedan över till att
undersöka den reaktiva effekten kan man se att den håller sig omkring �0 VAr. Före
kompensering låg det reaktiva maxuttaget på c:a 50 % av aktiva effekten. Spänningen
ligger stabilt omkring 224 V.
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Tabell 7.3a: Efter filtrering

Enskild överton Imax [A] Imed [A] Umax [%] Umed [%]
3 33 23 0,6 0,35
5 35 29 1,5 1,2
7 6,6 4,5 0,5 0,35
9 5,5 4,0 0,25 0,2
11 17 14 1,0 0,9

Tabell 7.3b: Före filtrering

Enskild överton Imax [A]
3 30
5 90
7 30
11 31

7.4 Rexam, transformator T51 1250 kVA
T51 matar strömriktare till likströmsmotorer samt transportband och fläktar. Denna
transformator är uppmätt och ny faskompenseringsutrustning och övertonsfilter är
inköpta och skall installeras samtidigt som ställverket byts ut. Denna mätning (tabell
7.4a) får ses som en kontroll av redan utförda mätningar samt ett kvitto på att instrument
och student har gjort riktiga mätningar tidigare.

Då nollströmmen kunnat mätas här kan man konstatera att den är så låg att den inte
utgör något problem.

Ser man sedan på den reaktiva effekten finns ytterligare en anledning till
faskompensering/filtrering, då den reaktiva effekten har ett maxvärde på 87 % av den
aktiva effekten. Spänningen ligger ganska lågt på omkring 222 V men är ändå fullt
godtagbar.

Tabell 7.4a:  Mätningar utförda 01-12-05.

Enskild överton Imax [A] Imed [A] Umax [%] Umed [%]
3 20 15 0,55 0,35
5 72 56 2,2 1,55
7 6,9 4,8 0,5 0,2
9 6,0 4,3 0,5 0,3
11 20 15 1,1 0,8
17 11 8,5 0,7 0,5
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Tabell 7.4b: Mätning utförd av Nokian Capacitors 99-11-02.

Enskild överton Imax [A]
3 10
5 80
7 3
9 6,5
11 28
17 52

7.5 Summering, Rexam
Då mätningarna på Rexam mer får ses som kompletteringsmätningar, är det svårt att dra
några direkta slutsatser eftersom åtgärder redan är gjorda på två av de fyra
transformatorerna som berörs. Man kan däremot konstatera att förhållandena inte har
ändrat sig något nämnvärt vare sig för övertonshalten eller den reaktiva effekten.
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8 Mätningar hos Fazer (bilaga 9-11)
Fazer Bröd AB är ett stort bageri som bakar fullkornsbröd. Den huvudsakliga
produktionsutrustningen är tyristorstyrda resistiva bakugnar. Det finns givetvis också
diverse motorer och även kyltorn. Mätningarna har utförts på samma sätt som hos
Bahco, alltså dygnsmätningar på transformatorerna T1, T2 och T3.

8.1 Fazer, transformator T1, 1000 kVA
T1 matar i huvudsak en tyristorstyrd bakugn (800 A), ventilation och kontorslokaler.

Det kan snabbt konstateras att det är en låg halt av övertoner (tabell 8.1) på denna
transformator och detta ska inte leda till några problem. Den reaktiva effekten ser också
bra ut med ett maxvärde på c:a 40 % av den aktiva effekten och ska inte behöva åtgärdas
i nuläget. Spänningen ser bra ut och ligger stabilt omkring 228 V. Det bör påpekas att
bakugnen tyvärr var ur drift vid mättillfället.

Tabell 8.1:

Enskild överton Imax [A] Imed [A] Umax [%] Umed [%]
3 16 12 0,17 0,08
5 34 22 1,4 0,9
7 22 14 0,6 0,3
9 7 5 0,25 0,17
11 6 2,5 0,24 0,1

8.2 Fazer, transformator T2, 800 kVA
T2 matar en tyristorstyrd bakugn om c:a 700 A samt allmänkraft, belysning och uttag.

Denna transformator har mycket låga värden på övertonerna (tabell 8.2) så det föreligger
ingen orsak till förbättringar. Däremot kan man se att transformatorn är väldigt hårt
belastad och det har i efterhand kommit till min vetskap att T2 löst för överlast både
före och efter mina mätningar. Då transformatorn dessutom har en effektfaktor på nästan
ett så ter det sig som ganska angeläget att den behöver bytas ut mot en större
transformator eller avlastas på något sätt. Spänningen ligger även på denna
transformator stabilt, omkring 227 V.
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Tabell 8.2:

Enskild överton Imax [A] Imed [A] Umax [%] Umed [%]
3 16,5 12 0,2 0,1
5 24 18 1,1 0,6
7 17 13 0,5 0,3
9 9 7 0,4 0,25
11 7 5,5 0,4 0,3

8.3 Fazer, transformator T3 1600 kVA
T3 är en helt ny transformator och matar en helt ny del av fabriken. Således är
ställverket också helt nytt. T3 matar en tyristorstyrd bakugn om 800 A, allmänkraft och
belysning.

Som synes (tabell 8.3) är övertonshalten låg även här, någon åtgärd mot övertoner är
således inte nödvändig. Likaså är effektfaktorn nästan ett och kan således inte bli bättre.
Spänningen ligger stadigt omkring 230 V.

Tabell 8.3:

Enskild överton Imax [A] Imed [A] Umax [%] Umed [%]
3 17 13 0,3 0,15
5 28 22 1,1 0,5
7 23 18 0,5 0,25
9 9 7 0,3 0,2
11 3,9 2,2 0,16 0,06

8.4 Summering, Fazer
Efter genomgång av alla mätvärden från Fazer, är det bara att konstatera att det ser
mycket bra ut i hela anläggningen vad det gäller övertonsnivå och reaktiv effekt. Det
enda som kan påpekas är som sagt ovan belastningen på T2, denna transformator
balanserar på gränsen till överlast och åtgärder bör vidtas för att minimera risken för
oplanerade avbrott.
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