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SAMMANFATTNING 
Inom Bolidens industriella nät förekommer övertonsströmmar med sådan amplitud att de 

förorsakar en övertonshalt i spänningen av 12%. Inom nätet finns ett stort antal olinjära laster 

som kan vara orsak till förekomsten av dessa övertonsströmmar, dessutom finns 

faskompenseringsutrustning ansluten vilket sannolikt orsakar förstärkning av övertoner 

genom resonans. För att kartlägga utbredningen av övertoner inom Bolidens industriella nät 

så utförs mätningar vid fyra olika driftfall. Inledningsvis görs omfattande mätningar vid 

normal drift vilket ger en tydlig överblick av problemet i dagsläget. därefter utförs mätningar 

på strategiska platser i nätet i samband med att kondensatorbatterierna kopplas bort. Avsikten 

är då att undersöka om faskompenseringsutrustningen ingår i en resonanskrets som påverkar 

övertonsströmmarna i nätet. Slutligen genomförs en mätning under tiden som kvarnarna i 

anrikningsverket tas ur drift för reparation och underhåll samt ett antal mätningar under tiden 

som dessa står stilla.  

När resultatet från dessa mätningar sedan vägs samman så kan man se att det sannolikt är så 

att de fyra kvarnarna vid anrikningsverket, vilka regleras med hjälp av frekvensomriktare, 

genererar stora övertonsströmmar. En övervägande stor andel av problemens ursprung kan 

alltså avgränsas till ett litet antal maskiner. Mätningar indikerar dessutom att 

övertonsströmmarna förstärks genom resonans till följd av de kondensatorbatterier som finns 

anslutna till nätet. Slutligen visar också resultatet att övertonshalten inom nätet är så stor att 

störningar fortplantar sig till överliggande nät och vidare till intilliggande nät.  

Eftersom övertonsströmmar kan förorsaka haverier i roterande maskiner, transformatorer och 

kondensatorbatterier så undersöks om sådan risk föreligger. Enligt beräkningar så kan 

transformatorn som utsätts för de största övertonsströmmarna endast belastas till 95,5% av 

märkeffekt under rådande omständigheter. Denna drivs dock i dagsläget vid en mycket lägre 

belastning varpå inga risker bedöms föreligga.  

Kondensatorbatterierna utsätts för stora övertonsströmmar. Mätningarna visar också att dessa 

ingår i en resonanskrets varpå det finns en risk för överbelastning och haveri. 

I anrikningsverket finns en 630kW motor ansluten till nätspänning. Denna utsätts för stora 

övertonsströmmar vilket förorsakar ökade förluster i lindningar och järn men eftersom inte 

heller denna drivs vid märkeffekt så anses ingen risk för överbelastning föreligga. När det 

gäller roterande maskiner kan dock slitage till följd av övertonsströmmar förekomma utan att 

maskinen överbelastas och här kan ytterligare undersökningar vara motiverade.  

I dagsläget finns planer på att installera nya kondensatorbatterier med övertonsfilter i nätet 

vilket med stor sannolikhet minskar övertonshalten i enlighet med vad mätningarna visar. 

Mätningarna visar dock också att mer högfrekventa övertoner i spänningen ökar kraftigt när 

kondensatorbatterierna kopplas bort vilket kan behöva beaktas vid val av filter. Ett antal 

alternativa eller kompletterande lösningar till övertonsproblematiken finns i rapporten. 



ABSTRACT 
Inside the industrial grid located in Boliden the presence of harmonic current is so high that It 

causes a total harmonic distortion of 12% in the voltage.  There is a large number of non-

linear loads that can cause this distortion connected to the grid, furthermore there is phase 

compensating equipment connected that may enhance harmonic currents due to resonance. To 

investigate the cause and the consequences of harmonics in the grid measurements are 

conducted during four different modes of operation. Initially a large number of measurements 

are performed during normal operation to show the harmonic distribution. Then 

measurements at strategic places in the grid are performed while the phase compensating 

equipment is disconnected with the objective to show if this equipment is part of a resonance 

circuit. Finally, measurements are performed while the mills in the dressing plant are taken 

out of production and additional measurements while they are at standstill. 

The results of all these tests show that there is a high probability that the four mills at the 

dressing plant, regulated by inverters, causes large harmonic currents. A predominantly large 

portion of the harmonic current sources has been isolated in a small number of loads. The 

result also show that these harmonic currents are enhanced by resonance between the phase 

compensation equipment and inductive elements of the grid. The resulting distortion is of 

such gravity that it propagates to adjacent grids via the main grid. 

Since harmonics can cause breakdowns in rotating machinery, transformers and phase 

compensating equipment, the risk of this is investigated. Calculations show that at current 

levels the transformers connecting the industrial grid to the main grid can only be operated at 

95,5%. The transformer is currently operating at a far lower rate and no risk of damage is at 

hand.  

The phase compensation equipment is exposed to large harmonic current. They are also part 

of a resonance circuit and the assessment is that they are at risk of breakdown.  

In the dressing plant, there is a 630kW induction motor connected directly to the grid. This 

motor Is subjected to large harmonic currents causing losses in copper wiring and the iron 

core but since this machine runs below rated power the assessment is that this does not put it 

at risk of breakdown. However, there are other ways that a machine of this kind can be 

damaged due to harmonics and further investigation into this may be warranted. 

There are plans of installing new, filtered, phase compensating equipment to the grid which 

most likely will reduce the harmonic content in accordance with the measurements in this 

report. However, the measurements also show that higher frequency harmonics in the voltage 

are enhanced when the phase compensation is disconnected, this may have to be taken in to 

account when the filters are designed. A number of alternative or additional solutions to the 

harmonic problem is presented in the report. 
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1. INLEDNING 
Under senare tid har eldistributionen vid gruvan i Kankberg lidit av störningar som påverkat 

bland annat fasföljdsrelän. Gruvan befinner sig 8 km från Bolidens industriområde var de två 

nätanslutna transformatorerna finns. Förutom effektmatningen till gruvan så försörjer 

transformatorerna också övriga laster vid ställverken HS1 och HS3. Mätningar har visat att 

problemen kan härröras till övertoner som troligtvis uppstår i anrikningsverket i Boliden, 

vilket är anslutet till HS3, för att sedan överföras till gruvan var övertonshalten vid mätningar 

visat sig vara så hög som 16% i spänningen. Man misstänker att det finns en 

resonansproblematik som bidrar till de höga halterna och har därför beslutat att byta de 

befintliga kondensatorbatterierna till filtrerade batterier under senare delen av 2017. Innan 

denna förändring träder i kraft så är det Bolidens önskan att fastställa övertonernas ursprung 

genom en mer ingående analys vilket är lämpligt att genomföra som examensarbete. 

1.1 BOLIDEN AB 
Boliden är ett multinationellt företag i metallbranschen med huvudsakligt fokus mot 

prospektering, gruvdrift, smältverk och metallåtervinning. Företaget, så som det benämns 

idag, bildas i februari 1931 efter att stora malmfyndigheter gjorts i området omkring samhället 

med samma namn. Företaget kan dock spåras längre bak än så. Bolaget Centralgruppens 

emissionsbolag anses vara ursprunget till det som sedan blev Boliden AB. Boliden är etablerat 

i Sverige, Norge, Finland och Irland med 5500 medarbetare. Boliden omsätter ca 40 miljarder 

kronor årligen. [1] 

 

Undersökningarna som ligger till grund för den här rapporten utförs i Bolidenområdet som 

består av tre underjordsgruvor, två dagbrott samt ett anrikningsverk. Här producerades under 

2015 1879 ton malm innehållande metaller som sedan levereras för vidare förädling hos egna 

smältverk men också kunder i Asien. [1] 

1.2 SYFTE 
I vilken utsträckning är det möjligt, med hjälp av mätning och analys, att bestämma vilka 

komponenter som ger störst bidrag till övertonshalten i Bolidens industriområde? Är det 

möjligt att, med hjälp av samma mätdata, visa hur övertonerna breder ut sig i nätet i dagsläget 

och vilka förluster de ger upphov till? Vilka ekonomiska konsekvenser kommer till följd av 

att driva anläggningen med de aktuella övertonshalterna? Vad kan göras för att angripa 

problemet? 

1.3 MÅL 
Målen med det här examensarbetet kategoriseras som skall-mål vilka ska uppnås samt bör-

mål vilka bör uppnås om det är möjligt. Anledningen till detta är att härledning av övertoner 

är mycket komplicerat och möjligheterna att med säkerhet bestämma deras ursprung kan vara 

mycket små, särskilt om det finns ett flertal störningskällor som bidrar till övertonshalten.  

1.3.1 UNDERSÖKNINGAR OCH ANALYS SKALL 

Ge en tydlig överblickande bild av hur övertonerna breder ut sig inom mätområdet och ge 

kännedom om var i nätet vilka övertoner finns representerade och till vilken magnitud. 

Resultatet ska också bekräfta eller förkasta teorin som menar att en övervägande andel av 

övertonerna uppstår i anrikningsverket och slutligen ska arbetet utmynna i ett antal alternativa 

förslag till åtgärder. 
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1.3.2 UNDERSÖKNINGAR OCH ANALYS BÖR 

Avgränsa övertonernas ursprung till enskilda komponenter eller specifika nätavsnitt samt ge 

inblick i vilka förluster som uppstår till följd av övertonsproblematiken i nätet och överföra 

dessa till en ekonomisk kalkyl som beskriver kostnader till följd av att driva nätet med 

aktuella övertonshalter.  

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Undersökningarna avgränsas till elnätet på Bolidens industriområde och ställverk HS3 med 

underliggande lågspänningsnätverk som försörjer anrikningsverket. Enstaka mätningar i 

ställverk HS1 kan komma att utföras för referens. Arbetet avser enbart harmoniska övertoner, 

inga andra elkvalitetsproblem kommer undersökas i det här arbetet. Då det industriella elnätet 

inom Bolidens industriområde till övervägande del består av varvtalsstyrda trefaslaster så 

avgränsas också undersökningen till sådana störningar som kan förväntas uppstå därav, man 

kan bortse från tredjetons-problematik osv.  

2. ELKRAFTSTEORI 

2.1 TREFASSYSTEMET 
Elektrisk energi för allmän konsumtion produceras och distribueras över hela världen i form 

av tre sinusformade spänningar (Ux) med en bestämd amplitud (V) vid en bestämd frekvens 

(f) samt inbördes förskjutna i tiden med vinkeln () 120°. Varje enskild spänning kan 

beskrivas matematiskt enligt ekvation 1 nedan  [2].   

 

𝑈 =
𝑉

√2
sin(2𝜋𝑓𝑡 + )   [ekvation 1] 

 

fasförskjutningen () av 120° innebär att summan av dessa spänningar i varje givet ögonblick 

är 0. Dessutom är det så att den här formen av distribution innebär att den som konsumerar 

energin har tillgång till två olika spänningsnivåer, förutsatt att det finns en ledare med 

nollspänning tillgänglig. Spänningen som kan nyttjas mellan fasledare och nollpotential kallas 

fasspänning och betecknas här Uf medans spänningen mellan två valfria fasledare kallas 

huvudspänning och betecknas UH. Relationen mellan dessa spänningar visas matematiskt i 

ekvationerna 2 och 3 nedan [2] [3]. 

 

𝑈𝑓1 =
𝑉

√2
sin(2𝜋𝑓𝑡)  

𝑈𝑓2 =
𝑉

√2
sin (2𝜋𝑓𝑡 −

2𝜋

3
)  

𝑈𝑓3 =
𝑉

√2
sin (2𝜋𝑓𝑡 +

2𝜋

3
)   [ekvation2] 

 

𝑈𝐻1 = √3𝑈𝑓1 = √3
𝑉

√2
sin(2𝜋𝑓𝑡)  

𝑈𝐻2 = √3𝑈𝑓2 = √3
𝑉

√2
sin (2𝜋𝑓𝑡 −

2𝜋

3
)  

𝑈𝐻3 = √3𝑈𝑓3 = √3
𝑉

√2
sin (2𝜋𝑓𝑡 +

2𝜋

3
)   [ekvation 3] 
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2.2 LINJÄRA LASTER 
När den elektriska energin konsumeras i traditionella linjära laster så kommer de ge upphov 

till en sinusformad ström med samma frekvens som spänningen och om lasten är balanserad 

för de tre faserna så kommer det dessutom vara så att summan av de tre strömmarna i varje 

ögonblick är 0A [2]. Om lasten inte skulle vara uteslutande resistiv så kommer det uppstå en 

fasförskjutning mellan spänning och ström. Strömmens vågform kommer fortfarande att 

motsvara spänningens sinusform och frekvens men de kommer att vara förskjutna från 

varandra i tiden. [2] I bild 1 och2 visas ström som funktion av spänning över en resistiv last 

samt ström som funktion av spänning över en reaktiv last. 

 
Figur 1: ström (orange) som funktion av spänning (blå) över resistiv last   

 
Figur 2: ström (orange) som funktion av spänning (blå) över reaktiv last 

Förutsatt att den last vi önskar driva med hjälp av denna spänning är av traditionellt resistivt 

och kapacitivt eller induktivt slag så har strömmens förhållande till drivande spänning varit 

linjärt och enkelt förutsägbar. En sinusformad spänning över ett givet resistivt/reaktivt 

motstånd har resulterat i en sinusformad ström [2] [4]. 

Ett exempel på en balanserad resistiv last är en vanlig hushållsugn var strömmen i varje fas 

leds genom ett resistivt motstånd var den elektriska energin tas ut som termisk effekt. Detta 
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förorsakar ingen fasförskjutning och effektuttaget är lika för de tre faserna. Ett exempel på en 

reaktiv last är asynkronmotorn som kommer att uppträda som en induktiv last var strömmen 

fortfarande är sinusformad men förskjuten från spänningen. Om motorn är kopplad som 

trefasmotor så kommer lasten ändå vara balanserad eftersom strömmarna ser likadana ut i de 

tre faserna [2]. 

2.3 OLINJÄRA LASTER 
Om samtliga laster vore uteslutande linjära så skulle alltså strömmen i nätet vara nära perfekt 

sinusformad och av samma frekvens som spänningen. Till nätet ansluts dock så kallade 

olinjära laster som förändrar sin impedans under spänningens periodtid och därmed tar ut en 

ström som inte är sinusformad. När dessa strömmar, som ofta består av korta pulser, adderas 

till de sinusformade linjeströmmarna uppstår en distorsion. [2] [4]. När en icke sinusformad 

ström leds genom olika linjära nätimpedanser så kommer det ge upphov till spänningsfall 

vilka följaktligen inte kommer vara sinusformade. På detta sätt kan alltså en distorderad ström 

överföra störningar till spänningen på nätet. Olinjära laster är mycket vanlig inom 

kraftelektroniken och några exempel är motorstyrningar, nätaggregat i datorer och 

lågenergibelysning [4]. Med tanke på hur industrin i allmänhet har automatiserats med 

omfattande datoriserade styrsystem, robotteknik, varvtalsstyrda motorer och med tanke på att 

de energieffektiviseringar som genomförs innebär stora mängder lågenergibelysning så är det 

enkelt att förstå att problemet med störningar från kraftelektronik inte är avtagande. 

Störningarna kan dessutom breda ut sig i nätet och kan orsaka problem långt från den 

utrustning var störningarna uppstod  [5]. 

2.4 ÖVERTONER 
”En sinusformad spänning eller ström består endast av en enda frekvens, alla andra 

kurvformer är en kombination av ett antal olika frekvenser med ett specifikt inbördes 

amplitud- och fasförhållande” [6]. 

Med ovanstående citat vill Reidar Gustavsson mena att det är möjligt att beskriva de 

distorderade kurvformerna som uppstår när det finns olinjära laster kopplade till nätet som en 

grundton vid nätfrekvens och ett antal överlagrade sinusformade signaler med andra 

frekvenser. Det är dessa överlagrade signaler som kallas övertoner [6]. Frekvensen hos 

övertonerna är typiskt heltalsmultiplar av grundtonen. I Sverige är nätfrekvensen 50Hz vilket 

därmed också är grundtonens frekvens. Därmed är andratonens frekvens 100Hz och 

tredjetonens frekvens 150Hz osv [4]. Figur 3 visar ett exempel på en distorderad ström och 

figur 4 visar grundtonen samt de två övertoner med vilka det är möjligt att beskriva 

distorsionen. I exemplet är distorsionen sådan att den kan beskrivas med en komponent som 

har 3 gånger högre frekvens än grundtonen och en tredjedel av amplituden hos grundtonen 

samt ytterligare en komponent som har 5 gånger frekvensen och en femtedel av amplituden 

hos grundtonen. Övertoner inom elkraft definieras alltså som ström eller 

spänningskomponenter som är heltalsmultiplar av kraftsystemets grundton [7]. 
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Figur 3: distorderad ström 

  
Figur 4: strömmen i figur 3 representerad som grundton och övertoner 

2.4.1 FOURIER TRANSFORM 

1822 kunde Jean Baptiste Fourier visa att en komplicerad periodisk funktion i tidsplanet kan 

representeras av summan av flera sinusoidala funktioner. Därefter kan man låta amplituden 

hos var och en av delfunktionerna överföras till frekvensplanet. Detta kallas Fourier transform 

och det är alltså den som ligger till grund för hur vi förstår och beskriver vågdistorsion [4] [8]. 

En distorderad spänning eller ström analyseras enligt Fouriers teori varpå en sinusformad 

grundton erhålls, följd av ett antal sinusformade övertoner. Dessa signaler kan sedan 

beskrivas i ett så kallat linjespektrum var övertonernas ordningstal eller frekvens återfinns på 

x-axeln och amplitud finns på y-axeln [7]. Ett exempel på linjespektrum visas i figur 5. 
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Figur 5: linjespektrum spänning HS3 

2.4.2 THD - TOTAL HARMONIC DISTORTION 

Det vanligaste sättet att uttrycka övertonshalten i ett elsystem är som det kvadratiska 

medelvärdet av samtliga övertoners amplitud eller RMS-värde i förhållande till grundtonens 

amplitud eller RMS-värde. Förhållandet mellan dessa två storheter uttrycks som ett 

procentuellt värde. De matematiska uttrycken för THD i spänning respektive ström visas i 

ekvation 4 [7] [9].  

𝑇𝐻𝐷𝑈 = 100
√∑ 𝑈𝑛

2∞
𝑛=2

𝑈1
     𝑇𝐻𝐷𝐼 = 100

√∑ 𝐼𝑛
2∞

𝑛=2

𝐼1
 [ekvation 4] 

2.4.3 ÖVERTONERS FASLÄGE 

Övertoner har en förutsägbar karaktäristik i form av fasläge beroende på sitt ordningstal. Med 

ett positivt fasläge kommer övertonerna uppvisa samma fasföljd som grundtonen i trefasnätet, 

därmed kommer de alstra ett magnetfält med samma riktning som grundtonen. Med ett 

negativt fasläge så kommer fasföljden att vara motsatt grundtonen och därmed alstras ett 

magnetfält i riktning mot det som alstras av grundtonen. Man kan alltså säga att de övertoner 

som har positivt fasläge förstärker en motors önskade rotationsriktning medans de övertoner 

som har negativt fasläge bromsar en motors önskade rotationsriktning. Med nollföljd menas 

att det inte finns någon förskjutning alls mellan övertonerna [6]. Fasläget hos övertoner 

beroende på ordningstal visas i tabell 1. 

 

 
tabell 1: övertoners fasläge 

2.4.4 ÖVERTONSSTRÖMMARS KARAKTÄRISTIK 

Övertonsströmmar uppstår i olinjära laster, vanligtvis motorstyrningar inom industrin, och 

söker sig därefter till mer lågimpediva delar av nätet vilket vanligtvis är den nätanslutna 

transformatorn varifrån effekten kommer. Om det finns faskompensering i form av 

kondensatorbatterier i nätet så kommer med stor sannolikhet strömmar också söka sig dit då 

dessa erbjuder en lågimpediv jordslutning för högfrekventa strömmar. Vidare så är det 

sannolikt att närvaron av stora kapacitiva element i form av kondensatorbatterier bildar en 

resonanskrets tillsammans med andra induktiva delar av nätet, Om någon av 

övertonsfrekvenserna finns nära kretsens resonansfrekvens så uppstår självsvängning och 

strömmarna förstärks [6].  
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2.5 RESONANS 
Industriella anläggningar består ofta av stora induktiva komponenter vilket innebär stora 

mängder reaktiv effekt och fasförskjutning. För att balansera den induktiva lasten så 

installeras kapacitiva kondensatorbatterier vilket minskar mängden reaktiv effekt i nätet, den 

här tekniken brukar kallas faskompensering. I nätet finns nu stor induktans och stor 

kapacitans vilket tillsammans utgör en resonanskrets, om det dessutom finns ett spektrum av 

signaler med olika frekvens i nätet så är det stor risk att någon av dessa förstärks [6].  

Resonansfrekvensen kan bestämmas med ekvation 5 om nätets induktans ( L) och 

kondensatorbatteriets kapasitans ( C) är kända. Om dessa storheter är okända så kan 

resonansfrekvensen uppskattas med hjälp av ekvation 6, förutsatt att man känner till 

nätavsnittets kortslutningseffekt (Sk) och kondensatorbatteriets reaktiva effekt (QC) [6]. 

 

𝐹0 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
   [ekvation 5] 

𝐹0 = 50√
𝑆𝑘

𝑄𝐶
   [ekvation 6] 

 

Om ingen av de förekommande frekvenserna förstärks genom resonans så kan det förväntas 

att amplituden hos övertonsströmmar eller övertonsspänningar sjunker med stigande frekvens 

[6].  

2.6 ÖVERTONSALSTRANDE LASTER INOM INDUSTRIN 
Inom Bolidens industriområde och då främst anrikningsverket så finns i huvudsak en typ av 

övertonsalstrande utrustning, nämligen motorstyrningen till de kvarnar som finfördelar 

malmen. Dessa är varvtalsstyrda och är således anslutna nedströms likriktare. Förutom dessa 

stora lasterna så finns ett stort antal mindre pumpar och fläktar vilka också är varvtalsstyrda 

med hjälp av 6-pulslikriktare.  

2.6.1 6-PULS-LIKRIKTAREN 

Den i särklass vanligaste typen av likriktning i motorstyrningar är 6-pulslikriktaren som består 

av 3 par dioder eller tyristorer och ett lågpassfilter som glättar likspänningen ut från 

likriktaren. Den här typen av likriktare har en enkel konstruktion och är billig men den alstrar 

övertoner av relativt höga amplituder, särskilt för de lägre ordningstalen [10]. Den likriktade 

spänningen, Ud i figur 7, byggs upp av 6 spänningspulser förskjutna 60° från varandra. Dessa 

spänningspulser uppstår efter att man adderat de tre fasernas positiva halvperioder med de tre 

fasernas inverterade negativa halvperioder. För att avhjälpa spänningspulserna så glättas den 

likriktade spänningen med hjälp av kondensatorer på utgången. Glättningskondensatorn förser 

lasten med ström när spänningen från likriktaren sjunker, vilket innebär att lasten förses med 

en stabil likspänning. Detta innebär dock att glättningskondensatorn måste återladdas när 

spänningen från likriktaren tillåter det, varpå strömmen från nätet tas ut som två korta, 

intensiva pulser under varje halvperiod [11].  Det är den här typen av likriktare som finns 

representerade vid anrikningsverket i Boliden. De övertoner som främst alstras av en 6-

pulslikriktare är ojämna multiplar av grundtonen bortsett från multiplar av 3. Om 

grundfrekvensen är 50Hz så förväntas alltså strömmar förekomma vid frekvenserna 50Hz, 

250Hz, 350Hz, 550Hz, 650Hz, 850Hz osv. Det alstras alltså inga övertoner med nollföljd i 

dessa system [7].   
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Figur 6: 6-pulslikriktare (källa: vikipedia) 

2.6.2 12-PULS-LIKRIKTAREN 

En 12-pulslikriktare består av två 6-pulsbryggor med gemensam utspänning. De två 

bryggorna matas från en transformator som har dubbla sekundärlindningar varav en är Y-

kopplad och den andra D-kopplad. Detta innebär att spänningarna till 6-pulsbrygga Y 

kommer att vara förskjuten 30° i förhållande till spänningarna som matar 6-pulsbrygga D 

[10]. Likspänningen ut från likriktaren kommer alltså bestå av 12 pulser för varje period 

(innan glättning) vilket innebär att glättningskondensatorn laddas upp två gånger under varje 

halvperiod. Strömmen från nätet till en 12-pulsbrygga kommer alltså bestå av fler kortvariga 

strömpulser med lägre amplitud under varje periodtid vilket innebär stora fördelar gällande 

övertoner. De övertoner som alstras av en 12-pulsbrygga är samma som i fallet med 6-

pulslikriktaren med skillnaden att denna också dämpar 5:e, 7:e 17:e, 19:e osv. De frekvenser 

som uppträder i fallet med 12-pulsliriktare är alltså 50Hz, 550Hz, 650Hz, 1150Hz, 1250Hz 

osv [11]. Dämpningen kommer av att linjeströmmarna förskjutits 30° från varandra tack vare 

de dubbla sekundärlindningarna på transformatorn. Övertonernas förskjutning kommer att 

vara n30° där n är övertonens ordning och till följd av detta så kommer övertonerna av 

ordning 5, 7, 17, 19 osv. teoretiskt att addera till 0. I praktiken det antas att ca 10% av den 

femte övertonen och 15% av den sjunde återstår på grund av obalans. För högre ordningstal 

kommer ännu större andel av övertonerna att bestå [12]. 

 
Figur 7: 12-pulslikriktare (källa: wikipedia) 
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2.7 KONSEKVENSER AV ÖVERTONER INOM INDUSTRINÄT 
Om det förekommer övertoner i ett nät så kommer de orsaka förluster i maskiner, apparater 

och i överföring. Med tanke på att industriella nät ofta innehåller faskompenserande 

komponenter i form av kondensatorbatterier är det också så att det sannolikt uppstår resonans. 

Nätet och dess komponenter är övervägande induktiva varpå tillkomsten av en stor kapacitans 

kan bilda en resonanskrets och med tanke på det stora antalet frekvenser som finns 

representerade så är det stor risk att någon av dem förstärks [6]. Eftersom kapacitansen i ett 

kondensatorbatteri är konstruerat för att bistå nätet med faskompensering så finns det en risk 

för att det överbelastas och havererar om det utsätts för stora högfrekventa strömmar [13]. Om 

övertonshalten är hög och det finns en resonansproblematik så är det inte otänkbart att också 

lindningar i generatorer, transformatorer och motorer överbelastas. Hos roterande maskiner, 

såsom motorer, kan övertonsströmmar orsaka ett pulserande vridmoment vilket kan leda till 

skador i lager [9]. Funktionen hos skyddsanordningar som är känsliga för vågform eller 

nollgenomgång kan förändras varpå de löser ut falskeligen eller avstår från att lösa ut när de 

borde [13]. 

2.7.1 NEDSTÄMPLING AV TRANSFORMATOR 

Karaktäristiken hos övertoner är att de söker sig från den plats i nätet var de uppstår till den 

mest lågimpediva punkten, därför är några av de mest utsatta komponenterna 

transformatorerna. En transformator som utsätts för övertonsrik strömgenomgång kan behöva 

klassas ned på grund av de ökande virvelströmmarna som orsakar uppvärmning. För att 

bedöma detta används ett begrepp som kallas k-faktor  [6]. 

 

𝐼 = 𝑠𝑡𝑟ö𝑚 

ℎ = ö𝑣𝑒𝑟𝑡𝑜𝑛𝑠𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 

𝐾 =
∑ 𝐼ℎ

2∙ℎ2

∑ 𝐼ℎ
2    [ekvation 7] 

 

Som ekvation 7 visar så kommer övertonernas inverkan öka kvadratiskt med frekvensen, det 

är den karaktäristiken hos virvelströmsförlusterna som gör att de är viktiga att beakta när 

mängden olinjära laster ökar. När K-faktorn är känd så måste man också beräkna 

virvelströmsförlustfaktorn (PZ(pu)) för den aktuella transformatorn. Detta är möjligt om man 

har tillgång till testprotokoll. Slutligen, med hjälp av dessa två faktorer, beräknas 

nedstämplingsfaktorn (D) som anger lämpligt värde för maximal belastningsgrad med 

aktuella övertonshalter [6].  

 

𝑃𝑍(𝑝𝑢) =
𝑃𝑘−𝐼2𝑅

𝐼2𝑅
  [ekvation 8] 

𝑃𝑘 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 

𝐷 = 100√
1+𝑃𝑍(𝑝𝑢)

1+𝐾∙𝑃𝑍(𝑝𝑢)
  [ekvation 9] 

2.8 ÅTGÄRDER VID HÖGA ÖVERTONSHALTER I INDUSTRIELLA NÄT 
Enligt ABB:s litteratur som beskriver övertonsproblematiken så finns det två huvudsakliga 

tillvägagångssätt för att minska övertoner i nätet. Dessa är strukturella förändringar i nätet 

eller att installera externa filter som blockerar övertonsfrekvenserna [10]. 

2.8.1 STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR I NÄTET 

Enligt ABB så finns generella samband mellan nätets utformning och övertoners möjligheter 

uppstå och breda ut sig i nätet, några av dessa samband visas i tabell 2. Dessa samband visar 
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att det är möjligt att minska övertonshalten genom att installera likriktare med högre pulstal, 

mata nätet med en större transformator, minimera nätimpedansen, effektivisera motorlasten 

osv [10]. 

 

 
tabell 2: Nätstrukturens påverkan på övertoner [10] 

2.8.2 KONSTGJORD 12-PULS 

Som det framgår av tidigare resonemang och figur 8 så minskar övertonerna om de likriktare 

som nyttjas har ett högre pulstal. Likriktare med pulstal högre än 6 är dock dyra i relation till 

6-puls då de innehåller fler kraftelektroniska komponenter och kräver en transformator med 

dubbla sekundärlindningar [10]. En mindre kostsam lösning som kan ge liknande utfall är den 

så kallade konstgjorda tolvpulsen.  

Om det industriella nätet innefattar två likvärdiga parallella laster med individuella 

motorstyrningar så kan spänningen mellan dem förskjutas 30° varpå utrustningarna 

tillsammans kommer uppträda som en 12-pulslikriktare längre upp i nätet [9] [12].  

2.8.3 PASSIVA FILTER 

För att filtrera övertoner på enklaste sätt så konstrueras antingen en serieresonanskrets eller en 

parallellresonanskrets. Båda dessa grundkonstruktioner kan sedan installeras i effektens 

riktning var den är tänkt att spärra vägen för oönskade frekvenser eller installeras för att leda 

bort oönskade frekvenser via en mycket lågimpediv jordslutning [6]. Exempelvis konstrueras 

ett lågpassfilter som avstäms för den överton av lägst ordning som finns representerad i nätet. 

I industriella nät handlar det oftast om den 5:te övertonen (250Hz) eftersom 6-pulslikriktaren 

är så vanlig i dessa sammanhang. Teoretiskt resultat av lågpassfiltret är att alla strömmar med 

frekvenser som överstiger gränsfrekvensen absorberas av filtret medans lägre frekvenser 

tillåts passera [10]. I praktiken så är lågpassfiltret inte fullt så effektivt som man önskar. 

Lösningen kan istället vara ett filter som konstruerats för att angripa precis de frekvenser som 

orsakar problem, som ett antal smala spärrbandsfilter. På så sätt så kan bättre resultat uppnås, 

dessa filter kallas finavstämda filter. Det vanligaste finavstämda filtret är ett antal 

serieresonanskretsar som var och en shuntar en viss överton till jord enligt figur 10. Lasten 

kan i det här fallet tänkas drivas av en 6-pulslikriktare med tanke på att det är 5:e, 7:e och 11:e 

övertonerna som leds till jord [6]. Utrustningen installeras så nära störningskällan som möjligt 

för att minimera nätimpedansen mellan övertonsströmmarnas uppkomst och filtrering. Ett 

problem med passiva filter är att de kan skapa nya resonansförhållanden som förstärker 

signaler på ett oönskat sätt [10]. 
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Figur 8: 3st serieresonanskretsar som övertonsfilter 

2.8.4 AKTIVA FILTER  

Aktiv filtrering innebär att mycket snabb kraftelektronisk utrustning alstrar identiska 

övertoner som nätet men i motsatt fasläge vilket släcker ut övertonen. Dessa filter är mycket 

effektiva och riskerar inte att skapa oönskade resonansförhållanden. Om nätet byggs om så 

kan detta medföra problem för passiva kretsar när resonansfrekvenser i nätet förändras men 

ett aktivt filter påverkas inte av detta utan anpassar sig till de övertoner som finns närvarande 

för tillfället. Nackdelen med aktiva filter är att priset är högt i jämförelse med passiv filtrering 

[10]. 

3. MÄT-TEKNISK METODIK 

3.1 UTRUSTNING 
För att samla in information som är relevant för undersökningarna så används Dranetz HDPQ 

Xplorer. Utrustningen är konstruerad för att mäta elkvalitét och förbrukning av elektrisk 

energi. För att mäta ström används strömtänger av modellen TR-2510B från samma 

tillverkare och för att mäta spänning nyttjas vanliga mätkablar. Data från mätningarna 

kommer sedan analyseras med hjälp av mjukvaran från samma tillverkare, Dranview 7.  

 

3.1.1 ANSLUTNING AV UTRUSTNING 

Utrustningen ansluts enligt figur 12. Som figuren visar så är endast linjeströmmar från L1 och 

L3 tillgängliga då det inte anslutits någon strömtransformator till L2. Om mätresultatet visar 

att strömmarna i de två tillgängliga faserna är likvärdiga så kommer samtliga bedömningar 

genomföras med utgångspunkt i linjeströmmen i fas L1 med antagandet att lasten är en 

balanserad trefaslast. Strömtransformatorernas omsättning varierar, därför anges inte något 

värde i figur 12. 
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Figur 9: mätinstrumentets anslutning 

3.1.2 MÄTOSÄKERHET 

Eftersom samtliga mätningar kommer ske med hjälp av mättransformatorer och 

strömtransformatorer så kan instrumentets mätosäkerhet anses försumbart i förhållande till det 

eventuella mätfel som kommer av transformatorerna. Vid mätning av spänning så nyttjas 

anläggningens mättransformatorer vars mätosäkerhet anges till 0,5%. Vid mätning av ström 

används strömtransformatorer. Av praktiska skäl var det nödvändigt att använda 

transformatorkärnorna avsedda för reläskydd vars mätosäkerhet anges till 10%. Dessa värden 

för mätosäkerhet är angivna för den frekvens som utrustningen konstruerats för, vid mätning 

av övertoner vars frekvens avviker från transformatorernas märkfrekvens så är det mycket 

svårt att bedöma mätosäkerheten [13].  

3.2 BOLIDENS INDUSTRIELLA NÄT 
Elförsörjningen inom Bolidens industriområde är uppbyggt enligt figur 11. Hela området är 

anslutet till överliggande nätet vid ställverket HS1 via två transformatorer med märkdata 

33/11 kV, 25 MVA. Transformatorerna benämns T7, som spänningsätter ställverk HS1:s B-

skena och T8 som spänningsätter A-skenan. Problemen som uppkommit till följd av övertoner 

i spänningen har visat sig vid gruvan i Kankberg vilken matas från HS1 H15A. Den största 

andelen olinjära laster finns anslutna vid underliggande ställverk HS3 som får sin kraft från 

HS1 H17B. I ställverk HS3 nyttjas i dagsläget endast A-skenan och lasten som finns ansluten 

här är främst varvtalstyrda, motordrivna kvarnar för finfördelning av malm. Märkeffekt för 

dessa motordrifter är mellan 560kW och 1950kW och de är anslutna i enskilda fack vid HS3. 

Utöver dessa kvarnar finns det också ett stort antal mindre fläkt och pumpdrifter anslutna vid 

400V. Samtliga laster av signifikant effekt är konstruerade som trefaslaster och de är anslutna 

via 6-pulslikriktare med undantag för kvarn A2 ansluten vid HS3 H2A. kvarn A2 drivs av en 

10,5 kV motor vilken inte är varvtalsstyrd.  

Enligt 2.5.1 så är det möjligt att förutse vilka övertoner som kommer återfinnas i nätet 

eftersom en övervägande del av lasten består av likartade motorstyrningar, dessa bör vara 

främst 250Hz, 350Hz, 550Hz och 650Hz. 
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Figur 10: enlinjeschema kraftöverföring Boliden industriområde 
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3.2.1 RESONANSBERÄKNINGAR 

Information från Skellefteåkraft gör gällande att kortslutningseffekten på 30kV-skenan är 

174,03MVA – 184,09MVA beroende på driftläge.  Genom att dessutom ta hänsyn till 

transformatorns kortslutningsimpedans så är det möjligt att, med hjälp av ekvation 6 

uppskatta vilken resonansfrekvensen är i nätet. [6]. I uppskattningen antas kapacitansen 

utgöras av kondensatorbatterierna och det antas att dessa är parallellkopplade. 

Resonansfrekvensen för driftfallet var endast ett av kondensatorbatterierna är i drift 

uppskattas också på samma sätt. Eftersom det finns andra induktiva och kapacitiva element 

anslutna till nätet så kan beräkningen bara anses ge en grov uppskattning om var 

resonansfrekvensen bör finnas.  
 

𝑆𝑛−𝑇7 = 25𝑀𝑉𝐴 

𝑈𝑘−𝑇7 = 9,8% 

𝑆𝑘3−𝑇7 =
25𝑀𝑉𝐴

0,098
= 255,10𝑀𝑉𝐴 

𝑆𝑘3−𝐻𝑆1𝐵 =
1

1
[174,03 184,09]

+
1

255,10

= [103,45 106,93] 𝑀𝑉𝐴 

𝑄𝐶 = 1,5 + 1,5 = 3,0 𝑀𝑉𝐴𝑅 

𝐹03𝑀𝑉𝐴𝑅
= 50√

𝑆𝑘

𝑄𝐶
= 50 ∙ √

[103,45 106,93]

3,0
= [294 299]𝐻𝑧 

𝐹01,5𝑀𝑉𝐴𝑅
= 50√

𝑆𝑘

𝑄𝐶
= 50 ∙ √

[103,45 106,93]

1,5
= [415 422]𝐻𝑧 

 

3.3 MÄTNINGAR 
De mätningar som utförts delas in under fyra olika rubriker. Initialt kartläggs övertonernas 

utbredning i nätet under normal drift, därefter undersöks eventuell resonansförstärkning när 

kondensatorbatterierna kopplas från nätet under mätning. Inför driftstopp för reparation och 

underhåll genomförs en mätning där anrikningsverkets kvarnar succesivt tas ur drift och 

slutligen utförs ett litet antal mätningar när hela anrikningsverkets produktion ligger nere. 

3.3.1 ÖVERTONERNAS UTBREDNING VID NORMAL DRIFT 

De platser i nätet var mätning utförts och tider för dessa mätningar redovisas i tabell 3. 

Lastens driftkaraktäristik kan förväntas vara relativt konstant oföränderlig varpå tidsperioden 

för respektive mätning inte behöver vara så lång. De fack som lastas tungt mäts under 3 

timmar vardera och de fack som belastas på ett sätt som inte anses kunna ge signifikant 

inverkan på övertonshalten mäts endast under en timme. Om mätningar visar stora variationer 

i effektuttag som kan inverka på övertonshalten så görs mätningen om varpå mätresultatens 

medelvärden används för vidare undersökning. Somliga mätningar kopplades in vid 

arbetsdagens slut och det fanns ingen anledning att begränsa mätperioden till 3 timmar, i 

dessa fall har mätningen fortlöpt under 10 timmar. 

Under arbetets gång så blev det tydligt att det är nödvändigt att utföra ett flertal mätningar vid 

HS1 och därmed avvika från avgränsningarna som tidigare fastställts. Detta för att kunna följa 

övertonsströmmarnas väg uppåt i nätet och se hur de påverkar spänningen samt för att se om 

det är möjligt att störningar genererade vid HS3 kan överföras till laster kopplade till 

transformator T8 trots att det inte finns någon koppling mellan dessa vid 10,5kV. 
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  Lastprofil mättid (h) 

HS3 H1 mätfack   

HS3 H2A KVA2, högspänd motordrift 10,5kV 630kW. Driver kvarn 2, lasten är konstant med liten variation. 3 

HS3 H3A kvarn B2, transformator 10,5/0,69 kV följt av motordrift 690V 560kW. Liten variation i belastning 3 

HS3 H4A kvarn B1, transformator 10,5/0,69 kV följt av motordrift 690V 1950kW. viss variation i belastning 3+3 

HS3 H5A US1-04, transformator 10,25/0,4kV följt av okänd last  1 

HS3 H6A 400 V transformator, last märkt torkfilter 1 

HS3 H7A ingen belastning, 400V reservtransformator   

HS3 H8A 400 V transformator, last märkt sandpumpstation 1 

HS3 H9A inkommande från HS1 H17B   

HS3 H10 ej inkopplad   

HS3 H11A inkommande från HS1 H16B (ej i bruk, redundant kabelförband)   

HS3 H12A 400 V transformator, diverse pump och fläktdrifter mm, 1 

HS3 H13A kvarn C2, transformator 10,5/0,69 kV följt av motordrift 690V 850kW. Liten variation i belastning 3 

HS3 H14A 
kvarn C1, transformator 10,5/0,69 kV följt av motordrift 690V 1950kW. Liten variation i 
belastning 3 

HS3 H15A kondensatorbatteri 1,5MVAR 3 

HS3 H16A US4-04, transformator 10,5/0,4kV följt av relativt konstant last 1 

HS3 H17A US4-04, transformator 10,5/0,4kV följt av relativt konstant last 1 

HS3 H18A US32-04 transformator 10,5/0,4kV följt av stort antal pump- och fläktdrifter. Lasten varierar. 1+1 

HS1 H1A last märkt US39-45 hötjärn   

HS1 H2B US15 flotation 1 

HS1 H3A US33 tellur   

HS1 H4B US2-04 400V transformator 1 

HS1 H5B US11-04 400V transformator  1 

HS1 H6B US4-04, ej i bruk   

HS1 H7B Inkommande från transformator T7, nätanslutning. 10+10 

HS1 H8A inkommande från transformator T8, nätanslutning 1 

HS1 H9A mätfack   

HS1 H10 ej i bruk   

HS1 H11B kondensatorbatteri 1,5MVAR 10 

HS1 H12A US21 sandpumpstation   

HS1 H13B US13 elpanna 1 

HS1 H14B US14 pressluftfilter (mycket liten belastning (0-2Ampere) därav ingen mätning)   

HS1 H15A linje kankberg (luftledning till gruvdrift i kankberg) 3 

HS1 H16B ansluter HS3 H11A (ej i bruk, redundant kabelförband)   

HS1 H17B ansluter HS3 H9A  3 

tabell 3: lastprofil och mättider 

3.3.2 RESONANS 

För att undersöka om kondensatorbatterierna som finns anslutna till nätet förstärker någon av 

övertonerna och därmed ökar övertonshalten så utförs en kontinuerlig mätning av 

kabelförbandet som matar HS3 i samband med att kondensatorbatterierna kopplas från. 
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Mätutrustning ansluts alltså till HS1 H17B och under mätningen så kopplas HS3 H15A 

respektive HS1 H11B från nätet varpå eventuell förstärkning till följd av resonans faller bort 

[6].  

Genom att repetera förfarandet med mätutrustningen ansluten till luftledningen som matar 

gruvan i Kankberg, HS1 H15A, så kan det påvisas om störningar genererade vid laster 

anslutna under transformator T7 kan överföras till laster anslutna under T8. Båda 

kondensatorbatterierna finns anslutna under T7 och det är troligt att en övervägande andel av 

övertonsströmmarna i nätet genereras vid HS3 som också finns ansluten under T7. Om det 

kan visas att övertonshalten vid HS1 H15A varierar till följd av att kondensatorbatterierna 

kopplas bort så visar det att problemet kan härstamma från anrikningsverket trots att det inte 

finns någon uppenbar koppling vid 10,5kV. 

Platserna i nätet var mätningarna utfördes samt tidsangivelser för mätning och bortkoppling 

av respektive kondensatorbatteri anges i tabell 4.  

 

mätning vid frånkoppling av kondensatorbatterier 

Mätning HS1 H11B HS3 H15A HS1 H17B (kl.) HS1 H15A (kl.) 

start ansluten ansluten 07:22 10:57 

  ej ansluten ansluten 09:07 12:08 

  ej ansluten ej ansluten 09:43 13:00 

  ansluten ej ansluten 10:15 13:56 

  ansluten ansluten 10:35 14:16 

stopp     10:51 14:28 
tabell 4: mättider vid resonansmätning 

3.3.3 MÄTNING VID SUCCESIV FRÅNKOPPLING AV LAST VID HS3 

Tiden för utförandet av dessa undersökningar sammanfaller med ett driftstopp för reparation 

och underhåll vid anrikningsverket. Inför driftstoppet har mätutrustningen anslutits till 

kabelförbandet som matar HS3 varpå det blir möjligt att påvisa sambandet mellan 

anrikningsverkets kvarnar och övertonerna i nätet. När mätningen utförts så jämförs resultatet 

med frånslagstider för de olika kvarnarna. 

 

3.4 KONTROLL AV MÄTMETODIK 
Om resultatet ska kunna anses vara relevant så måste ett antal saker kontrolleras. Det har 

antagits att samtliga tre faser är jämnt belastade eftersom de industriella maskinerna ansluts 

som trefaslaster. För att kontrollera detta så jämförs lastström och övertonshalt mellan de två 

faser som kan mätas med hjälp av strömtransformator. Vidare har det antagits att en relevant 

andel av lasten inte varierar över tiden vilket innebär att resultatet från mätningarna kan anses 

trovärdigt trots den begränsade tiden för mätningen. 

 

3.4.1 FASLIKHET 

I tabell 5 visas den procentuella avvikelsen mellan medelvärden för fas L1 och fas L3 från 

samtliga mätningar gällande övertonernas utbredning. Generellt så är avvikelserna mycket 

små men i några av mätningarna krävs ytterligare undersökning. Den största avvikelsen hos 

lastströmmen uppgår till 6,29% och återfinns i mätningen av HS3 H13A. Dessa strömmar kan 

studeras närmare i figur 13 samt figur 14.  Figur 13 visar att den avvikelse som finns mellan 

belastningen är förhållandevis konstant över tid och i figur 14 kan man se att det är högst 

troligt att en övervägande andel av lasten är någon form av trefaslast. Motsvarande kontroll 
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har gjorts för HS1 H4B, HS3 H18A, HS3 H17A och HS3 H8A med tanke på övertonshaltens 

avvikelse. I samtliga fall bedöms att lasten till övervägande andel kan antas vara i form av 

balanserad trefaslast. 

 

procentuell avvikelse mellan L1 och L3 

  D IRMS (%) D THD  (%) 

HS3 H2A 2,030598053 0,590667454 

HS3 H3A 5,339366516 2,536715621 

HS3 H4A 1,935179358 0,892857143 

HS3 H5A 3,562394604 3,225806452 

HS3 H6A 3,756811012 3,296056504 

HS3 H8A 3,058912387 7,398843931 

HS3 H12A 3,356056633 3,586371787 

HS3 H13A 6,291390728 4,715510522 

HS3 H14A 2,415163559 3,555104114 

HS3 H15A 1,091421195 0,17281106 

HS3 H16A 2,601476015 1,284796574 

HS3 H17A 0,586915243 7,760532151 

HS3 H18A 0,506329114 8,762057878 

HS1 H2B 1,323529412 5,845728122 

HS1 H4B 4,328711532 23,02942245 

HS1 H5B 0,838709677 2,812635223 

HS1 H7B 1,675236358 1,735579377 

HS1 H8A 3,866943867 1,863600317 

HS1 H11B 0,373452838 0,589925881 

HS1 H13B 2,113739305 6,395939086 

HS1 H15A 4,924520006 3,534777651 

HS1 H17B 2,142161636 2,470187394 

tabell 5: faslikhet 

 

 
Figur 11: lastström HS3 H13A fas L1 och L3  
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Figur 12: strömkurvor HS3 H13A fas L1 och L3 

3.4.2 LASTVARIATION 

I tabell 6 visas procentuell standardavvikelse för medelvärdet av lastström och övertonshalt 

över mätperioden för de olika platserna som undersökts i nätet gällande övertonernas 

utbredning. Om den procentuella standardavvikelsen är låg så kan medelvärdet anses vara en 

god uppskattning vid en godtycklig tidpunkt eftersom lasten endast gör små avvikelser under 

normal drift. Vid några få mätningar visar det sig att standardavvikelsen är relativt hög varpå 

mätningen upprepats vid andra tidpunkter på dygnet och de värden som anges i tabeller är då 

medelvärden från de olika mätningarna. Ett sådant exempel är HS3 H18A. Tabell 6 visar att 

lasten varierar kraftigt både gällande lastström och övertonshalt. Upprepade mätningar pekar 

dock på att variationerna är cykliska med en periodtid av några sekunder varpå medelvärdet 

anses vara en tillräckligt god uppskattning för vidare analys. Samma bedömning görs för HS1 

H13B. Det ska också påpekas att även om den ström som ligger på dessa två fack har 

förhållandevis stor procentuell variation så uppgår det sammanlagda medelvärdet av dessa 

strömmar endast till 6% av den totala strömmen från transformator T7.  

 

standardavvikelse för  

  I L1 std.avv (%) ITHD L1 std.avv (%)  

HS3 H2A 0,155020862 1,077968104 

HS3 H3A 3,838461538 7,673564753 

HS3 H4A 6,612649465 2,473214286 

HS3 H5A 1,192453626 3,275345622 

HS3 H6A 0,253828506 1,004120071 

HS3 H8A 11,59743202 4,993063584 

HS3 H12A 5,06135291 10,5678422 

HS3 H13A 0,397114475 0,94933749 

HS3 H14A 6,367064099 2,167089893 

HS3 H15A 0,650393146 1,2703053 

HS3 H16A 0,90202952 1,888650964 

HS3 H17A 0,443638875 1,742572062 

HS3 H18A 35,27848101 26,18167203 

HS1 H2B 0,780147059 0,402974749 
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HS1 H4B 6,697666554 13,32364693 

HS1 H5B 2,981935484 3,797057551 

HS1 H7B 1,899154089 1,825931598 

HS1 H8A 2,987941788 6,290642347 

HS1 H11B 0,659411012 2,243230979 

HS1 H13B 21,14242577 24,5786802 

HS1 H15A 7,953979188 8,462941847 

HS1 H17B 1,354235638 2,01362862 

tabell 6: lastströmmars variation över tid 

4. RESULTAT 

4.1 ÖVERTONERNAS UTBREDNING VID NORMAL DRIFT 
Här redovisas resultatet av mätningarna beskrivna under rubrik 3.3.1. I tabell 7 sammanställs 

medelvärden för spänning, ström och övertonshalter vid samtliga mätpunkter. Den utrustning 

som enskilt tros bidra mest till förekomsten av övertoner i Bolidens nät är anrikningsverkets 

kvarnar anslutna vid HS3 H3A, HS3 H4A, HS3 H13A samt HS3 H14A. När övertonshalten i 

strömmen studeras så blir det också tydligt att av alla laster anslutna vid HS3, bortsett från 

kondensatorbatteriet, så är det dessa fyra som uppvisar störst andel övertonsströmmar, det är 

dessutom så att tre av dessa fyra kvarnar drar stor ström vilket innebär att övertonshalten 

representerar en ansenlig mängd ampere.  

Övertonshalten i spänningen på skenor kopplade till transformator T7 befinner sig konstant 

omkring 12%, dessa är B-skenan i HS1 och A-skenan i HS3. Den enda avvikelsen från detta 

iakttas under mätning av HS3 H3A där medelvärdet över 3 timmar uppgår till 10,56%. 

Anledningen till denna avvikelse är klarlagd och jag återkommer till detta under rubrik 4.1.1.  

Spänningsövertoner uppstår till följd av övertonsströmmar i nätet när de ger upphov till icke 

sinusformade spänningsfall i nätimpedanser [6]. Enligt de mest grundläggande sambanden i 

elkretsteori så kommer onekligen en distorderad spänning också ge upphov till distorderade 

strömmar [3]. Orsakssambanden till övertoners utbredning i nätet blir väldigt komplexa när 

antalet olinjära laster är stort och man kan misstänka att förstärkning genom resonans 

förekommer.  

Ett värde i tabell 7 som måste kommenteras är övertonshalten i strömmen vid HS1 H7B. 

Detta är alltså nedsidan transformator T7 som matar B-skenan i HS1 och därmed också alla 

laster anslutna vid HS3. Här visar mätningarna att övertonshalten i strömmen är 19,59 % och 

det i en ström som uppgår till 602,9A. Vid analys av övriga anslutningar på B-skenan vid HS1 

så fattas misstanke om att det krävs förstärkning genom resonans för att åstadkomma detta 

eftersom strömmarna från övriga anslutningar som kan misstänkas emittera övertoner vid 

HS1inte adderar till sådana värden [6].  

I tabell 8 presenteras medelvärden för de enskilda övertonernas RMS-värde vid samtliga 

mätpunkter. Genom att studera tabellen så blir det tydligt att övertonsströmmarnas värden 

följer det mönster som förväntas av 6-pulslikriktning [7]. Ett tydligt tecken på 

resonansfenomenet skulle vara om man någonstans i nätet kunde se att amplituden hos de 

förekommande övertonerna inte är konsekvent fallande med ökande ordningstal. Om någon 

av de ojämna övertonsströmmarna som inte är multiplar av tre skulle uppnå en ansenligt 

större amplitud än de föregående ordningstalen så skulle det kunna vara ett tecken på att den 

strömmen träffar resonansfrekvensen [6]. I tabell 8 finns inga otvetydiga tecken på resonans. 

De övertonsströmmar som förekommer i nätet uppvisar generellt fallande amplitud med 
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ökande frekvens men några undantag förekommer. Vid HS3 H8A uppvisas en avvikelse var 

H7 är 2,28 gånger större än H5. Samma fenomen kan avläsas vid HS3 H16A där H19 är 1,41 

gånger större än H17 och vid HS3 H15A där H25 är 2,56 gånger större än H23. Det finns 

alltså ett antal avvikelser från förväntat resultat men avvikelserna förekommer vid olika 

frekvenser.  

En avvikelse som särskilt bör nämnas är den som förekommer vid HS3 H17A. 

övertonsströmmen av ordningstal H7 är 7,11 gånger större än H5 vilket kan anses vara en 

stark indikation på förstärkning vid resonansfrekvens omkring 350Hz. Frekvensen 350 Hz 

befinner sig också nära det uppskattade frekvensintervallet som beräknades under rubriken 

3.2.1. Om det beaktas att H5 i detta fall dessutom har betydligt lägre amplitud än H3 så leder 

det till den alternativa förklaringen att strömmen vid 250Hz är dämpad av exempelvis andra 

signaler som svänger i motfas vid samma frekvens. Sammanfattningsvis angående tabell 7 så 

befästs redan kända samband. De övertonsströmmar som förekommer med stor amplitud är de 

som förväntas när lasten består av 6-pulslikriktare.  

 

  MEDELVÄRDEN 

  U L1 L-N RMS (V) U L1 THD (%) I L1 RMS (A) I L1 THD (%) 

HS3 H2A 6114 12,2 35,95 16,93 

HS3 H3A 6132 10,56 22,1 29,96 

HS3 H4A 6141 11,96 70,63 21,65 

HS3 H5A 6168 12,18 47,44 8,68 

HS3 H6A 6113 12,28 34,87 16,99 

HS3 H8A 6169 11,94 26,48 8,65 

HS3 H12A 6095 12,15 19,07 16,73 

HS3 H13A 6095 12,07 42,28 25,66 

HS3 H14A 6066 12,24 98,13 19,69 

HS3 H15A 6100 12,51 85,21 69,44 

HS3 H16A 6120 12,02 54,2 9,34 

HS3 H17A 6130 12,14 57,93 4,51 

HS3 H18A 6150 11,96 15,9 11,51 

HS1 H2B 6210 11,72 13,6 28,91 

HS1 H4B 6216 11,83 59,14 5,506 

HS1 H5B 6219 11,87 15,5 23,11 

HS1 H7B 6157 11,88 602,9 19,59 

HS1 H8A 6231 7,05 240,5 5,04 

HS1 H11B 6148 11,86 93,72 66,11 

HS1 H13B 6127 11,94 19,87 9,85 

HS1 H15A 6196 7,31 68,23 8,77 

HS1 H17B 6154 11,75 513,5 12,64 

tabell 7: uppmätta medelvärden vid normal drift 

 

  I RMS (A) 

 fnd H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 

  50Hz 150Hz 250Hz 350Hz 450Hz 550Hz 650Hz 750Hz 850Hz 950Hz 1050Hz 1150Hz 1250Hz 

HS3 H2A 35,44 0,5029 5,576 2,102 0,1136 0,3083 0,1382 0,03199 0,1558 0,2058 0,02654 0,01915 0,01732 
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HS3 H3A 21,14 0,9077 5,637 1,996 0,2589 1,235 0,9375 0,1112 0,4184 0,2983 0,06698 0,2677 0,1653 

HS3 H4A 69,02 1,115 13,35 5,273 0,409 3,015 1,466 0,1811 1,555 0,8606 0,1826 0,6793 0,5323 

HS3 H5A 47,27 0,2259 2,8 2,785 0,1289 0,4355 0,5062 0,01767 0,2386 0,2026 0,04329 0,5087 0,5274 

HS3 H6A 34,38 0,292 5,499 1,897 0,09507 0,3629 0,1945 0,01395 0,07314 0,03541 0,006062 0,01439 0,01115 

HS3 H8A 26,46 0,1617 1,119 1,763 0,12 0,2804 0,6387 0,03752 0,2274 0,1714 0,0265 0,09972 0,0975 

HS3 H12A 18,84 0,1521 2,893 1,162 0,0643 0,2001 0,1574 0,008987 0,05628 0,03851 0,009006 0,0236 0,0252 

HS3 H13A 40,94 2,113 9,322 3,412 0,4815 1,686 1,573 0,2427 0,8104 0,3205 0,1615 0,5412 0,3031 

HS3 H14A 96,3 2,011 16,74 6,573 0,4861 4,541 1,262 0,3241 1,96 1,31 0,2794 0,9316 0,5422 

HS3 H15A 69,98 1,056 37,67 28,24 2,141 10,33 4,345 0,2258 3,055 1,322 0,1725 0,2142 0,5485 

HS3 H16A 53,97 0,386 3,941 2,993 0,1626 0,6865 0,4786 0,0155 0,09812 0,1382 0,006848 0,05227 0,03335 

HS3 H17A 57,87 0,6565 0,275 1,955 0,1457 1,254 0,7181 0,01646 0,4024 0,2392 0,01989 0,2101 0,1847 

HS3 H18A 16,49 0,175 0,7567 1,033 0,04122 0,533 0,3667 0,03216 0,3099 0,1688 0,03655 0,2099 0,138 

HS1 H2B 13,07 0,407 3,108 1,591 0,14 0,831 0,823 0,0988 0,502 0,328 0,0829 0,218 0,1859 

HS1 H4B 59,13 0,3947 1,617 2,327 0,1835 1,132 0,6524 0,06062 0,3482 0,1839 0,03173 0,1691 0,02694 

HS1 H5B 15,11 0,1358 2,531 2,138 0,1603 0,8295 0,6424 0,02921 0,1437 0,05107 0,008975 0,02107 0,01429 

HS1 H7B 591,65 8,1475 105,5 46,25 2,847 7,4355 3,84 0,2514 1,4965 0,4293 0,05077 0,36515 0,2512 

HS1 H8A 240,4 2,921 8,884 6,524 0,7087 3,425 1,631 0,212 0,5792 0,1563 0,06066 0,3367 0,1165 

HS1 H11B 78,13 1,351 40,16 29,95 2,491 9,439 5,545 0,237 3,086 1,218 0,1867 0,3283 0,5494 

HS1 H13B 19,73 0,2174 1,55 0,8089 0,06551 0,3028 0,1622 0,01631 0,09363 0,05373 0,008047 0,04187 0,03735 

HS1 H15A 67,97 1,592 4,952 1,861 0,4149 1,667 1,071 0,2345 0,3448 0,1137 0,0533 0,3446 0,2304 

HS1 H17B 509,4 6,315 60,62 20,03 1,276 4,259 0,8054 0,09427 1,114 0,6344 0,1995 0,616 0,2349 

tabell 8: enskilda övertonsströmmars medelvärde vid normal drift 

 

4.1.1 KVARNARNA 

Förutom de fyra kvarnarna som nämns under föregående rubrik så finns ytterligare en kvarn 

ansluten vid HS3 H2A. Denna kvarn anses inte generera övertoner eftersom den är ansluten 

direkt till nätspänning 10,5kV och drivs helt oreglerad. När mätdata jämförs så kan man också 

se en tydlig skillnad mellan den högspända, oreglerade kvarnen och de övriga kvarnarna. 

Figur 15-17 visar tydligt hur övertonshalten i strömmen är beroende av storleken på 

lastströmmen. Om motorn drar mer ström så minskar andelen övertoner och tvärtom, det finns 

inga tydliga samband mellan förändring i spänningens övertonshalt och lastens strömmar. Det 

här förhållandet mellan lastström och övertonshalt återkommer för samtliga kvarnar vid 690V 

och med varvtalsreglering, när lastströmmen minskar så minskar också övertonernas amplitud 

men inte i samma takt så andelen övertoner i strömmen ökar. Om man istället tittar på figur 

18-20 så visar den att variationer på marginalen av övertonshalten i strömmen till den 

högspända oreglerade motorn helt beror på spänningens övertonshalt vilket är rimligt för en 

linjär last. Strömmen till en linjär last är ett resultat av lastens impedans och spänningen över 

den. Eftersom impedansen är statisk så innebär varje förändring i spänningen att strömmen 

förändras på motsvarande sätt [3]. Eftersom den oreglerade motorn ur elektrisk synpunkt 

endast utgör en stor induktans med viss resistivitet så finns inga olinjära element kopplade till 

det här facket men det kan konstateras att övertonshalten i strömmen är betydligt större än 

övertonshalten i spänningen. Den induktiva lasten bör utgöra större impedans för de mer 

högfrekventa spänningarna varpå andelen övertoner i strömmen borde vara mindre än den är i 

spänningen [3]. En möjlig förklaring till den stora övertonshalten vid HS3 H2A är 
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förstärkning genom resonans mellan motorns induktans och kapacitansen hos 

kondensatorbatterierna [6]. 

 
Figur 15: lastström HS3 H14A 

 
Figur 13: övertonshalt i ström HS3 H14A 

 
Figur 14: övertonshalt i spänning HS3 H14A 
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Figur 15: lastström HS3 H2A 

 
Figur 16: övertonshalt i ström HS3 H2A 

 
Figur 17: övertonshalt i spänning HS3 H2A 
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4.1.2 KONDENSATORBATTERIERNA 

Kondensatorbatteriernas kapacitans innebär en lågimpediv jordslutning för högfrekventa 

strömmar varpå övertonshalten vid HS1 H11B och HS3 H15A är mycket hög. Vidare kan 

man se att strömmarna vid de två kondensatorbatterierna endast avviker med ca 10% från 

varandra. Det går inte att dra några säkra slutsatser av detta med tanke på att mätningarna 

utförts vid olika tidpunkter men det anses inte motbevisa antagandet att dessa kan anses som 

parallellkopplade vid uppskattning av nätets resonansfrekvens. 

4.1.3 ÖVRIGA LASTER 

Resultatet av dessa mätningar kan inte utesluta att utrustning ansluten till övriga fack vid 

ställverken HS3 och HS1 genererar avsevärda övertonsströmmar. Samtliga laster anslutna till 

skena B vid HS1 och skena A vid HS3 drivs av en spänning med 12% övertonshalt varpå 

övertonsströmmar förekommer överallt i detta nät. Somliga mätningar visar på en ström med 

avsevärt lägre övertonshalt än spänningen. Ett exempel är HS3 H17A var strömmens 

övertonshalt är 4,51%. Detta kan förklaras av att lasten är starkt induktiv varpå impedansen 

ökar och övertonsströmmarnas amplitud sjunker med stigande frekvens [3]. En alternativ 

förklaring kan vara att övertonsströmmar vid vissa frekvenser hamnar i motfas och dämpas 

[7]. Andra mätningar visar på strömmar med övertonshalter något större än den som 

förekommer i spänningen. Detta kan förklaras av att lasten till stor del är olinjär och genererar 

övertoner men så behöver inte nödvändigtvis vara fallet. Om det finns kapacitiva element 

anslutna vid dessa fack så kan högfrekventa strömmar ledas ned till dessa [3]. Det kan också 

förekomma resonans med något induktivt eller kapacitivt element [6].  

4.1.4 HS3 H3A 

I tabell 6 redovisas en övertonshalt i spänningen vid samtliga mätningar vid laster anslutna 

nedströms transformator T7 som överstiger 11,96% bortsett från HS3 H3A var spänningens 

övertonshalt är 10,56%. Det blir senare känt att kvarn C1 samt kvarn C2 anslutna vid HS3 

H13A och HS3 H14A varit ur drift under delar av mätningen vilket möjligtvis påverkat 

resultatet. Genom att studera mätresultatet i figur 13 så kan man se att övertonshalten i 

spänningen ligger ca 3% under den nivå som är normalt förekommande vid övriga mätningar. 

Mätningen visar också att övertonshalten i spänningen återgår till den vanligtvis 

förekommande nivån omkring 12% vid tiden 11:20. En viss variation i förbrukningen för HS3 

H3A förekommer i samband med förändringen i övertonshalten men dessa variationer ser inte 

ut att sammanfalla med varandra. Det plötsliga spänningsfallet som sker vid tiden 10.12 ser 

inte heller ut att ge något tydligt utslag på övertonshalten.  

I samarbete med anrikningsverkets driftcentral hämtades data för effektförbrukning vid de 

kvarnar som varit ur drift under mätningen, dessa data presenteras i figur 14. När 

förändringen i spänningens övertonshalt studeras så visar det sig att denna sammanfaller med 

förändringen i effektförbrukning hos kvarn C1 och kvarn C2. Under hela förmiddagen så var 

kvarnarna i fråga ur drift, återställning till drift påbörjades omkring 10:15 vilket är samma 

tidpunkt som övertonshalten i spänningen stiger från 9% till 11%. Vissa problem uppstod vid 

uppstarten av kvarn C1 vilken var i full drift först vid 12:10 vilket också det sammanfaller 

med att övertonshalten i spänningen når 12% som får anses vara den normalt förekommande 

nivån i HS3. 
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Figur 18: mätresultat HS3 H3A 

 
Figur 19: effektförbrukning HS3 H13A och HS3 H14A 

4.1.5 ÖVERFÖRING TILL GRUVAN I KANKBERG 

Om övertonsproblematiken som enligt instruktion från handledare konstaterats vid gruvan i 

Kankberg ska kunna härröras till laster anslutna vid HS3 så måste det finnas en koppling var 

störningarna överförs. Den enda väg som kan identifieras i enlinjeschemat i figur 12 är via 

transformator T7 till överliggande 33kV nät för att slutligen nå Kankberg via transformator 

T8. Vid dessa initiala mätningar som ämnar kartlägga utbredning av övertoner i nätet så finns 

fyra mätningar som beskriver denna eventuella överföring och dessa mätresultat har 

sammanställts i tabell 9. Av dessa resultat kan utläsas att övertonshalten i spänningen på 
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nedsidan transformator T8, ansluten vid HS1 H8A är strax över 7%. Mätningen visar också se 

att övertonshalten i överliggande nät är ungefär lika stor vilket visar att det är möjligt att 

störningarna uppstår vid HS3 för att sedan överföras till Kankberg var de orsakat problem. 

Det här resultatet utesluter inte möjligheten att övertonshalten i spänningen vid 33kV har sitt 

ursprung någon annan stans. 

 

  MEDELVÄRDEN 

  U L1 L-N RMS (V) U L1 THD (%) I L1 RMS (A) I L1 THD (%) 

HS1 H7B 6157 11,88 602,9 19,59 

HS1 33kV 19247 6,494 270,7 14,86 

HS1 H8A 6231 7,05 240,5 5,04 

HS1 H15A 6196 7,31 68,23 8,77 

tabell 9: uppmätta medelvärden vid anslutning till överliggande nät och vid HS1 H15A 

4.2 RESONANS 

Mätresultatet som kan ses i figurerna 22 och 23 visar tydligt att det finns en 

resonansproblematik i Bolidens nät, det är mycket tydligt att övertonshalten påverkas av 

kapacitansen hos kondensatorbatterierna. Vid tidpunkter, angivna i tabell 4, för frånkoppling 

visar båda mätningarna att övertonshalten i spänningen sjunker kraftigt. Övertonshalten i 

spänningen på nedsidan transformator T7 och kabelförbandet till HS3 (HS1 H17B) har vid 

tidigare mätningar legat stabilt omkring 12% och dessa mätningar visar att den faller till ca 

6,5% när kondensatorbatterierna är frånkopplade.  

Mätningen som utförts på nedsidan transformator T8 och kraftöverföringen till Kankberg 

(HS1 H15A) visar ett liknande förlopp i figur 24. Också här finns ett tydligt samband där 

övertonshalten sjunker från ca 7% till ca 4,5% när båda kondensatorbatterierna är 

frånkopplade. Detta samband visar också att störningar överförs via det överliggande 33kV 

nätet till nedsidan transformator T8 eftersom båda kondensatorbatterierna finns anslutna 

under transformator T7.  

 

 
Figur 20: övertonshalt i spänning vid HS1 H17B frånkoppling/återinkoppling av kondensatorbatterier 
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Figur 23: övertonshalt i spänning vid HS1 H15A frånkoppling/återinkoppling av kondensatorbatterier 

I tabell 10 presenteras spänningsövertonernas RMS-värde vid de olika driftlägena. Vid 

jämförelse av dessa resultat och de uppskattade resonansfrekvenserna så kan det initialt 

konstateras att H5 och H7 sjunker när det första kondensatorbatteriet kopplas från nätet för att 

sedan fortsätta sjunka när det andra kondensatorbatteriet kopplas bort. I samband med den 

första frånkopplingen förstärks H11 och H13 som befinner sig omkring den resonansfrekvens 

som uppskattats för driftläget med 1,5 Mvar faskompensering. Dessa faller sedan tillbaks 

något när det andra kondensatorbatteriet kopplas från vilket antyder att en resonansfrekvens 

flyttats uppåt i frekvensspektrat och strömmar omkring 400 Hz någonstans i nätet upplever 

större förstärkning när faskompenseringen består av 1,5 Mvar. Den mest remarkabla 

förändringen visar sig dock inträffa vid H15 som förstärks 7,2 gånger när hälften av 

faskompenseringen kopplas bort för att sedan falla tillbaks till hälften när båda 

kondensatorbatterierna är frånkopplade. Resultatet visar alltså att en resonansfrekvens finns 

vid 750 Hz i driftfallet där faskompensering av 1,5Mvar är anslutet till nätet [6].  

Det är också intressant att studera vad som händer vid frekvenser omkring 950 Hz och uppåt. 

När all faskompensering kopplats från nätet så är det tydligt att samtliga övertonsspänningar 

under 950 Hz minskat jämfört med driftfallet var 1,5 Mvar fanns anslutet till nätet. Med 

övertonsspänningarna som svänger med frekvenser över 950Hz är det tvärtom då dessa 

förstärks när det andra kondensatorbatteriet kopplas bort.  

 
spänningsövertoner beroende på faskompensering 

  F (Hz) 3 Mvar 1,5 Mvar 0 Mvar 

FND 50 6080 6196 6227 

H3 150 33,11 27,76 27,77 

H5 250 623,9 481,5 382,2 

H7 350 324,6 197,9 120,9 

H9 450 23,26 20,98 12,1 

H11 550 71,76 109,2 79,72 

H13 650 27,2 58 42,46 

H15 750 1,61 11,52 6,075 

H17 850 14,3 30,92 19,83 

H19 950 5,577 7,401 14,92 

H21 1050 0,8237 1,936 3,807 

H23 1150 0,8453 11,11 23,38 

H25 1250 1,16 4,346 11,14 

H27 1350 0,5545 0,8304 3,121 

Översiktsdiagram
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H29 1450 1,897 1,097 6,107 

H31 1550 0,9557 1,336 6,305 

H33 1650 0,637 0,9886 4,589 

H35 1750 0,9415 2,13 11,28 

H37 1850 0,3297 0,8669 4,278 

H39 1950 0,4708 0,6152 4,216 

tabell 10: uppmätta medelvärden för enskilda övertoner vid bortkoppling av faskompenseringsutrustning 

4.3 DRIFTSTOPP 
Här presenteras resultatet av de mätningar som utförts i samband med att anrikningsverkets 

kvarnar tas ur drift för reparation och underhåll. 

4.3.1 MÄTNING VID SUCCESIV FRÅNKOPPLING AV KVARNDRIFTER 

I figur 23 visas den aktiva effekten i kabelförbandet som ansluter ställverk HS3 var samtliga 

kvarndrifter finns anslutna. Under mätperioden tas dessa kvarnar succesivt ur drift för 

reparation och underhåll och när mätningen avslutas så är ingen av de 5 kvarnarna i bruk. Om 

förloppet i figur 23 jämförs med övertonshalten i spänningen under samma tidsperiod, vilket 

visas i figur 24, så kan man tydligt se att det finns ett samband.  

I figur 25 visas hur övertonshalten i strömmen till ställverket HS3 påverkas när kvarndrifterna 

tas ur bruk. Andelen övertoner är fortsatt hög men eftersom effekten har sjunkit så orsakar 

dessa strömmar inte samma spänningsfall och därmed överförs inte störningen till spänningen 

på samma sätt [6].  

 

 
Figur 21: aktiv effekt vid HS1 H17B succesiv frånkoppling av last ansluten vid HS3 
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Figur 22: övertonshalt i spänning vid HS1 H17B succesiv frånkoppling av last ansluten vid HS3 

 
Figur 23: övertonshalt i ström vid HS1 H17B succesiv frånkoppling av last ansluten vid HS3 

4.3.2 MÄTNINGAR VID DRIFTSTOPP 

I tabell 11 presenteras resultatet av mätningar som utförts när samtliga kvarnar varit ur drift. 

Dessa mätningar har utförts på nedsidan transformatorerna T7 och T8 samt på överliggande 

33kV nät. Som referens finns värden från motsvarande mätning under drift. Eftersom driften 

på nedsidan transformator T8, anslutning HS1 H8A, uppenbarligen avviker mellan de olika 

mätperioderna så kan inga tydliga slutsatser angående överföringen av störningar dras utifrån 

dessa mätningar. Den minskning i spänningens övertonshalt på nedsidan transformator T8 kan 

förklaras av förändringen av driften i anrikningsverket men den kan likväl ha sin förklaring i 

förändringen av driften under transformator T8.  

 

  kvarnar i drift kvarnar ej i drift 

  U L1 L-N RMS (V) U L1 THD (%) I L1 RMS (A) I L1 THD (%) U L1 L-N RMS (V) U L1 THD (%) I L1 RMS (A) I L1 THD (%) 

HS1 H7B 6157 11,88 602,9 19,59 6171 3,051 193,3 13,06 

HS1 33kV 19247 6,494 270,7 14,86 19611 1,887 110,2 10,29 

HS1 H8A 6231 7,05 240,5 5,04 6238 2,33 168,8 6,173 

tabell 11: uppmätta medelvärden vid anslutning till överliggande nät vid driftstopp 
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5. RESULTATDISKUSSION 
Med utgångspunkt i syfte och mål för arbetet analyseras resultatet för att svara på de 

frågeställningar som varit intressanta för beställaren.  

 

5.1 ÖVERTONERNAS UTBREDNING I NÄTET 
Bolidens nät innehåller ett stort antal motorstyrningar och det är sannolikt så att alla dessa 

bidrar till utbredningen av övertoner eftersom regleringen uppnås genom frekvensomriktare 

[6]. Mätningarna kan ändå visa att det enskilt största bidraget sannolikt kommer av de fyra 

kvarndrifter som finns anslutna vid HS3. I avsnitt 4.1.4 visas vad som händer när kvarnarna 

anslutna vid HS3 H13A och HS3 H14A inte är i drift. Övertonshalten i spänningen sjunker då 

till ca 9% från den vanligtvis förekommande nivån av 12%. Motsvarande resultat visar sig i 

avsnitt 4.3.1 var övertonshalten i spänningen sjunker till ca 9,5% när kvarnarna anslutna vid 

HS3 H3A och HS3 H4A tas ur drift för att sedan sjunka till under 4% när samtliga kvarnar tas 

ur drift. De slutsatser som kan dras av detta är att de distorderade strömmar som driver dessa 

fyra kvarnar orsakar ett icke sinusformat spänningsfall i nätets impedanser som är tillräckligt 

stort för att kraftigt påverka nätspänningen under transformator T7 [6]. 

Vidare kan mätningarna visa att övertonerna i nätet förstärks genom resonans. De 

kondensatorbatterier som finns installerade för att åstadkomma faskompensering bildar en 

resonanskrets med induktiva element. Dessa huvudsakliga samband illustreras i figur 26 där 

de strömmar som genereras i kvarnarnas utrustning för varvtalsreglering är markerade som 

blå pilar och de troligtvis mest tongivande resonanskretsarna är markerade med gröna streck. 

Det bör påpekas att HS3 H2A endast ingår i den antagna resonanskretsen eftersom det anses 

vara den mest rimliga förklaringen till att övertonshalten i strömmen är större än 

övertonshalten i spänningen trots att det enbart finns linjär last ansluten vid facket. Andra 

fenomen som förklarar förhållandet kan föreligga men inget som funnits vid arbetet med den 

här rapporten. 

Det är onekligen så att det finns mer utrustning ansluten till nätet som genererar övertoner 

vilket blir tydligt när kvarnarna är ur drift. Det är dessutom mycket sannolikt att det finns 

andra orsaker till resonansfenomen med tanke på att mer högfrekventa övertonsspänningar 

förstärktes kraftigt när faskompenseringen kopplats bort från nätet. Något som utan tvekan 

kan konstateras är att övertonshalten i spänningen, och därmed hela nätet, sjunker betydligt 

när de varvtalstyrda kvarnarna eller kondensatorbatterierna utesluts. 

Ytterligare en slutledning som kan dras angående övertonernas utbredning är att den 

övertonsström som leds genom transformator T7 är av sådan magnitud att den kan påverka 

spänningen på överliggande 33kV nät. Detta leder i sin tur till att spänningen på nedsidan 

transformator T8 uppvisar kraftig distorsion vilket kan vara en av orsakerna till de problem 

som upplevts vid gruvan i Kankberg. Även om resultatet som presenteras i tabell 11 kan 

ifrågasättas med tanke på att driften under transformator T8 inte var likvärdig vid de två 

mätningarna så stärks tesen att det finns ett orsakssamband mellan distorsionen i HS3 och 

distorsionen vid Kankberg. Resultatet från resonansmätningarna har redan visat att det finns 

en direkt påverkan så det är inte osannolikt att den förändring som uppmäts under 

transformator T8, HS1 H8A i tabell 11, har sin orsak i att kvarnarna vid HS3 tagits ur drift. 

För att förklara en övertonshalt av 16% i spänningen vid Kankberg så måste eventuella 

resonansfenomen vid gruvan undersökas men en ansenlig del av förklaringen kan likväl 

härstamma från kvarnarna vid HS3 och den förstärkning som förekommer där.  
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Figur 24: förenklad beskrivning av övertonströmmars väg genom Bolidens nät 

5.2 KONSEKVENSER AV AKTUELLA ÖVERTONER 

5.2.1 FÖRLUSTER 

Att beräkna fullständiga förluster i nätet är en monumental uppgift vilket det tyvärr inte fanns 

tid för. För att ge en bild av vilka förluster som uppkommer till följd av övertonshalten förs 

här ett resonemang kring den högspända motorn ansluten vid HS3 H2A. 

Motorn i fråga har märkdata 10,5kV 630kW. I tabell 12 redovisas medelvärden som beskriver 

effektuttaget vid motorns anslutning till HS3. Genom att jämföra effekten som motorn drar 

från nätet med den effekt som förbrukas vid grundtonen så är det möjligt att bilda sig en 

uppfattning av hur stora förlusterna är. Om beräkningar utförs med antagandet att den här 

kvarnen är i drift dygnets alla timmar och 51 veckor/år så kommer förlusterna uppgå till 

10050 kWh. Till dessa förluster tillkommer också det faktum att motorn tvingas övervinna det 

vridmoment som uppkommer till följd av minusföljdströmmar. I tabell 1 så anges det att 5:e 

tonen har negativ fasföljd vilket innebär att den kommer alstra ett magnetfält som går i 

motsatt riktning till grundtonen, följden av detta är att motorn måste dra en större effekt för att 

uppnå nödvändigt vridmoment i den önskade riktningen [6].  

 

  skattade förluster vid HS3 H2A 

  U (V) I (A) S (kVA) PF P (kW) 

HS3 H2A 6114 35,95 659,3949 0,7949 524,153006 

HS3 H2A (fnd) 6069 35,44 645,25608 0,8105 522,9800528 

Förluster         1,17295317 

tabell 12: uppskattning av förluster vid HS3 H2A till följd av aktuella övertoner. 

 

Det som beskrivs ovan är en typ av förluster som kan komma av övertoner. Överallt i nätet 

orsakar övertonsströmmarna uppvärmning av kablar och komponenter och virvelströmmar i 

transformatorkärnor vilket ger ökade driftskostnader.  
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5.2.2 NEDKLASSNING AV TRANSFORMATOR 

för att bedöma hur övertonshalten påverkar transformator T7 så beräknas K-faktor enligt 

ekvation 8 med hjälp av värden som finns angivna i tabell 8. 

 
𝐾 =

(591,652 ∙ 12) + (8,1482 ∙ 32) + (105,52 ∙ 52) + (46,252 ∙ 72) + (2,8472 ∙ 92) + (7,442 ∙ 112) + (3,842 ∙ 132) + (0,2512 ∙ 152) + (1,502 ∙ 172) + (0,4292 ∙ 192) + (0,05082 ∙ 212) + (0,3652 ∙ 232) + (0,2512 ∙ 252)

591,652 + 8,14752 + 105,5246,252 + 2,8472 + 7,442 + 3,842 + 0,2512 + 1,502 + 0,4292+0,05082 + 0,36520,2512  

 

𝐾 =
350050 + 597,51 + 278256 + 2188 + 656,54 + 6697,8 + 183,75 + 14,18 + 650,25 + 66,44 + 1,14 + 70,48 + 39,38

363466
 

 

𝐾 =
639471,5

363466,3
= 1,759 

 

I tabell 13 visas information som finns angiven på transformator T7:s märkskylt samt värden 

som beräknats utifrån dessa med hjälp av ekvation 8. Eftersom märkskylten anger 

tomgångsförluster så ersätter dessa subtraktionen ovanför divisionssträcket i ekvation 8, det 

antas alltså att skillnaden mellan totala förluster och kopparförluster består av 

tomgångsförluster. Därefter beräknas nedklassningsfaktorn DT7 enligt ekvation 9 samt 

belastningsgrad xT7 i dagsläget vilket visar att det finns stor marginal i nätet under rådande 

driftförhållanden [6]. 

 

T7 märkdata 

Un (kV) 33/10,5 

Sn (MVA) 25 

uk (%) 9,6 

rk (%) 0,46 

Pz 1,67 

utifrån märkdata beräknade värden 

In (A) 437,4/1375 

Z bas (Ohm) 43,56/4,41 

Rk (Ohm) 20,0/2,03 

I^2*R (kW) 11,52 

Pz pu 0,144965278 

tabell 13: märkdata transformator T7 samt beräknade värden. 
 

𝐷𝑇7 = 100√
1 + 0,145

1 + 1,759 ∙ 0,145
= 95,5% 

𝑥𝑇7 = 100
602,9𝐴

1375𝐴
= 43,8% 

 

5.2.3 HAVERIER 

Den alvarligaste konsekvensen av övertoner i nätet anses ofta vara de haverier som kan 

förekomma. De kondensatorbatterier som finns anslutna till Bolidens industriella nät har inga 

filter och mätresultaten i tabell 8 visar också att de utsätts för stora övertonsströmmar. Ett 

kondensatorbatteri utan filter är endast konstruerat för nätfrekvens och drivs vid full last 

under hela tiden som den är ansluten till märkspänning varpå alla övertonsströmmar innebär 

en överlast. När resultatet av mätningarna dessutom visar att dessa kondensatorbatterier ingår 

i resonanskretsen som förstärker övertoner så kan de anses vara än mer utsatta eftersom små 

ökningar i belastningsströmmar på andra ställen i nätet kan innebära stora förändringar i 

kondensatorbatteriernas överbelastning. I det här arbetet har det inte varit möjligt att förutse 

om ett haveri kommer inträffa i Bolidens kondensatorbatterier men sådana haverier på andra 

industrier har inträffat [6] [13]. 
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En annan komponent som kan lida stor skada i Bolidens nät är den högspända motorn vid 

HS3 H2A. Motorn utsätts för övertonsrik strömgenomgång enligt resultatet av mätningar som 

presenteras i tabellerna 7 och 8. Hos en motor som drivs under sådana förhållanden kan ett 

pulserande vridmoment, eller så kallat momentrippel uppstå, vilket kan skada lager och 

därmed orsaka kostsamma driftstopp [9]. En generell bedömning från ABB visar att 

nedklassningsfaktor för en motor som drivs med en spänning vars övertonshalt är ca 11,5% 

bedöms finnas omkring 60. Detta ska tolkas som att motorn skulle dimensioneras med en 

märkeffekt till 160% av drifteffekten [15]. En jämförelse mellan värden i tabell 12 med 

motorns märkeffekt av 630kW resulterar i uppskattningen att motorn vid tillfället för 

mätningen är överdimensionerad med ca 120% och mätningar visar dessutom att 

övertonshalten i spänningen som driver denna motor ofta överstiger 12%. 
 

5.2.4 EKONOMISKA KONSEKVENSER 

Att beräkna ekonomiska konsekvenser av de aktuella övertonshalterna är möjligt men 

uppgiften är mycket omfattande och det fanns inte utrymme eller tid för det i det här arbetet. 

Det som kan sägas är att övertonerna orsakar en viss merkostnad under drift till följd av 

förluster som beskrivs under 5.2.1. De stora ekonomiska konsekvenserna skulle dock 

uppkomma vid ett driftstopp till följd av haveri orsakat av övertoner. Om ett sådant inträffar 

så kan det innebära både produktionsbortfall och anskaffningskostnader för ny utrustning. 

5.3 ÅTGÄRDER 

Här beskrivs åtgärder som anses vara lämpliga för Bolidens industriella nät. Problemet kan 

angripas på två sätt där ansträngningar görs för att antingen minska uppkomsten av övertoner 

i nätet eller åtgärda den förstärkning som förekommer till följd av resonans. Det är självklart 

också möjligt att kombinera dessa två för att uppnå bättre resultat [6].  

 

5.3.1 ÖKA KORTSLUTNINGSEFFEKTEN 

Om transformatorerna T7 och T8 skulle drivas parallellt så skulle nätimpedansen minska 

vilket innebär att de övertonsströmmar som förekommer inte skulle förorsaka ett lika stort 

spänningsfall. Detta skulle sannolikt begränsa övertonernas utbredning eftersom 

nätspänningens distorsion inte skulle vara lika stor [6] [10].  

5.3.2 HÖGRE PULSTAL I LIKRIKTARNA 

Om de stora motorstyrningarna ersätts med utrustning med likriktare av högre pulstal så 

kommer en stor andel av övertonerna försvinna. En sådan utrustning skulle dock kräva 

transformatorer med dubbla sekundärlindningar vilket är mycket kostsamt eftersom det skulle 

krävas nya transformatorer till var och en av de kvarnar vars övertonsemission man vill 

åtgärda [10]. Effekten av den här åtgärden är begränsad till de övertoner som kommer finnas i 

motfas till följd av fasförskjutningen vilka bland annat är 5:e och 7:e övertonerna. Resultatet 

från mätningarna som gjordes i samband med att kondensatorbatterierna kopplades bort kan 

som tidigare nämnts tyda på att det är just dessa som förstärks av resonans.  

5.3.3 KONSTGJORD 12-PULS 

De fyra kvarnar som finns anslutna vid HS3 och som är varvtalsreglerade är inte helt 

likvärdiga vad gäller effekt eller den övertonshalt som de uppvisar i strömmen. Tabell 8 visar 

att de enskilda övertonernas amplitud trots allt bär stora likheter. Kvarnarna anslutna vid HS3 

H3A och HS3 H13A avviker endast några procent gällande övertonsströmmar av ordningen 

H5 och H7. Samma sak gäller för kvarnarna anslutna vid HS3 H4A och HS3 H14A. Alla 
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dessa kvarnar är anslutna via transformatorer med kopplingsart Dyn11 vilket innebär att 

samtliga övertonsströmmar som emitteras från dessa motorstyrningar svänger i fas med 

varandra. Om transformatorerna vid HS3 H3A samt HS3 H4A skulle ersättas mot 

transformatorer med kopplingsart Yy0 så skulle sannolikt en stor andel av 

övertonsströmmarna ta ut varandra enligt principen med 12-puls [7] [9].  

För att illustrera hur konstgjord 12-puls kan påverka situationen utförs en beräkning med 

faktiska mätvärden. I beräkningen har enbart varvtalsstyrda kvarndrifter och övertoner upp till 

13 tagits i beaktande, de verkliga förhållandena är mycket mer komplexa.  

Vid beräkningen adderas strömmarna från kvarnar anslutna med samma kopplingsart 

eftersom de kommer svänga i fas, dessa benämns kopplingsart 1 respektive kopplingsart 2 i 

tabell 14. Därefter antas att femtetonen dämpas med 90% och sjundetonen med 85% från 

laster anslutna med kopplingsart 1 varefter motsvarande värde subtraheras från laster anslutna 

med kopplingsart 2 [12]. Det antas alltså att den mindre belastningen är avgörande för 

dämningsgraden. Resulterande värden för övertonsströmmar och övertonshalter presenteras i 

tabell 15. I båda tabellerna har värden för THD beräknats enligt ekvation 4. Eftersom det är 

övertonsströmmarna i nätet som ger upphov till övertoner i spänningen så kan den här 

åtgärden ge ytterligare positiva följdverkningar [6].  

 

 

 

  I RMS (A)   

  fnd h3 h5 h7 h9 h11 h13 
THD (%) 
(BERÄKNAD) 

HS3 H3A 21,14 0,9077 5,637 1,996 0,2589 1,235 0,9375 29,56191651 

HS3 H4A 69,02 1,115 13,35 5,273 0,409 3,015 1,466 21,42528044 

kopplingsart 1 90,16 2,0227 18,987 7,269 0,6679 4,25 2,4035 23,31096446 

HS3 H13A 40,94 2,113 9,322 3,412 0,4815 1,686 1,573 25,44936825 

HS3 H14A 96,3 2,011 16,74 6,573 0,4861 4,541 1,262 19,4250262 

kopplingsart 2 137,24 4,124 26,062 9,985 0,9676 6,227 2,835 21,16456334 

tabell 14: uppmätta värden för övertonsströmmar vid varvtalsreglerade kvarndrifter. 

 

𝐼ℎ5−𝑘𝑜𝑝𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑟𝑡 1 = 18,987 ∙ 0,10 = 1,899𝐴 

𝐼ℎ7−𝑘𝑜𝑝𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑟𝑡 1 = 7,269 ∙ 0,15 = 1,090𝐴 

𝐼ℎ5−𝑘𝑜𝑝𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑟𝑡 2 = 26,062 − 18,987 ∙ 0,90 = 8,974𝐴 

𝐼ℎ7−𝑘𝑜𝑝𝑝𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑟𝑡 2 = 9,985 − 7,269 ∙ 0,85 = 3,806𝐴 

 

  I RMS (A)   

  fnd h3 h5 h7 h9 h11 h13 
THD (%) 
(BERÄKNAD) 

kopplingsart 1 90,16 2,023 1,899 1,09 0,668 4,25 2,404 6,388369937 

kopplingsart 2 137,2 4,124 8,974 3,806 0,968 6,227 2,835 9,212997113 

tabell 14: beräknade övertonsströmmar och övertonshalt efter implementering av konstgjord 12-puls. 

 

5.3.4 FILTER VID KONDENSATORBATTERIER 

Genom att installera lågpassfilter till kondensatorbatterierna så kan resonansfenomenet 

begränsas. Anslutningen mot kondensatorerna kommer vara mycket högimpediv för strömmar 

med frekvenser över nätfrekvens varpå förstärkningen av dessa inte längre förekommer i 

samma utsträckning. För att göra lösningen mer effektiv så kan finavstämda filter installeras 
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[10]. För att hitta de frekvenser som är av intresse så måste ytterligare mätningar genomföras. 

Den mätning som utförts vid dessa undersökningar kunde inte visa de direkta 

resonansfrekvenserna i uppmätt ström och anledningen till detta tros vara positioneringen i 

nätet vilket jag återkommer till i metoddiskussionen. Det kan vara av vikt att beakta vad som 

händer i de högre frekvenserna när filter installeras vid kondensatorbatterierna. Resultatet som 

presenteras i tabell 10 tycks visa på att mer högfrekventa strömmar förstärks när 

kondensatorbatterierna kopplas bort, nya resonanskretsar kan uppstå när nätet förändras [10]. 

 

5.3.5 AKTIVT FILTER VID HS1 H17B 

Om ett aktivt filter installeras vid matningen till HS3 så skulle en mycket stor andel av 

strömmen som dras från nätet vara fri från distorsion. Om effektförhållandena i tabell 7 antas 

överensstämma med normala driftförhållanden så anger denna att HS1 H17B drar en ström 

som uppgår till 513,5 A. Den totala strömmen från transformator T7 antas vara 602,9 A vilket 

innebär att ca 85% av lasten, från nätets synpunkt, är helt linjär oavsett hur strömmen till 

lasterna vid HS3 ser ut. När en så stor andel av strömmen förhåller sig linjärt till spänningen i 

nätet så kommer med stor sannolikhet spänningsdistorsionen att minska kraftigt och 

störningarna skulle därmed inte kunna fortplanta sig vidare ut i nätet som de förefaller göra i 

dagsläget [6].  

6. METODDISKUSSION 
Här förs resonemang angående arbetsmetoden och de delar av arbetet som lett fram till den 

här rapporten som kunde gjorts annorlunda.  

 

6.1 MÅL 
Rapporten uppfyller inte samtliga mål som angetts som bör-mål. Det finns ingen ekonomisk 

kalkyl som beskriver vilka kostnader som uppstår till följd av att driva nätet med aktuella 

övertonshalter. För att uppfylla det målet skulle det vara nödvändigt att skapa en detaljerad 

bild över nätets uppbyggnad med kraftöverföring och komponenter vilket det inte fanns tid 

för. Övriga mål anses uppfyllda. 

6.2 AVGRÄNSNINGAR 
För att kunna besvara frågeställningarna i mål och syfte till det här arbetet så visade det sig att 

jag var tvungen att avvika från avgränsningarna något. Mätningarna vid ställverket HS1 blev 

mer omfattande än vad som anges i inledningen till rapporten.  

6.3 MÄTTRANSFORMATORERNAS RELÄKÄRNOR 
Att mätning utfördes på de transformatorkärnor som är avsedda för skyddsrelän innebär att 

mätosäkerheten i resultatet ökade. Anledningen till att mätningar utfördes på detta sätt är att 

det fanns en automatik installerad till mättransformatorerna avsedd för mätning och den 

automatiken misstänktes vara felaktigt installerad varpå det skulle vara svårt att veta om 

mätningen var korrekt. Eftersom mätutrustningen skulle flyttas ett stort antal gånger så 

bedömdes det viktigare att jag kunde vara säker på att mätningen var korrekt utförd. 

6.4 OSÄKRA ANTAGANDEN 

För att det ska vara möjligt att beskriva utbredningen av övertoner så måste mätningar utföras 

på ett antal platser i nätet. Optimalt skulle utrustning anslutas på samtliga platser, mätningarna 
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synkroniseras och pågår under mycket lång tid. Detta är inte praktiskt möjligt varpå jag har 

tvingats anta att driften vid anläggningen är relativt oförändrad över tid, vilket jag också 

försökt kontrollera i efterhand. På grund av den begränsade tiden så var det också nödvändigt 

att tiden för ett flertal mätningar är mycket kort. Med större erfarenhet av liknande arbete så 

skulle det möjligtvis varit ett bättre val att minska antalet mätpunkter för att kunna öka 

mättiden på de återstående. 

 

6.5 RESONANSMÄTNINGAR 
Mätningarna som utfördes med syfte att visa om kondensatorbatterierna orsakar förstärkning 

av övertonsströmmar kunde ha gjorts på ett bättre sätt. När materialet analyserats efter att 

mätningarna var klara så har det visat sig att övertonsströmmarna med stor sannolikhet finns 

koncentrerade vid HS1 H7B som ansluter transformator T7. När materialet från mätningarna 

studerats så kan jag tydligt visa på vad som händer med spänningen, min bedömning är att 

mätningen skulle visa mycket tydliga samband med strömmar om utrustningen placerats 

nedströms T7 istället för vid anslutningen till HS3. Det skulle dessutom varit mycket 

intressant att utföra motsvarande mätning vid HS3 H2A för att se om den högspända motorn 

ingår i resonanskretsen. 
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