
Viktor Norgren 
VT 2016 
Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjör Energiteknik 180 hp 

 

 

Utredning av störningar i en 
trefastransformator. 

An investigation of the disturbance on a three-phase 
transformer. 

Viktor Norgren 

  



 
 

 

 

 

Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och har genomförts i uppdrag av WSP Skellefteå och Boliden 

Rönnskär. Arbetet är en obligatorisk del av Högskoleingenjörsexamen i Energiteknik (180 hp) vid institutionen 

TFE (Tillämpad Fysik och Elektronik) på Umeå Universitet och är skrivet vårterminen 2016. 

Jag vill tacka min handledare Torkel Nilsson på WSP Skellefteå som visat ett stort engagemang och med sin 

breda kunskap hjälpt till med problemlösningen på ett utmärkt sätt. Även ett stort tack till Mattias Lindmark 

WSP Skellefteå för sitt stöd genom hela projektet. 

Tack även till Markus Strömqvist och Jan Andersson på Rönnskär för deras hjälp och engagemang vid 

mätningarna. 

Slutligen vill jag även tacka min handledare vid Umeå Universitet Jan- Åke Olofsson för all hjälp och stöd i alla 

delar från starten till slutet av projektet. 

 

 



 
 

 

 

 

Sammanfattning 

Allt eftersom en mer sofistikerad och optimerad elektronik utvecklas går även mer störningar ut i elnätet som 

påverkar annan elektronik, som även den har blivit mer känslig för störningar. För att beskriva och kontrollera 

hur mycket störningar som påverkar ett elsystem används benämningen elkvalité. Elkvalitén beskriver kvalitén 

på elen efter bestämda gränsvärden när den påverkas av störningar. De vanligaste störningarna som förekommer 

i ett elnät är övertoner, transienter och spänningsvariationer. 

Det här projektet grundar sig i en transformator som man tror går varm på grund av störningar, den ligger ute på 

reningsverket på Rönnskär. Transformatorns uppgift är att koppla spänningen från ett IT-isolerat system till ett 

direktjordat system för att kunna driva den allmänna kraften. Målen med projektet var att mäta och utreda vilka 

störningar som förekom samt komma upp med åtgärder för att lösa problemet. 

För att erhålla en djupare kunskap inom området störningar på elnätet genomfördes en fördjupad inläsning av de 

olika störningar som ansågs vara potentiella källor till varmgången hos transformatorn. De störningar som 

behandlades var övertoner, transienter och spänningsvariationer. Den mest sannolika störningen som förekom 

bedömdes vara övertoner, därav genomfördes mätningar mot övertoner. Övertoner är störningar på ström– och 

spänningskurvan vilket bland annat kan leda till effektförluster, vagabonderande strömmar och resonansproblem. 

Ursprunget av övertoner genereras av olinjära laster som t ex. frekvensomriktaren. 

Vid mätningarna användes mätinstrumentet Fluke 1735 specialiserat för övertoner. Mätningarna visade på höga 

strömövertoner i fas 1 på primärsidan, men på övriga faser samt sekundärsidan kunde inga bevis på 

övertonshalter som var skadande redovisas. Därför kunde slutsatsen dras att det var en olinjär last utifrån som 

skickade ut störningarna. Vid ett av mätningstillfällena utfördes även en grundlig genomgång av anläggningen 

samt transformatorn. Där konstaterades det att det fanns en luftspalt i transformatorns kärna, orsakat av ett fel 

vid tillverkningen av transformatorn. Teorin kring konsekvenserna vid ett sådant problem medförde att 

slutsatsen drogs att huvudkällan till varför transformatorn gick varm var luftspalten i kärnan. 

Eftersom det även fanns övertoner på fas 1 konstaterades att det fanns två källor till värmeökningen i 

transformatorn där luftspalten i kärnan anses vara mer förödande. Rekommendationerna blir därför till en början 

att byta ut den nuvarande transformatorn mot en ny, se över frekvensomriktarna i anläggningen samt eventuellt 

installera ett aktivt filter mot övertoner om prioritering är att eliminera alla övertoner.  

  



 
 

 

 

 

Abstract 

As a more sophisticated and optimized electronics develops there are also more disturbances in the power grids 

that affect other electronics, which also has been more vulnerable against disturbances. To describe and control 

how much the disturbance affects an electrical system the term power quality is used. The power quality 

describes the quality of the electricity after certain limits when it’s affected by disturbances. The most frequently 

occurring disturbances in a power grid are harmonics, transients and voltage fluctuations. 

This project is based on a transformer that probably runs hot because of disturbances; it’s located at the treatment 

plant at Rönnskär. The transformer function is to connect voltage from an IT-isolated system to a directly 

earthed system to be able to operate the general power. The main objectives of the project were to measure and 

investigate the disturbances that occurred and to come up with measures to solve the problem. 

In order to gain a deeper expertise in the area of disturbances in the power grid an in-depth reading were 

conducted of the different disturbances that were considered to be potential sources of why the transformer was 

heated. The disturbances addressed were harmonics, transients and voltage fluctuations. The most probable 

disturbance occurring was considered to be harmonics, thereof measurements were carried out against 

harmonics. Harmonics is a disturbance on the power –and voltage curve which among other things can lead to 

power losses, stray currents and resonance problems. The source of harmonics is generated by non-linear loads 

such as AC drives. 

During the measurements the measuring instrument Fluke 1735 was used in the specialized measurements of 

harmonics. The measurements displayed a high current harmonics value in phase 1 on the primary side, but on 

the other phases as well as the secondary side could no proof of harmonic distortion that were damaging be 

recognized. Hence it was concluded that there were a non-linear load that were sending out the disturbances. 

During one of the measurement sessions a thorough review of the plant and the transformer were performed. 

Were it was found that there were an air gap in the transformer core, caused by a fault in the manufacture of the 

transformer. The theory regarding consequences of such a problem led to the conclusion that the main source of 

why the transformer were overheated were the air gap in the core. 

Since it also were harmonics occurring in phase 1 it is concluded that there is two sources behind the overheating 

of the transformer, where the air gap in the core is considered to be more damaging. The recommendations will 

hence be to replace the existing transformer for a new one, but also look over the AC drives in the facility and 

possibly install an active filter for the harmonics if priority is to eliminate all the harmonics. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Störningar i elnätet är ett problem runt om i världens elnät, störningarna innebär en försämrad elkvalité vilket 

innebär oönskade kostnader. Genom att mäta energin och elkvalitén kan man identifiera dessa störningar och 

åtgärda dem för att kunna konstruera ett mer optimalt elnät med mindre energiförluster. Om man kan visa på att 

det finns störningar i systemet bör en utredning om var störningarna kommer ifrån genomföras samt förslag på 

åtgärder tas fram för förbättring av elnätet. 

I dagens samhälle består den elektriska utrustningen av högt utvecklad elektronik, integrerande kretsar och 

mikroprocessorer. Eftersom den globala konkurrensen ökat krävs en högre optimerad verkningsgrad och på 

grund av det har dimensioneringen av utrustning pressats till gränsen. För att minska på förlusterna och öka 

effektiviteten samt snabbheten i näten har det i många fall blivit vanligare att ta bort dämpningarna från 

systemen, vilket har medfört att den elektriska utrustningen har blivit mer känslig för elektriska störningar. [1] 

Detta projekt grundar sig i ett störningsfenomen vid en transformator ute på Rönnskärsverken. Arbetet har 

utförts för WSP vilket är ett av världens ledande konsultföretag inom analys och teknik som har ett nära 

samarbete med Boliden Rönnskär, åt vilka detta arbete ska genomföras. 

Ute på Rönnskär ligger det ett reningsverk som är väsentligt för driften. Reningsverket drivs av ett äldre AEG-

ställverk som förser reningsverket med kraft. Ställverket med försörjda utrustningar är utfört som IT-system. I 

anläggningen finns även en mindre transformator, matad från det nämnda ställverket.  Den mindre 

transformatorn försörjer ett direktjordat system. Till detta system är anslutet allmänkraft, belysning samt 

utagscentraler. Den direktjordade transformatorn har under en tid gått varm, trots till synes relativt låg 

belastning. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta uppdrag är att analysera och identifiera vilka störningar som finns i elnätet och i den behandlade 

transformatorn ute på Rönnskärsverken för att få en djupare och bättre kunskap inom området, samt ta fram 

förslag till åtgärder som ska ge en mer energivänlig och säker drift i framtiden för Boliden Rönnskär. 

1.3 Mål 

 Mäta och utreda vad som är anledningen till att transformatorn går varm. 

 Föreslå åtgärder för att komma tillrätta med problemet. 

 Ta fram ett konstruktionsunderlag för en av de föreslagna åtgärderna om tid finns över. 

1.4 Avgränsningar 

Projektet avser endast störningar i transformatorn samt i mån av tid ställverket för reningsverket. 
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2 Teori 

I detta avsnitt behandlas den mest relevanta teorin kring projektet. Vissa delar kan anses vara överflödiga men 

med tanke på att vi i utgångsläget inte vet vad det är som påverkar transformatorn blir all teori kring störningar, 

jordning och så vidare relevant. 

2.1 Transformator 

Transformatorernas huvuduppgifter är att byta koppling t ex. D-koppling till Y-koppling, eller omvandla 

spänningar av samma frekvens till högre eller lägre spänning. Teorin utgår ifrån en användning av spolar runt en 

kärna med olika lindningsvarv för att konvertera spänningen genom magnetisk induktion enligt formel(1). 

 
𝑈1

𝑈2
=

𝑁1

𝑁2
      (1) 

U1 = Spänning primärsida [V] 

U2 = Spänning sekundärsida [V] 

N1 = Lindningsvarv primärsida 

N2 = Lindningsvarv sekundärsida [5]  

Transformatorer kan se ut och fungera på många olika sätt. I denna rapport behandlas endast 

trefastransformatorn som är D-kopplad på primärsidan samt Y-kopplad på sekundärsidan (se bilaga 1). Vid 

transformering av trefaseffekt används en gemensam kärna för hela transformatorns lindningar där varje ”ben” 

av kärnan lindas med en uppspänningsfas och en nedspänningsfas som visas i Figur 1. 

Vid tillverkning av transformatorkärnan är det av stor vikt att kärnan ska vara tät för att kärnarean ska vara 

tillräcklig för att försörja den magnetiska kretsen. Tillverkning sker på det sättet att man placerar lager av 

järnplattor ovanpå varandra med förskjutning för att täta. Om eventuella fel uppstår där plattorna inte installeras 

korrekt och luftspalter uppstår kommer dels arean att minska och reluktansen för magnetflödet att öka enligt 

formel (2). Reluktansen är den elektriska motsvarigheten till resistans. När kärnarean minskar leder det till ett 

mindre magnetfält vilket resulterar till en större inducerad ström enligt Lenz lag. Detta leder till att den aktiva 

effekten ökar kraftigt då en ökad ström ökar kvadratiskt mot den aktiva effekten enligt formel (3). 

Lenz lag: ” En inducerad ström har alltid sådan riktning att orsaken till dess uppkomst motverkas”  

𝑅𝑚 =  
𝑙

𝜇⋅𝐴
    (2) 

Rm = Reluktans [A/(V⋅S)] 

𝑙 = Magnetiska kretsens längd [m] 

μ = Materialets permeabilitet 

A = Kretsens tvärsnittsarea [m2]    

𝑃 = 𝐼2 ⋅ 𝑅𝑚    (3) 

P = Effekten [W] 

I = Strömmen [A] 

Rm = Reluktans [A/(V⋅S)] 
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Figur 1. Trefastransformator med lindningar. 

2.1.1 Transformator Rönnskär 

Transformators storlek är 0,4/0,4 kV, 60 kVA. Dess arbetsuppgift är att skapa en nollpunkt som kan direktjordas, 

vilket i detta fall betyder att den byter från D-lindning till Y-lindning. Eftersom transformatorn har förhållandet 

1:1 ska strömmen förbli densamma på primär– och sekundärsidan. Denna transformator ligger i ett ställverk som 

matas från anläggningen ST7 via en annan transformator, som är dimensionerad till 3/0,4 kV, 1 MVA, ute på 

Rönnskärsverken. Eftersom dokumentation inte kunde hittas för detta ställverk och transformator kan elschema 

samt information om transformator inte redovisas. Elschema till och med transformator vid ST7 redovisas i 

bilaga (15). 
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2.2 Elkvalité 

Elkvalité är ett kvalitetsbegrepp för att bedöma den tekniska kvalitén på elleveranser. När avvikelser från de 

gränsvärden som standardiserats sker har vi en elkvalitetsstörning. Eftersom elektricitet är en handelsvara samt 

ett konkurrensmedel ställs det höga krav på leverantören att hålla en god elkvalité. Elkvalitén grundar sig i en 

hög kvalité både i produktion och leverans. Vid leverans av spänning är det viktigt att undvika störningar för att 

slippa onödiga energiförluster och kostnader. Försämrad elkvalité kan ge upphov till att utrustningen får en 

förkortad livslängd och skador. I vissa fall klarar sig utrustningen bra men det kan även ske avbrott eller stopp på 

grund av störningar i elnätet. 

Idag är utvecklingen av lösningar på störningsproblem väldigt bra vilket leder till att elkvalitén kan förbättras vid 

behov. Genom att filtrera bort störningar i nätet kan man öka elkvalitén avsevärt. En fråga som ofta uppkommer 

är vem som är ansvarig för att upprätthålla en god elkvalité. Eftersom elstörningar kan uppkomma från nätet 

samt apparater är det ett gemensamt ansvar för både nätägare och elanvändare att bidra till en god elkvalité. [6] 

2.3 EMC 

EMC är en förkortning av ”Electromagnetic compatibility” vilket beskriver apparaters elektromagnetiska 

förenlighet. Enklare beskrivet är det apparaters förmåga att kunna arbeta tillsammans utan att det uppstår 

störningar. Detta begrepp har idag stor inverkan på bland annat industribranschen där det ställs krav på att 

apparaten ska fungera på ett specifikt sätt samt inte störa omkringliggande miljöer. 

EU har tagit fram ett direktiv för EMC-området vilket inte anger nivåer för just EMC utan där andra standarder 

styr istället, t.ex. störningsnivåer. I tillämpningen av EMC-direktivet (SFS 1993:1067) står det under 

Skyddskrav, (4§) följande om hur en apparat ska vara konstruerad: [7] 

 Den elektriska störning den alstrar inte överstiger en nivå som tillåter radio- och teleutrustning och 

andra apparater att fungera som avsett 

 Apparaten har en tillräcklig inbyggd tålighet mot elektromagnetisk störning så den kan fungera som 

avsett.  

Dessa nivåer avser inte skydd mot skada och förstörelse av apparaten enligt EMC-direktivet. För att en apparat 

ska få tillåtelse att tas i bruk eller säljas behöver den vara CE-märkt. När apparaten är CE-märkt har den 

genomgått specifika kompatibilitetstester och ska då vara säker mot att störa elnätet eller själv störas när den är 

ansluten. Problemet som kan uppstå är att även om en apparat följer EMC kraven kan problem i angränsande 

utrustning uppkomma orsakade just av apparaten även om i teorin den inte ska göra det. [8] 

 

  



 
 

 

4 

 

2.4 Övertoner 

I Sverige har vi en nominell nätfrekvens på 50 Hz. Den kallas även för grundton och om alla spänningar och 

strömmar ligger på denna frekvens kommer både spänning- och strömkurvorna bli sinusformade. Detta är vid ett 

idealt fall, men i verkligheten sker det sällan då det ofta finns störningar i nätet som påverkar sinuskurvan. 

Övertoner skapas av störningar som ligger på en annan frekvens än grundtonen vilket leder till att sinuskurvan 

blir förvrängd. Dessa störningar kan bland annat leda till energiförluster och havererande apparater. 

Övertoner beskrivs ofta som heltals multiplar av grundtonen. Det vill säga den 2:a övertonen ligger på 100 Hz, 

3:e övertonen på 150 Hz och så vidare. [9] De grundtoner man oftast stöter på i ett trefassystem och som även är 

mest skadliga är de udda 3,5,7,9. Det är inte nödvändigt att mäta övertoner högre än 50:e och vanligtvis mäter 

man upp till den 30:e övertonen. Linjära laster i ett system har inte samma påverkan av sinuskurvan då de ofta är 

resistiva och strömmen kommer passera genom lasten utan att deformera sinuskurvan. Vid förekomsten av 

övertoner i ett elsystem är det därför smartare och effektivare att leta och felsöka efter de olinjära lasterna som 

kan tänkas förekomma. [10] 

Olinjära laster är orsaken till uppkomsten av övertoner. Det kan vara allt ifrån datorer, frekvensomriktare, 

lågenergilampor till ljusbågsugnar. En olinjär last har inte samma vågform som matningsspänningen och skapar 

då störningar på sinuskurvan. Den 3:e övertonen består av störningar från olinjära enfaslaster och till exempel 

5:e och 7:e övertonen har sin källa i en olinjär trefaslast. [11] Figur 2 visar exempel på en kurva som innehåller 

övertoner.  

 

Figur 2. Vågformer för grundton, övertoner samt totalkurva. [9] 
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2.4.1 Fourieranalys 

När man vill undersöka övertoner närmare tittar man på en fourieranalys som innebär studerande av den 

matematiska fourierserien. Fourieranalysen är en matematisk uppdelning av vilka frekvenser en vågform består 

av. Som tidigare nämnt är både spänning- och strömkurvorna sinusformade vid ett idealt fall. Sinusvågens 

funktion beskrivs som följande: 

𝑢(𝑡) =  �̂� ⋅ sin(𝜔𝑡 + 𝛼)   (4) 

�̂� = Spänningens toppvärde [V] 

ω = Vinkelfrekvens [rad/s] 

α = Fasvinkel [rad] 

Fourierutveckling ger då en summa av sinussvängningar med dess olika vinkelfrekvenser och tillhörande 

amplituder samt fasvinklar enligt följande formel: 

𝑢(𝑡) = 𝐴0 + ∑𝑛=1
∞ 𝐴𝑛 ⋅ cos(𝑛𝜔𝑡 + 𝛼𝑛)    (5) 

𝐴0 är medelvärdet av likströmstonen under tiden T enligt följande formel: 

𝐴0 =
1

𝑇
∫ 𝑢(𝑡)

𝑡0+𝑇

𝑡0
⋅ 𝑑𝑡     (6) 

Individuella tonerna formuleras följande: 

𝐴1 cos(𝜔𝑡 + 𝛼1) Grundtonen  

𝐴2 cos(𝜔𝑡 + 𝛼2) 2: a tonen  (7) 

𝐴𝑛 cos(𝜔𝑡 + 𝛼𝑛) n:te tonen [12] 

2.4.2 Faslägen 

Övertonerna bildas vid olika faser under en period, antingen under den positiva eller negativa perioddelen. Vissa 

övertoner bildas även i den punkt där den positiva periodelen övergår till den negativa perioddelen, den punkten 

säger man har nollföljdskaraktär. I Tabell 1 redovisas övertonernas faslägen upp till den 12:e övertonen. [13] 

Tabell 1. Övertonernas faslägen. 

Övertoner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Frekvens 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

Fasläge + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 
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2.4.3 THD 

Den vanligaste mätmetoden av övertoner är THD (Total Harmonisk Distorsion) som är ett mått på 

övertonshalten i en spänning eller ström för alla övertoner upp till ett angivet värde. THD mäts vanligast i 

procent av effektivvärdet eller grundtonen. [14] 

Det finns gränsvärden för hur många procent THD som kan vara skadliga i ett system, de redovisas i Tabell 2. 

Vid normal harmonisk distortion finns egentligen ingen risk för skada på utrustning. Om den däremot är 

signifikant eller hög finns risk för skada på utrustning, samt vid en hög harmonisk distortion bör en fördjupad 

analys genomföras. 

Tabell 2. Gränsvärden för THD. 

 Normal Harmonisk 

Distorsion (%) 

Signifikant Harmonisk 

Distorsion (%) 

Hög Harmonisk 

Distorsion (%) 

THDI < 10 10-50 > 50 

THDU < 5 5-8 > 8 

 

𝑇𝐻𝐷𝐼 =
√∑ 𝐼ℎ

2
ℎ

𝐼1
∗ 100 [%]   (8)  

  

𝑇𝐻𝐷𝑢 =
√∑ 𝑈ℎ

2
ℎ

𝑈1
∗ 100 [%]   (9) 

Ih = Specifik strömöverton [A] 

I1 = Grundtonen för strömmen [A] 

Uh = Specifik spänningsöverton [V] 

U1 = Grundtonen för spänningen [V] 

h = 0,2,3..50 (Enligt IEC 61000-2-2 kan övertoner generellt begränsas till ett värde på 50). [15]  
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2.5 Konsekvenser av övertoner 

När övertoner upp till en viss procent förekommer i ett elsystem kan de skapa många olika problem. I detta 

avsnitt beskrivs de mest vanliga förekommande konsekvenserna av övertoner i ett elsystem. 

2.5.1 Effektförluster 

De apparater som är avsedda för växelström arbetar endast mot grundfrekvensen 50 Hz i Sverige. Om nätet 

innehåller övertoner kommer apparaten att uppfatta energin från övertonerna och grundtonen tillsammans. 

Apparaterna kan bara ta vara på energin från 50 Hz, vilket leder till att det blir värmeförluster av den övriga 

energin och apparaterna kommer då att gå varma, till exempel transformatorer. [16] 

När en transformator innehåller övertoner ökar förlusterna i lindningarna, och vid förekomsten av 

övertonsfrekvenser i transformatorn resulterar det i att virvelströmmar induceras i kärnan på transformatorn. 

Virvelströmsförlusterna ökar med frekvensen i kvadrat och leder till ökade järnförluster vilket i sin tur skapar 

värme i transformatorn. [17] Vid en ökning av driftemperatur på 8-12 °C hos en transformator halveras i värsta 

fall isolationens livslängd enligt Montzingers regel(7).   

𝐿 = 𝐿1  ⋅ (
1

2
)

𝑇𝑠−𝑇𝑠
𝑘

   (10) 

L = Livslängd vid aktuell drifttemperatur Ts 

L1 = Livslängd vid normal driftemeperatur Tn 

k = 8-12 °C beroende på isolermaterial 

[18] 

Övertoner påverkar även den magnetiska hysteresen i en transformator då dess förluster ökar proportionellt mot 

frekvensen. Magnetisk hysteres kan beskrivas som de magnetiska egenskaper ett material består av för att gå 

från magnetiserat till icke-magnetiserat. Den magnetiska reluktansen påverkas av vilket material transformatorns 

kärna består av, areastorlek och antal lindningsvarv hos spolen. [19] 

Övertonerna belastar som tidigare nämnt lindningen på primärsidan vid D-koppling hos transformatorn genom 

cirkulation av nollföljdsströmmar, dvs. de övertoner som har nollföljdskaraktär t ex. 3:e, 9:e och 15:e 

övertonerna. Om inte detta är beaktat under konstruktion av transformator kan överhettning uppstå. [17] 
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Generellt gäller att förlusterna i lindningen på transformatorn ökar kvadratiskt av THDI (8) och förlusterna i 

kärnan ökar linjärt med THDU (9).  Enligt Figur 3 kan vi se att en transformators skenbara effekt minskar med ca 

50 % om tillförseln av olinjära laster är 60 %. En transformator uppskattas tappa ca 5 % i livslängd när den 

utsätts för övertoner över en längre period. [20] 

 

Figur 3. Procentuella minskningen av skenbar effekt hos en transformator vid olinjära laster. 

2.5.2 Resonansproblem 

När resonans inträffar i ett system resulterar det i extremt höga eller låga impedansvärden. På grund av dessa 

variationer av impedans ändras spänningen och strömmen i distributionssystemet. Om ett system har en 

parallellkopplad kondensator kan stora resonansproblem mellan nätets induktiva och kapacitiva delar uppstå i de 

fall när det finns övertoner. Dessa kallas för parallellresonansfenomen och uppstår vid en viss frekvens. 

Kondensatorbatterier är ett bra exempel på en apparat som har parallellkopplade kapacitanser. [21] 

Belastningens reaktans samt kondensatorns reaktans varierar med frekvensen enligt figur 4. 

 

Figur 4. Reaktansen för belastningen samt kondensatorn visar på resonansproblem. 

Resonans inträffar när reaktansen är lika i båda fallen vid en viss frekvens, vilket medför att impedansen 

kommer att vara i sitt högsta läge amplitudmässigt och det ger en förstärkning av kondensatorströmmen vilket 

kan leda till kortslutning. Vi ser även att reaktansen för kondensatorn går mot 0 vilket även det kan leda till 

kortslutning. [22] 
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2.5.3 Vagabonderade strömmar 

Vagabonderade strömmar är störningar som kan orsakas av övertonshalterna i systemet men de kan även 

tillkomma av andra skäl. I ett optimalt fall går all returström genom neutralledaren men i fallet när övertoner 

uppstår förändras neutralledarens impedans och strömmen tar andra vägar med mindre motstånd. [22] Namnet 

”vagabond” används för att beskriva en person som tar sina egna vägar, vilket kan anses vara ett beskrivande 

namn för denna ström och namnet ”vagabonderad ström” har tillkommit därefter. [23] 

Mer utförligt förklarat ökar impedansen i neutralledaren när det uppstår en ökad frekvens i ledningen, som vid 

fallet vid en övertonsström. Övertonsströmmarna känner då ökat motstånd och eftersom strömmen tar den 

enklaste vägen kan den börja flyta ut i omgivande delar som den har galvanisk kontakt med, till exempel 

armeringsstänger eller ledningsrör. Dessa strömmar är inte önskvärda i ett system då de bland annat ger ett ökat 

magnetfält till omgivningen, vilket innebär att de kan överföra störningarna till andra delar av systemet. [22] 

2.5.4 Höga strömmar i neutralledare 

När man använder enfasiga olinjära laster bildas ofta frekvensen 150 Hz vilket är den 3:e övertonen. Vid 

beaktelse av tre symmetriska spänningar innehållande övertoner med plusföljdskaraktär och minusföljdskaraktär, 

som har frekvens 50 Hz, kommer strömmarna vara förskjutna 120° och därefter ta ut varandra vilket inte bidrar 

med förskjutningsproblem av strömmar och spänningar. 

För den 3:e övertonen som har nollföljdskaraktär och även de andra övertoner som har nollföljdskaraktär blir 

strömmarna inte förskjutna 120°. Det som sker istället är att strömmarna adderas och det brukar leda till att 

strömmen i neutralledaren blir avsevärt större än i fasledarna. Det leder till att ledaren blir överbelastad och 

förlusterna ökar. I ett elsystem som består av många olinjära laster bör man räkna med att det alltid kommer gå 

strömmar i neutralledaren oavsett av hur bra belastningens symmetri behandlas. [23] 

2.6 Spänningsvariationer 

Spänningsvariationer är en av de vanligare sorters störningar som påverkar elkvalitén. Man brukar prata om 

spänningssänkningar, spänningshöjningar, flimmer och transienter. I denna rapport kommer inte flimmer att 

behandlas.  

2.6.1 Spänningssänkningar 

Det bedöms vara en spänningssänkning när spänningen sjunker under 10 % av den normala driftspänningen 

enligt svensk standard. Tidsintervallet för denna är mellan 10 ms till 90 s, sjunker den till 100 % räknas det som 

ett avbrott. Är sänkningen under 10 ms fastställs det att det är en transient. Spänningsänkningar uppstår generellt 

vid fel i elnätet och dessa fel uppstår oftast på grund av åsknedslag, avgrävda kablar, jordfel eller om det är stora 

lastvariationer i elnätet. [24] 

2.6.2 Spänningshöjningar 

Spänningshöjningar är en tillfällig ökning av spänningen i förhållande till den normala driftspänningen. För att 

det ska vara en spänningshöjning ska spänningen till en början öka med 10 % och vara längre än 20 ms enligt 

svensk standard. [24] Dessa spänningshöjningar uppstår vanligtvis vid felkompensering, dålig jordning, 

inkoppling av kondensatorbatterier eller vid urkoppling av reaktorer. Den vanligaste konsekvensen vid 

förekomsten av spänningshöjningar i ett elsystem är att isolationsmaterialet blir utmattat och det leder till att 

isolationsfel uppstår vilket i sin tur leder till havererande apparater. Detta sker vid återkommande 

spänningshöjningar. Genomslag samt andra olika isolationsfel kan även tillkomma vid enstaka 

spänningshöjningar. [25] 
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2.7 Transienter 

Transienter kallas även för spänningsspik på grund av att det är en snabb övergående omvandling av 

spänningsamplituden. De kan vara av två olika typer; Impuls- och oscillerade transienter. Transienter uppstår på 

grund av åsknedslag, in och urkoppling av kondensatorbatterier eller när det sker omkopplingar i nätet. Det kan 

uppstå störningar på elektronik, apparathaverier och störningar på frekvensomriktare vid denna störning. I Figur 

5 visas en typisk bild av hur transienter påverkar spänningskurvan. [26] 

2.7.1 Impuls 

Impulstransienter karakteriseras som positiva eller negativa spikar i spänningskurvan. Dessa spikar varar en 

väldigt kort tid och har en liten mängd energi. På grund av den korta tiden transienterna varar påverkas endast 

utrustning som befinner sig i närheten av störkällan på grund av en kort stigtid för impulstransienter. Undantaget 

för detta är vid ett åsknedslag, där störningar i nätet kan uppkomma långt ifrån nedslagspunkten. För att undvika 

transienter av denna typ bör man installera ventilavledare samt jorda på ett lämpligt sätt för att minska risken att 

transienterna sprids. 

2.7.2 Oscillerade 

Oscillerade transienter beskrivs som väldigt snabba förändringar av strömmens eller spänningens polaritet men 

har en längre varaktighet än en impulstransient. Dessa störningar uppkommer framförallt vid olika sorters 

kopplingar som t ex. vid inkoppling av kondensatorbatterier. Konsekvensen av denna störning är att elektroniken 

kan kortslutas i och med spänning– och strömspikar som bildas.[27]  

 

Figur 5. Redovisning av transienter i en spänningskurva. 
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2.8 Åtgärder mot störningar 

I detta avsnitt behandlas de mest relevanta åtgärderna man kan vidta mot övertoner, transienter och 

spänningsvariationer i elnätet. 

2.8.1 Övertoner 

Beroende på hur stor mängd olinjära laster det finns i ett system bör man vidta olika åtgärder. Om det är en liten 

del av systemet där störningarna uppstår kan man antingen försöka lokalisera felkällan och åtgärda problemet 

vid källan eller installera ett filter mot övertoner. Däremot vid större system av olinjära laster bör man antingen 

konstruera om lasterna för att förebygga att störningarna inte sprider sig eller installera ett filter. Detta på grund 

av att felkällan kan vara svår att hitta. Det finns många tillvägagångssätt vid reducering av övertoner i ett system. 

I detta avsnitt beskrivs de mest relevanta åtgärderna angående eliminering samt dämpning av övertoner. 

2.8.1.1 Laster 

För att dämpa eller undvika störningar kan man justera var och hur lasterna placeras i ett system. Vid olinjära 

laster i ett elsystem bör man om möjligt separera de olinjära lasterna från de linjära lasterna samt placera de 

olinjära lasterna längre ifrån de linjära lasterna än tidigare. Det leder till att de linjära lasterna påverkas mindre 

av störningarna från övriga elnätet. Optimalt är att hålla de olinjära lasterna på olika samlingsskenor från de 

linjära för att minimera störningarnas påverkan av de linjära lasterna. Vid två olika samlingsskenor är 

sannolikheten mindre att störningarna når fram till de linjära lasterna. [28] 

Vidare förbättringar kan även genomföras genom att försörja de olinjära lasterna via olika transformatorer, vilket 

visas i Figur 6. 

 

Figur 6. Transport av olinjära laster via olika transformatorer. 
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2.8.1.2 Passiva filter 

Passiva filter består av, precis som namnet utger, passiva komponenter. När man pratar om passiva filter är det 

vanligt att bandpassfilter, lågpassfilter och högpassfilter dyker upp, de är nämligen de mer vanliga passiva 

filtren. [29] Ett bandpassfilter är uppbyggt av en kondensator i serie med en spole vid en given resonansfrekvens 

och dämpar både låga och höga frekvenser. Om resonansfrekvensen är nära den överton som ska dämpas kallas 

det för ett finavstämt filter. Vanligtvis snedavstämmer man filtrena för att försäkra sig om att eventuella 

förändringar i systemet inte ska påverka filtret lika mycket. Ett lågpassfilter och högpassfilter är liknande men 

dämpar endast låga eller höga frekvenser, där ett lågpassfilter dämpar de höga frekvenserna. I Figur 7 illustreras 

en principskiss för ett passivt filter. [30] 

 

Figur 7. Principskiss av ett passivt filter.  

I har = Övertonsströmmen [A] 
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2.8.1.3 Aktiva filter 

Grundprincipen för ett aktivt filter är att generera en övertonsvåg i motfas som är av samma frekvens och 

amplitud som övertonerna har. Övertonerna tar då ut varandra och jämnar ut sinuskurvan. På så sätt kan man 

eliminera störningarna fullständigt i en given mätpunkt. [29] Det aktiva filtrets schema illustreras i Figur 8. Det 

aktiva filtrets princip redovisas i Figur 9.  

 

Figur 8. Principskiss för ett aktivt filter.  

I har = Övertonsströmmen [A] 

I act = Filtrets motström [A] 

I s = Lastströmmen [A] 

 

Figur 9. Principen bakom ett aktivt filter. 
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2.8.1.4 Nedstämpling av transformator 

Om effekten blir högre än den dimensionerande effekten kan den åtgärdas genom att transformatorn ”stämplas 

ner” (eng. K-rated), vilket innebär att man sänker effekten hos transformatorn genom att kräva en högre skenbar 

effekt av en större transformator. Alltså överdimensioneras transformatorn för att kunna klara av effektbehovet. 

För att stämpla ner transformatorn använder man värdet K-faktor, vilket är ett mått på hur 

virvelströmsförlusterna påverkas av antalet övertoner i en transformator. Där används även K-faktor för att 

kunna uppskatta hur pass stor överdimensioneringen blir och benämns ofta som K-märkta transformatorer. K–

faktorn kan beräknas som följer enligt formel (11). [31] 

𝐾 = √
∑ (𝐼ℎ

2ℎ2)ℎ

∑ (𝐼ℎ
2)ℎ

    (11) 

K = K faktor 

Ih = Strömövertoner [A] 

h = Överton 

2.8.2 Spänningsvariationer 

Som tidigare nämnt förorsakar laster med en snabb varierande reaktiv effekt spänningssänkningar. För att 

motverka dessa sänkningar används ofta en styrd kompensering. Den består av reaktorer och kondensatorer som 

generellt styrs av tyristorer. Tyristorerna anpassar regleringen av den reaktiva effekten till att den följer behovet 

av reaktiv effekt, som medför även att transienter elimineras. I många fall installeras även ett filter för att ta hand 

om eventuella övertoner i nätet. [32] 

Spänningsfall kan även undvikas genom att dimensionera om elnätet. I många fall beror spänningsänkningar på 

att ledningarna inte är dimensionerade efter det spänningsfall som kan tillkomma. När impedansen blir för stor i 

ledarna i förhållande till vad strömmen i anläggningen kräver kommer spänningssänkningar att uppstå. [33] 

2.8.3 Transienter 

Eftersom källan till transienter ofta inte går att påverka, t ex vid åsknedslag, blir huvuduppgiften att tillämpa 

åtgärder mot de störningar transienterna genererar på elnätet för att undvika en försämrad elkvalité samt 

havererande apparater.  

2.8.3.1 Ventilavledare 

Ventilavledare används för att skydda apparater i bland annat ställverk mot överspänningar i elnätet. Dessa 

överspänningar, även kallade transienter, kan orsakas av åsknedslag eller ske genom omkopplingar i elnätet. 

Grundprincipen för en ventilavledare är ett starkt spänningsberoende motståndselement för att motståndet snabbt 

ska sjunka vid stigande spänning. I nuläget består ofta den dominerande ventilavledaren av huvudbeståndsdelen 

zinkoxid, även kallad ZnO. 

ZnO elementen är starkt olinjära och när t ex. åskströmmar förekommer laddas de ur genom avledaren och 

spänningen i systemet höjs endast 2 till 2,5 gånger märkspänningen. [34] 

2.8.3.2 Synkroniserade brytare 

Vid användning av synkroniserade brytare kopplar man mot spänningens nollgenomgång. Målet är att de tre 

faserna kopplar mot 120° tidsförskjutning och därav synkroniseras och elimineras transienterna. [35] 
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2.9 Olika typer av systemjordning 

Systemjordning består av jordning av en eller flera neutralpunkter i ett elsystem. Huvuduppgiften för en 

systemjordning är att vid ett jordfel snabbt säkerställa utlösning av skydd. [36] 

Vid jordning benämns ofta de olika sorterna i korta bokstavskombinationer. Vanligast av de olika sorters 

systemjordning är TN, TN-S och IT-jordning i ett nätsystem. Nedan redovisas systemscheman för de olika 

jordningarna, se Figur 10a, 10b. För information om förkortningarna och bokstävernas innebörd vid jordning se 

bilaga (1). [37] 

Det är vanligt i processindustrin att dela upp jordningen för att optimera användningen. IT-system används för 

processkraften eftersom vid ett första fel leder det inte till någon påverkan av driften och TN-system används för 

den allmänna kraften, detta för att jordsystemen har olika slags fördelar.  

Vid jämförelse av personsäkerhet och brandsäkerhet är ett isolerat system bättre än ett direktjordat system på 

grund av att beröringsströmmen vid ett fel är ca 1/10 mindre i ett isolerat system. [36] 

 

2.9.1 Direktjordat system 

I ett direktjordat system t.ex. TN eller TN-S sitter nollpunkten ihop med jordledaren, vilket leder till att 

systemets potential är låst relativt jordplanet. När ett fel uppstår i detta system skapas det en hög felström som 

kommer att gå tills säkringen utlöser vilket i sin tur kan innebära ett driftstopp för systemet.  

Direktjordade system förekommer alltid i allmänna distributionsnät, eftersom felströmmarna vid jordfel blir 

stora och man vill att säkringen ska utlösa i den utsträckningen att endast felbehäftad del blir påverkad. Det 

Används även till processindustrin för allmänkraft vilket innebär t.ex. uttag och belysning. [36] 

2.9.2 Isolerat system 

Den stora skillnaden i ett isolerat system gentemot ett direktjordat system är att det saknas direkt förbindelse 

mellan nollpunkten och jordledaren i det isolerade systemet. Genomförandet sker vanligtvis med en 

isolertransformator och innebär att fasledningarnas potential blir flytande relativt jord, om det finns en 

neutralledare gäller samma princip för den. Vid ett enfasigt jordfel kommer det inte att bli ett avbrott utan 

systemet kan fortsätta sin drift.[38] 

IT system förekommer där det är prioriterat att undvika avbrott. De tillämpningsområden som bör nämnas är 

processkraften i industrier samt sjukvårdsutrustning. Nackdelen med ett isolerat system är att det kräver en 

kontinuerlig övervakning och därav förekommer det oftast i industrier och sjukvårdsutrustning. [36] 

 

Figur 10a. Principskiss av ett direkt jordat system. Figur 10b. Principskiss av ett isolerat system. 
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3 Metod 

I detta avsnitt behandlas tillvägagångssättet som används i detta projekt samt metod hur programvara och 

mätutrustning använts.  

3.1 Mätutrustning 

Vid mätningar i detta projekt har instrumentet Fluke 1735 (se Figur 11) använts för trefasmätningar, och det 

tillhandahölls av WSP kontoret i Skellefteå. Fluke 1735 är ett instrument som mäter energiförbrukning, 

belastningar och elkvalité. Den är speciellt utformad för att kunna logga övertoner upp till 50:e övertonen. [39] 

Efter loggningen av data överfördes den till programmet Power log classic 4.4 för analyser.  

 

Figur 11. Mätinstrument Fluke 1735 inkopplat i transformator. 

3.2 Power log classic 4.4 

Programvaran Power log classic 4.4 är ett program som är ihopkopplat med mätinstrumentet Fluke 1735. När 

loggning av data överfördes till programmet avlästes spänning, ström och övertonshalter. I detta program kan 

man läsa av grafer och statistik på övertoner, spänning och ström. Grafer och statistik på vilka övertoner samt 

faser som var dominerande lästes av och redovisades sedan i Microsoft Excel 2010. 

3.3 Microsoft Excel 2010 

Microsoft Excel användes till att sammanställa tabeller och grafer av värdena från Power log classic 4.4 för att 

enklare få en förståelse av den informationen som tillhandahölls. Tabeller av totala övertonshalter, överton 3,5,7 

och 9, för medelvärdet av spänning och ström vid alla ledare skapades. Med dessa tabeller och grafer kunde jag 

enklare jämföra resultaten från de olika mätningarna. Eftersom det var störst övertonshalter i fas 1 och 

neutralledaren skapades även tabeller för totala övertonshalter, överton 3,5,7,9 och 11 för fas 1 och neutralledare. 
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3.4 Mätningar 

Eftersom misstanke om att orsaken till att transformatorn gick varm efter inläsning av teorin bakom störningar 

konstaterades vara övertoner utfördes till en början mätningar på primär- och sekundärsidan av transformatorn 

mot övertoner. Mätningarna utfördes under tidsperioden 3-5 dagar med en Fluke 1735. När mätningsdata var 

sammanställd efter mätningarna visade den att det fanns stora övertonshalter i systemet. Men källan till 

problemet kvarstod att hitta. 

Eftersom det var höga övertonshalter på båda sidorna av transformatorn, bedömdes det att vidare mätningar vid 

andra mätpunkter behövdes för att kunna fastställa var källan till störningarna låg. Mätningar av strömmar i 

kabelskärmarna som gick in och ut i transformatorn gjordes även efter misstanke om vagabonderande strömmar.  

 

Sedan kopplades den enda återstående lasten som var ansluten på sekundärsidan bort, vilket var en pH-mätare. 

Strömmen i faserna studerades och där såg man att det fortfarande låg en ström på fas 1 på primärsidan. 

Utredning på plats gjordes ifall det var möjligt att ännu en last var påkopplad. Efter undersökning av 

anläggningen drogs slutsatsen att det inte fanns någon ytterligare last ansluten. Efter 20 minuter av sökning av 

ytterligare last försvann störningen från transformatorn. Ytterligare en mätning genomfördes på sekundärsida för 

att senare kunna avläsa vilken tid exakt som störningarna i transformatorn uppstod. Efter att ha mätt 

sekundärsidan en andra gång mättes även primärsidan hos transformatorn ännu en gång i sju dygn för att 

fastställa om störningen kom utifrån. Sista mätningarna som utfördes var för att undersöka om det var fel på 

transformatorn. De mätningar som utfördes var effekten över primärsidan samt en strömmätning på primärsidan 

och sekundärsidan över transformatorn i varje fas. Detta för att senare kunna jämföra om strömmarna var lika på 

båda sidor av transformatorn på grund av att förhållandet i transformatorn var 1:1. Figur 12 visar en förenklad 

schematisk skiss över transformatorerna. 

 

Figur 12. Schematisk skiss över transformatorerna. 
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3.5 Mätpunkter 

Sammanlagt användes sex olika mätpunkter under mätningarna. Den första mätningen gjordes på 

transformatorns primärsida, där ström– och spänningsprober anslöts på de tre faserna. Sedan kopplades proberna 

in på sekundärsidan för två nya mätningar med last samt utan last. Skillnaden på sekundärsidan var att det fanns 

en neutralledare samt en nollpunkt med direkt anslutning till jord att koppla till. Övriga mätningar som 

genomfördes var strömmätningar över faserna på primär och sekundärsida, effektmätning av primärsida samt 

mätningar för kabelskärmarna in och ut från transformatorn mot nollpunkten som kan redovisas i Figur 13. 

 

 

Figur 13. Spänning– och strömprober anslutna till transformator. 
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3.6 Genomförande 

Efter studier om störningar på elnätet drogs slutsatsen att det mest sannolika skälet till störningar på 

transformatorn var övertoner. På grund av detta togs beslutet att mäta övertoner på primär– och sekundärsidan 

hos transformatorn för att kunna bekräfta slutsatsen och få en bättre uppfattning om var störningen låg i 

systemet, samt avgöra ifall det var störningarna eller ett tillverkningsfel i transformatorn som var orsaken till att 

transformatorn gick varm. 

Vid den första mätningen av övertoner på primärsidan mättes temperaturen på transformatorns järnkärna samt 

temperaturen i ställverket. Mätningarna på primärsidan genomfördes under 3 dagar där ström– och 

spänningsprober applicerades mot respektive fas. Resultaten redovisades senare med hjälp av Power log 4.4 

samt Microsoft Excel och där såg man bevis på övertoner. Därför genomfördes även övertonsmätningar på 

sekundärsidan för att skapa en klarare bild över störningens ursprung. Mätningarna på sekundärsidan 

genomfördes på samma sätt som på primärsidan under 5 dagar och genom studie av resultaten kunde man 

bekräfta att inga större övertonsströmmar flöt i sekundärsidan av transformatorn. 

Efter en mer grundläggande genomgång av anläggningen samt de elscheman som fanns tillgängliga slogs det 

fast att det endast var en pH-mätare som belastade transformatorn (se bilaga 22). För att fastställa att pH-mätaren 

inte var källan till värmeutvecklingen från transformatorn genomfördes även en mätning på sekundärsidan utan 

pH-mätaren inkopplad under 7 dygn. Resultaten visade att pH-mätaren inte påverkade transformatorn nämnvärt. 

I detta skede misstänktes vagabonderande strömmar som en möjlig källa på grund av de höga frekvenserna som 

uppträdde på sekundärsidan. Sekundärsidan av transformatorn var jordad till en punkt som var den enda 

förbindelsen till omvärlden, vilket var kabelskärmen för faserna som även var jordade till den punkten. Därför 

genomfördes en momentanmätning av strömmen över jordningen från kabelskärmen för att se om det gick 

vagabonderande strömmar. Denna teori avskrevs senare då inga betydande strömmar flöt under mätningen. 

Under de mätningar som genomfördes gavs ett mönster av att störningen kom och gick oberäkneligt vilket gav 

upphov till ytterligare en mätning på primärsidan under 7 dagar, för att tillhandahålla mer mätdata under en viss 

tid. En strömmätning genomfördes på primärsidans faser samt sekundärsidans faser för att jämföra om det gick 

en lika stor ström på primärsidan som på sekundärsidan. Teorin bakom en transformator som har förhållandet 

1:1 säger att strömmen ska vara den samma på primär– och sekundärsidan. 

Vid genomgången av anläggningen genomfördes även en besiktning av transformatorn. I transformatorns 

järnkärna upptäcktes en luftspalt i en av skarvarna. Enligt vad konsekvenserna blir vid ett sådant tillverkningsfel 

bedömdes detta vara huvudkällan till varför transformatorn gick varm. Av övertonsmätningarna såg man att en 

olinjär last påverkade fas 1 på transformatorns primärsida och denna last misstänktes vara en av flera 

frekvensomriktare inne i ställverket. Inga flera mätningar bedömdes vara nödvändiga i detta skede då 

huvudkällorna till den alstrande värmen var funna. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultat från de olika mätningarna som har utförts. De redovisas i tabellform samt 

diagram. Mätningarna är gjorda avseende övertonshalter, effekter och strömmar i primär– och sekundärsidan av 

transformatorn. Resultaten från inspektionen av anläggningen samt transformatorn redovisas även i detta avsnitt 

i form av bilder. 

4.1 Mätningar 

Här redovisas mätresultaten från mätningar av primär– och sekundärsidan av transformatorn i form av grafer och 

diagram. Temperaturen på transformatorns kärna var cirka 116 °C efter en temperaturmätning. 

4.1.1 Primärsida transformator 

Första mätningen på primärsidan visar i Figur 14 att det finns en övertonshalt på ca 27 procent i systemet. Fas 1 

har den högsta övertonshalten. Den dominerande övertonen är den 5:e och den 3:e. Över den 7 övertonen 

stagnerar övertonshalten och resultaten på resterande övertoner anses försumbara. Strömmen i fas 1 låg på 

mellan 3-4 A samtidigt som strömmen i de andra faserna var låg. Resultat redovisas i Figur 14. 

 

 
Figur 14. Övertonshalt medelvärden primärsida mätning 1. 3 = tredje övertonen, 5 = femte övertonen, 7 = sjunde övertonen, 

9 = nionde övertonen, THD = Total övertonshalt. 
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Resultaten från den andra mätningen av primärsidan visar på ungefär samma mängd övertoner i systemet. Under 

denna mätning låg strömmen på ca 3-4 A i fas 1 medan de övriga faserna hade mycket låg ström. Även i detta 

fall stagnerar halten av övertoner på de resterande övertoner som redovisas i Figur 15. 

 

 
Figur 15. Övertonshalt medelvärden primärsida mätning 2. 3 = tredje övertonen, 5 = femte övertonen, 7 = sjunde övertonen, 

9 = nionde övertonen, THD = Total övertonshalt. 

Mätningen av den aktiva effekten på primärsidan av transformatorn visar på en högre effektutveckling i fas 1 än 

de resterande faserna. I fas 1 utvecklades en effekt på cirka 980 W. Den totala aktiva effekten på primärsidan är 

ca 1380 W som redovisas i Figur 16. 

 

 
Figur 16. Aktiv effekt medelvärden primärsida. 
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Resultaten från mätningarna av strömmen över transformatorn visar på att den ström som ligger på primärsidan 

inte är samma på sekundärsidan. Fas 1 och fas 3 har betydligt högre strömmar på primärsidan jämfört med 

sekundärsidan. Resultaten redovisas i Figur 17. 

 

 

 

 
Figur 17. Ström på primär– och sekundärsida av transformator. 
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4.1.2 Sekundärsida transformator 

Andra mätningen utfördes på sekundärsidan och enligt Figur 18 är den totala övertonshalten över 40 %. 

Mätningarna visar på övertonshalter upp emot 90 % i neutralledaren. Det ska tilläggas att väldigt låg ström flöt i 

neutralledaren vilket gör att denna data kan försummas till viss del, men det var även höga värden i 

fasledningarna. Den 3:e och 5:e övertonen var dominerande i detta fall. Detta ovanliga mönster där nästan alla 

50 övertoner har en hög halt kommer ursprungligen från fas 1 samt neutralledaren vilket man kan se i Figur 18. 

Vid denna mätning var strömmen i ledarna låg på grund av att endast en last som krävde mA var inkopplad på 

transformatorn. Detta var en pH-mätare vilket medför att övertonshalterna kan vara något missvisande. 

 
Figur 18. Övertonshalt medelvärden sekundärsida mätning 1. 3 = tredje övertonen, 5 = femte övertonen, 7 = sjunde 

övertonen, 9 = nionde övertonen, THD = Total övertonshalt. 

Vid andra mätningen av sekundärsidan genomfördes mätningarna utan belastning av pH-mätaren. Totala 

övertonshalterna visar på 21 % vilket är en minskning. Strömmen som flöt även nu var ca 0,2-0,4 A vilket bidrar 

till att övertonshalterna kan vara missvisande. Vid jämförelse avmätningen med pH-mätare och den utan pH-

mätare visade det sig att övertonshalten i transformatorn halverades när ingen last var inkopplad. Resultaten 

redovisas i Figur 19. 

 
Figur 19. Övertonshalt medelvärden sekundärsida mätning 2. 3 = tredje övertonen, 5 = femte övertonen, 7 = sjunde 

övertonen, 9 = nionde övertonen, THD = Total övertonshalt. 
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4.2 Inspektion av anläggning samt transformator 

Vid inspektion av anläggningen var målet att utreda om det fanns ytterligare laster anslutna till transformatorn 

samt genomföra en närmare inspektion av själva transformatorn för att hitta eventuella fel. Efter en grundlig 

genomgång av anläggningen hittades inte några laster utöver pH-mätaren anslutna till transformatorn. Vid 

inspektion av transformatorn visade det sig att det var en luftspalt i kärnan hos transformatorn vilket redovisas i 

Figur 20, 21. 

 

Figur 20. Luftspalt i transformatorns kärna. 

 

Figur 21. Överblick för luftspalt i transformatorns kärna. 
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5 Diskussion/Slutsats 

I detta avsnitt behandlas diskussionen om arbetet samt slutsatserna från arbetet. Även rekommendationer på 

vilka åtgärder som bör vidtas presenteras. 

5.1 Analys 

Vid en första inblick på projektet stod det klart att det fanns två olika huvudproblem som kunde orsaka 

värmeutvecklingen hos transformatorn - antingen störningar utifrån eller ett tillverkningsfel hos transformatorn. 

Där ansågs störningar vara det mest rimliga på grund av att Rönnskärsverken är en stor industri som använder 

många olinjära laster. Värmen från transformatorn har funnits där sedan dagen den blev satt i drift, därav 

misstanken om ett möjligt fel vid tillverkningen av transformatorn. 

Efter en djupare analys inom området störningar i diverse elsystem kunde man snabbt slå fast att den mest 

sannolika störningen som påverkade transformatorn och övrigt elsystem var övertoner, detta efter en jämförelse 

mellan de olika möjliga störningar som kan förekomma i ett elsystem. Teorin bekräftades även efter 

övertonsmätningar med mätinstrumentet Fluke 1735. På både primär- och sekundärsidan av transformatorn 

förekom det övertonshalter (se avsnitt 4.2 mätningar) som var över de rekommenderande gränsvärdena för THD 

(se avsnitt 2.4.3 THD). Det ska tilläggas att strömmarna på sekundärsidan var låga och den högre övertonshalten 

där har mindre betydelse i och med att syftet var att hitta problemet till varför transformatorn gick varm. (se 

bilaga 14). Det är inte troligt att en sådan liten ström kan påverka transformatorns effektförluster på sådant sätt 

att den värms upp till 116 °C. 

Överlag var mätningarna av övertonerna viktiga på det sättet att mätningarna visade ett mönster om varifrån 

störningarna hade sitt ursprung samt gav en antydan till att ett tillverkningsfel kunde förekomma. Detta grundar 

sig i att de övertoner som förekom inte ansågs bidra till den effektutvecklingen som förekom. Vid vissa 

tidpunkter dök övertonsspikar upp på sekundärsidan, men där det som tidigare nämnt var låga strömmar. På 

primärsidan där det fanns högre ström var strömkurvan stabilare samt att spänningsövertonerna var låga och 

spänningskurvan på sekundär- och primärsidan såg bra ut. I ett tidigare skede av utredningen misstänktes 

vagabonderande strömmar (se avsnitt 4.1 Genomförande) som letat sig in genom kabelskärmarna och vidare till 

jordningen av transformatorn men detta avskrevs då kabelskärmarna endast var strömförande till några milli 

ampere. PH-mätaren vilket var transformatorns enda last avskrevs även som källa till varmgången då mätningar 

utan den visade på liknande mätresultat samt att värmen som alstrades var oförändrad. Vid mätning av effekt 

samt övertoner på primärsida uppvisades att störningen var dominerande på fas 1 vilket bekräftar att källan till 

störningarna är en olinjär last och de olinjära laster som kan påverka bör ses över (se Figur 14). Vid mätning av 

strömmen på primär- och sekundärsidan var strömmarna av olika storlek, vilket det inte ska vara vid en 

fungerande transformator med förhållandet 1:1. Detta ger ytterligare bevis på att någonting var fel på 

transformatorn. 

Efter en noggrann inspektion av transformatorn påträffades en luftspalt i skarven på transformatorkärnan (se 

bilaga 15), vilket innebar att orsaken till att transformatorn gick varm till största sannolikhet var funnen. 

Eftersom en luftspalt i kärnan påverkar både arean på kärnan och magnetflödet är det troligt att effekten ökade 

kraftigt (se avsnitt 2.1 Transformator ). När arean på kärnan minskar bidrar det till att strömmen ökar i 

förhållande till minskningen av arean samt när det är luftspalter i kärnan ökar reluktansen i magnetflödet, därav 

den stora effektökningen. I (bilaga 23) ser man även en missfärgning på kärnan runt luftspalten som förmodligen 

är verkningar av den konstanta värmen den blivit utsatt för. Vidare bevis på att orsaken till att transformatorn 

gick varm av luftspalten i kärnan var att spänningsövertonerna förblev låga och oförändrade i alla mätningar som 

utfördes samt att strömmen på sekundärsidan var låg.   

Eftersom alla störningar på elnätet behandlats och inspektioner av anläggningen genomförts har man sakta men 

säkert eliminerat bort alternativen tills det endast fanns två olika alternativ kvar. Där har det visat sig att bägge är 

av betydelse men huvudkällan till uppvärmningen av transformatorn är ett tillverkningsfel. 
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5.2 Slutsatser 

Enligt de resultat som redovisats och inspektioner som genomförts kan vissa slutsatser bekräftas medan andra 

slutsatser blir svårare att bevisa, men teorin bakom dem gör att sannolikheten till att de är korrekta är stor. De 

osammanhängande mätresultaten som redovisats kan förklaras till viss del av tillverkningsfelet på 

transformatorn då dess påverkan av mätdata under en viss tidsperiod kan vara svår att avläsa. 

Mätningar visar att varken pH-mätaren eller vagabonderande strömmar påverkar transformatorn i nämnvärd grad 

och inga åtgärder bör vidtas i det området. Vidare gällande övertonerna i systemet kan slutsatsen dras efter 

resultaten från mätningarna att de också bidrar till övertonsströmmar, vilket i sin tur ökar konsekvenserna av det 

tidigare nämnda tillverkningsfelet. Efter granskning av mönstret från mätningarna av övertonsströmmen i fas 1 

kan slutsatsen dras att den mest troliga källan till övertonerna efter inspektion av anläggningen var ett flertal 

trefas-frekvensomriktare. Baserat på de olinjära egenskaper de innehaver, samt vid inkoppling av mätutrustning 

redovisades en störning på strömmens kurvform på fas 1 liknande en för frekvensomriktare (se bilaga 20). 

Det kan bekräftas genom inspektion att det ligger en luftspalt i kärnan på transformatorn (se Figur 20) och enligt 

teorin kring uppbyggnaden av transformatorer är det ett tillverkningsfel. Huruvida värmen kommer därifrån kan 

bekräftas genom att de följder som tillkommer vid ett sådant fel följer beskrivningen av problemställningen i 

projektet. Det mönster som redovisas av alla mätningarna leder även till denna slutsats att konsekvenserna av 

detta tillverkningsfel bidrar till värmeförluster och är huvudkällan till problemet. De olika mönster som 

resultaten har visat på har medfört en bättre säkerhet på att slutsatserna är rätt och att åtgärderna ska ge resultat i 

längden för en mer energi– och kostnadseffektiv drift i framtiden. 

5.3 Rekommendationer 

Vid framtagandet av rekommendationer till åtgärder av problemställningen vägs kostnaden mot vilken 

utsträckning problemet bedöms lösas. Tillverkningsfelet bedöms av de två källorna till att vara mer påverkande, 

därav prioriteras det högre än övertonerna. De åtgärder som rekommenderas att genomföras är följande i 

prioriteringsordning där den översta punkten har högst prioritet: 

 

 Byte av transformator för att helt eliminera felet den tidigare transformatorn genererade. 

 Behandla de olinjära laster som kan tänkas orsaka övertonerna, positionering samt omkoppling. 

 Installera ett aktivt övertonsfilter då det även skulle hjälpa andra apparater mot övertoner. 
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Figur 20. Luftspalt i transformatorns kärna. 

Figur 21. Överblick för luftspalt i transformatorns kärna. 
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8 Bilagor 

 

Figur 1. Teori bakom trefastransformator. 

http://users.du.se/~pls/styrteknik_2007/transformer.pdf, 2016-05-16, s 10. 
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Figur 2. Benämningar i jordade system. 
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Figur 3. Övertonshalt medelvärden primärsida mätning 1. 3 = tredje övertonen, 5 = femte övertonen, 7 = sjunde övertonen, 

9 = nionde övertonen, THD = Total övertonshalt. 

 
 

 

Figur 4. Övertonshalt medelvärden primärsida mätning 2. 3 = tredje övertonen, 5 = femte övertonen, 7 = sjunde övertonen, 

9 = nionde övertonen, THD = Total övertonshalt. 
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Figur 5. Aktiv effekt medelvärden primärsida. 

 
 
Figur 6. Ström på primär- och sekundärsida av transformator. 
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Figur 7. Övertonshalt medelvärden sekundärsida mätning 1. 3 = tredje övertonen, 5 = femte övertonen, 7 = sjunde övertonen, 

9 = nionde övertonen, THD = Total övertonshalt. 

 

Figur 8. Övertonshalt medelvärden sekundärsida mätning 2. 3 = tredje övertonen, 5 = femte övertonen, 7 = sjunde övertonen, 

9 = nionde övertonen, THD = Total övertonshalt. 
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Figur 9. Övertonshalt neutralledare sekundärsida mätning 1.  

 

Figur 10. Övertonshalt fas 1 sekundärsida mätning 1. 
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Figur 11. Övertonshalt fas 2 sekundärsida mätning 1. 

 

 

 

Figur 12. Övertonshalt fas 3 sekundärsida mätning 1. 
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Figur 13. Övertoner under 5 dagar vid första mätningen av sekundärsidan. Där färkoden är följande: Blå = 3:e övertonen, 

Röd = 5:e övertonen, Grön = 7 övertonen. 

 

 

Figur 14. Strömkurva för fas 3 under 5 dagar vid första mätningen av sekundärsidan.                           
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Figur 15. Elschema före 3/0,4 kV transformator som ligger innan behandlad transformator på 0,4/0,4 kV. 
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Figur 16. Spänning- och strömprober anslutna till transformator. 
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Figur 17. Spänning- och strömprober anslutna till transformator. 
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Figur 18 Luftspalt i transformatorns kärna. 

 

Figur 19. Överblick för luftspalt i transformatorns kärna. 
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Figur 20. Mätinstrument inkopplad på primärsida av transformator - visar på störning från frekvensomriktare. 

 

Figur 21. Överblick transformator. 
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Figur 22. PH-mätare. 

 

Figur 23. Strömmätning primärsida transformator. 


